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EKONOMİK HABERLER 

Şarap talepleri 
Şaraplarımızın ucu:r.luk ve ne

faseti hariç meml~ketlerdc git
tittçe yayılmakta ve talepler ya
pılmaı.tadır. Ezciıuıle Almanyadnn 
ve şimal mcmleketlerındrn de ln
h.isarlar İdaresine müracaat edi-

ı lcrek şarap istenilmektedir. Bu 
memleketler kışıı kadar mühim 
mıktarda şarap almak istedikleri
ni bildirmışlerdir. inhisarlar ida
resi bu hususta tetkikler yap· 

Adapaz.ar Ask. SAK.: 
K. ot 1854 

Afyon Memlekd Hast.: 
Ecıayı tıbbiye 1848 

Afyon Vılayeu 

e 

Afyon lisesi bioo.sı ikmali ioş. 1855 

Aıık. Lvz.. SAK.: 
Makarna imalı 18Cii 

Ank. Beleaıyesi: 
Fren balatası 1665 

Ank. Eleıttrik T. A. Ş. 

• 
1 

Gaziantep P. T. T. Müd.: 
Pusta nıtdi 1861 

Hozat jandarma Okulu SAK 
Odun 18~H 

lçel Ormaıı Çevirge Müd.: 
Çam a{lacı 1857 • 

lnhis ... rlar U. Müd.: 
Bez torlusı 18:ı4 

Selef on k&tıdı J 863 

lst. Gumrükleri Bıışınüd.: 
Lavivert kuma~ 1855 
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iDAREHANE ve MATBAA 

Gn\:ıtn, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Husuı:i O irc 

iLAN ŞARTl ARI 

ldıırebanemizde 
0 

.ü~- 1ür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

I 

ganıdır 

inşaat-Tamirat-Nafıa ı~leri-Ma!zeme-Harita 

... 

Nefıa VakiHcli Su işi :!rl ikinci Ş1.1 tle MUdiJrlUIUnde n 
Beri'am .. civarın11.ııı uk.ın 8 kır çayın 2 tarafında inşa edilmekte 

@lan toprak seddeleriııin üzerinde 4 ad~t bekçi evi inşası vahidi fiat 
esasıyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş ise de talip çık
madığından tekrar on beş g-ün müddetle kapalı zarf usuli ile eksilt
meye çıkarılmıştır. işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 16959.56 
liradır. 

Eksiltme evrakı Berrama su işleri ikinci şube müdürlütünden alı
nnbilir. 

ı.ıuk:n 
uıcaıı:ı • metten beklemek ve 

eııa L 

'ıı21 b· 111.ararlaşlırdığı her 
•Jk:ır 1 1

1r iş kendi menfaatine 

maktadır. 

Yeni yük seferleri 

Motopomp ve teferruatı 1851 

Ank. Ticaret Lisesi Müd. 
1 Okul bioııııı tamiri 1857 

lst. Jnndarma SAK.: 
Mo.tra tamiri 1854 
Yün fanila ipliği 1853 

lst. Naha Müd.: 

Eksiltme 25 ağustos 9-il tarihine ınü.adıf pazartesi günü taat 16 
da Bergama ikinci şube müdürlüğun.ıe yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 1272 liradır. 
I:.ksıltmeye ancak diplomalı mühendis ve mimarlarla fen memur-

• lıırı veya inşaat müddt:tincc daimı olarak bu şeraiti haiz bir memur 
i~tıhdam edeceklerıni teaabhüt edenler ıirebilir. Bu işe girmek isti· 
yenier en az bır defa 10 8in lıralu< bina inşaatını muvaffakıyetle ık
mal eltik~erini m..ısbıt nafıa işleri ınüteaahhitlik vesikası mektupları 

ile beraber ihale saatinden en az bir saat evveline kadar eksiltme 
komisyonuna kapalı olarak vermiş olacaklardır. 

ııı Q Urs 1tlı\e h a onu tenkit etmek 
f:ski t e>şnutı;uzluk göstermek .. 
ıb· erbıye .. ı 'Ö ve teıkırıın bu 

sl""rtrk: 1~k~ Ytrsiz tda~kilerinin 
ı~ 1Yıııeti k lab Türkiyesinde hiç bir 
,~ flıak: 

1 
alnıarnıştır. Ancak unu·-

r hak lzıaıgelir ki, Türk devleti 
l(tan 

1 
devletidir. Kuvvetini 

t' l ı r 11l11t d ve halkın kudretine 
t: er Ş llıct a • u hölde halkla hu-

"ı' rasıııd· d . . b" . b' ı; \'e d u aımı ır ış ır-

ll cıas ~~2u beraberlıği esııstır. 
ı ı "'' d ı~ _ vra ıktan sonra hal-
.,.,.et dluşen yazife kendinden 

a •n h k k" illt111 u Oıneti her va ıt 

k~ halk.~ntakviye etmek.tir. Bu, 
1tı:ı11 k. hem de memleketin 
c Uvvc:tı· . ıı v h ı kalmasını temın 

1 dılı; 11
t det kudretini diri ve •t ııt . 

. O\c:ııitc .an bır varlıkhr. Dev-

. ll11r1 
111 halkımızın her türlü 

9 ly ' ille f . •net . ıı aatlarını himay~ ve 
. •çın 
ı llız b nıe~gul olurken onu 

tıldır ~akmak hiç de do~ru 
rl oı,:ı · Urd cebhesi kadar mü-
·ıO-, Yaşa 
ı lh.n b cncı alanında müdafoaya 

len 
511 

ukuıı:ıetimiz. halkımızı 
S. ~ti tarna ı 11 he . Ya ve hnsis mcnf aat-

~ Pınıızı . Yete 2ayrı memnun bir 
~'ız ._. ııokmaya çabalayan i-

..ı ... ınıs ı 
,. t d e ere karşı milcade-

1 cvarn 
elı il nıy etmektedir. Fakat 
ıf eıı et sahıbi içtımai terbı-

trt llıahruın . d 
ıtın • vıc an ve yurt 

ol ~llııYen ıt·tıe olduğunu bilmek 
il• ttteritıd •enselerle insanlık fa-

ııı '- en ııasibcdar olmayan· 
~eııd· 

d• ltrııı· 1 Yurttaşının zararına 
t h11y1

1 
doldurmaİı; isliyenler 

ı11 1 artın t!t d ıştır. Bu nrhş kar-
ıtı· evlet k . 

• ', ı 'il. me aııız1nasının dıı 
•ıı ratıe l . 

cıı Ça ışoıası zarureti 
~ iytt · uştur · Böyle geniş bir 
c~l' •çın acn· b" '-"I" ı c.~ • ı., ır teş"'ı atın 
• ,., ~unduzı-

'"'tıl!ak u çalışması gerl'k-
t, ly

11 
bu büsbütün yeni bir 

lc,Cc Cf4en ıplıye kzıdar varan 
r· "e b l •ııcte ın erce maddenin 
lcı~ık ~Yrı ayrı durmak, takip 
1Ctbed •le beraber karar ver· 

llıış :~· Bu yeni işe göre 
Jı at v ıınse olaa bile ~eniş 

11 1 c te .. k I .• Ol e cırı ... ı ata kıfayet ede-
tı~ ~il ı .arı bulınak güçtür. lşte 

1 Çın en 1· 
~ıı:n sa ım ve kolay ça 

,V " ~ ızı, kendi f ı · · 
•bİ t "it olan h k~cn aal erını 
ı 'ete mu le ırlere karşı ur g ç•tı.u _,_ , _ • 

Oı '".t>.•I. UUr..W llıel 
1•1111 r 'ar ..ı.r v c 

l t:J·1 c::4 .uc!lıi.1cı ı:ıouu<}tl 

1 ("4 1 
CUl•z b' · • • ı.ı ır ış yapmıştır. 

~! "'"•ıuız .. d 
• t hük Uı,ıcu "ıı mullun 

O l tttııclı; ~~et teşkilatına yar· 
il llles ~çıa bu teşkilatla teş-
ı.ı. • ayı l 
v ı ın ey emektir. Yani 

. enf..at 
1•ti Ye ını zar ara sok-
t Ver Cekleri derhal hükOmete 

erek h k 111 va 
1 

u Qmel memur-. zı 
l~ı Yap sıııı kolaylaştırmak. 
%i ın ~ suretilc halkımız 
İ · rn Vatani vazifelerinden 

ifil Cllll\R l 
... 0 acaktır. Bunun 

lhracıı.t mevsimi yakla,ması do
lnyısile Denizoylları ldarl"!I bazı 
tedbirler almağa karar vermiştır. 
Akdeniz ve Karadeniz. limanları
mızdan nakledilecek ticari nakli
yat ve bilhı:sa ihracat malları i

çin hususi şıl('p sefrrlc!ri !bdas 
cdilecektır Ayrıca sefer tarıfele-
rinde tııoı at yapılarak vapurlaı ın 
geceleri ı ıbraç eden limnnlar
da geçirım:leri ve böylelikle mal 
yüklenmesıne vakit bırakılmaaı 
teınin o'unoıcaktır. 

Defterlere de fiat etiketleri 
konacak 

Defter, kalem, mürekkep, cet- 1 

vPI gibi mektep levazımatına aza~ 
mi satış fiyah konulmasının lc1ı
rarlaştırıldığını yazmıştık. 

Fıyat murakabe komisyonları 
defterlorin kağıtlarının cins ve 
miktarına, diğerlerinin de kalite
lerine göre azami satış fiaı lannı 
tesbit edecektır. Kırtasiyeciler bu 
fıatları birer etıketle yapıştırıı

c~klardır. 

Sığan ihracatı müsaadesi 
tebliğ olundu 

Serbest dövızle veya mukabi
linde mühim ithalat maddeleri ge
tirmek şarule so~ım ıhrncına mü
saade edılmesı hakkındaki yeni 
karıır şehrımize tebliğ' olunmuş

tur. 
Ayrıca soğan ihracatında gö

rülecek müşküllere karşı Vekalet 
kolaylıklar iÖ~terecek ve ihracat

çıları teşvik edecektir. 

Yağ fiyatları 
Ticaret Vekaltti bütün vilaye

tlere gönderdiği bir tamimde Urfa 
ve Uıyarbakırda yağ fıyatının 

13:> kuruş olarak tesbıt edildığini 
ve milrakııbe komisyonlarının bu 
e:ms uzerine fiyatları tesbit etmc
sıııi emretmiştir. Şehrimizdeki yağ 
tacirleri de Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğüne müracaat ederek yağın 

ticaret borsasında muamele görme
sini istemişlerdir. Deri tacir teri ae 
aynı ttkliftP. l>ulnnmıı,lnrdır. 1\.-'Jn
taka Tic11ret Miidııp1il~ıi her iki 
teklıfi de tetkik etmektedir. 

ıçın bir ihtilcfır vakasına maruz 
kalacak olan her vatandaş der
hal bulunduğu mıntakanın müra
kebe memurluğuna müracaatle 
muhtekiri ihbar etmelidir. Aya

ğınıza üşenmeyiniz. : or.ulm~dan 
gidiniz. Bu bir vazıfedır kı her 

şeyden evvel şahsınızı ve yıır· 

duuuz~ alikndu eder • 

Ank. Jandarma SAK 
Sünger 1843 
Aıık. Adliyesi SAK 

Muhtolıf erzak 1854 
Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 

Sarı eabunlu köaele ve vaketa 1860 
Btıı.ir yağı ve boya 18/.2 
Beyaz sabunu ve zeytınyı:ığı 1862 

Bafra Belediyesi: 
Saman ve arpa 1867 

Babaes11;1 Alik. SAK.: 
Sığu eti 1859 

Balıkesir Ask. _, K 
Kuyun ve sığır eli 185J 

Bitlıs Ask. SAK.: 
Sığır eli ve sadeyağı 1852 

lielgrat Orman lşlet. 
mir.: 

Meşe lı:ore.ııte 1~60 • 

Çanak. Ask. SAK 
Odun 1849 
Odun 11)6] 

Çorlu Ask. SAK.: 
Süt ve yoğurt 1~53 
Sık!r uti 1861 

Revir A-

Çocuk Esirgeme Kurumu: 
Boru ferşi Hl53 

Dahıliye Vekıilctı: 
Muhtdif ı.ııto.tİ•tık bastırılıııo.&J 1853 

Darphane ve Darnfa Matbaası 

U. Müd. 
Tııtlcııl 1852 

Devlet Hava Yolları U. Müd.: 
Tayyare ve otum1.1bil 1.eıııioi 1855 
H niar ın~. 1857 

U. D. Yolları: 
Emaye buya 1852 
Kaynamış İniiliı. l.eıiri 1854 
Keçi drrisi 1861 
Vagou 1851 • 

Deniz Lvz. SAK 
Battaniye HS65 

Devlet Orınıın 

Revir Amir.: 
işlet. Karabük 

Kömür nal:li ve istifi 1863 

l:.rzurum Ask. SAK.: 
K. sotan vıı 11fıır eti 1866 

Eskışehir Ask. SAK: 
Sıfıır eti 1848 

Ezine Ask. SAK 
So.man, ot ve sıtır eti 1846 

Tarıı.sa tamiri 1866 
lııt. Kcıınut. SAK.: 

Tavuk 18o2 
İst. Belediyesi: 

Bina tamiri 1854 
lst. Elektrik, Tramvay 

İşletmeleri: 
Bakır malıemıs J8'?4 

lst. Vakıflar Direk.: 
Bulgur 860 

iz.mir Belediyt"si: 
Beton yol İn·. ltı55 

ve Tünel 

lzmır inhisarlar Başwud: 
Ambar tamiri 1862 

İı:mır iımrü" Mtid. 
Çuvul, elektrik iitüsü v. s. 1862 ' 

Kayserı Ask. SAK.: 
Fırın \e tutuşturma udunu 1866 

Kızılay U. Mr -. 
Karyola J86ô 

Konya Ask. SAK 
Tereyafı 1866 

Kütahya Hava SAK 
Pavyoa ioş. 1854 

Mersin Belediyesi: 
Mezbııhn binnıı tamiri 1858 

M. M. V. ~AK: 
Otomobil ve kamyun lii~tiklerı 1866 
Anlı:. lıir binaya elektrık tesisatı lts5S 

E kltehir skori Satrna1ma ko misyo '1und•n 
284l lira :>O kuru~ keşif bedeli yol yaptırılacaktır. Açık eksılt

mesı j.9.941 çıırşamba günü ı.aat 16 da Eskişehirde Askeri Satınal

ma komisyonunda yapılacaktır. llk temıoatı 4l.7 liradır. Taliplerin 
bellı ~akitte Kowısy11na ıelmeleri. .. 

1 
Yeşılköy Tohum Oratmo C ftliği S tm alma 

K.omisyonunda'!c 
29.tı.9-H tarihinde Cuma günü ı.aat 10 da Yeşilk.öy tohuı:ıı ıslah istas
yonu binasında eicsıltme Komisyonu odasında 5064 lıra 5 kuruş lccşif 

bedeli Yeşılkoy tohuın ıiretmc çıltlıii ahırlarında y.apılacak tamirat 
açık. eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, ek ıltm~, Bayındırlık işleri genel, 

nameleri proje keşif hulasaııiyle buna müteferri 
, olarak dairesinde 2'Örülecektir. 

Muvakkat temınat 37oJ lira 81 kuruştur. 

hususi ve fenni şıırt

dığc.r evrak parasız 

Ekmek torba!! 11:154 ~ 

Muğla Nafıa Müd.: ~ 

lsteklılerin teklif mektupları ve en az bir teanhütte 30ÔO liralık 
bu işe benzer ış yaphgına dair ıdarelerınden almış olduğu vesilcalara 
i:.tioaden lıstanbul V ılay !tine muracatla eksıltme tnrıhiodeıı tatil 2ünle

ri hariç 3 gun evvel alınmış ehliyet ve 94 l yılına ait Ticaret Odası 

vesikalariyle gelmeleri. 

Köprü tamiri 1860 \ 

Safranbolu Jandarma Okulu SAK 
Muhtelrf tr:r.ok v mabıulı:a t 1851 • 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vele.: 

F.cza 1854 

Sıvas Nafıa Miid.: 
M teur .. lojı iatuyoııu ikmali in~. 18511 

Topkapı Mallepesi Ask. SAK. 
Sığır eti 186:ı 

Sadeyatı 1867 

Trilyo Ask. SAK: 
K. ot. 1857 

Toprak Mah ulleri Of isi: 
Baslcül ve Örtülük muşamba 1864 

Üsküdar Kadıköy ve Havalisi 
Halk Trnmvaylnrı T. A. Ş. 

Binek oloınobıli 1854 • 

Nafia Vokiletlnden 

Ekı.iltmeye lconulan iş: Çan ·ayada yapılacak olan jandarma muba· 
fız taburu temiz.leme evi ile mutfak kıs:nı tesisatı işidir. 

Keşif bedeli c 17790.21 liradır. 

Eksiltme 28.8.941 Perşembe günü saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı 
ve lmar iş'eri Eksiltm ~ Ko::ntsyo::ıu odası kapalı zarf usuliyle yapı

lacaktır. 

Eks itme şı1rlnaınesi ve buna uıüteferıi evrıık cifi> kuru2 beJel 

muk11bilıııde Yapı \'e lmar lşlPri l<eisliğiııden alınabilir. 
Eksiltmeye girebılınek. içın istt"klelerio < 1534• bin üç yüz otuz 

dört lira •27> kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekii· 

letinden bu iş için alınmış ehliyet veııikası ibraz etmeleri lazımdır. 
lşbu vesıkayl almak üzere iste kitlerin eksiltme tarihinden •tatil günleri 
hariç üç gün evvel bir istida ile Vekalete müracaat etmeleri ve 
dilekçelerine en ez. bir kalemde bu işe benzer <10.900• liralık bir 

işi yaptıklarına dair işi yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri 

lizımdır. 
ı;::;:..-:~~-=-!!:!:=~~;;;:p~C=J~::-=~~~~~15::=:1\~======~~::."ii::::t::i~=~~:::a~~~ 

Hububata el koyma 
kararı bazı vilayetlere 

teşmil edildi 
Ankaradan bildiriliyor: Hüku

met bıızı mınlakalarda bıı~day, ar· 
pa, çavdar, yulaf ve mahlüta el 

koymuştu. Yarınki resmi gazetede 
neşredilecek bir kararla mczkOr 
el koyına keyfiyeti muhtelif daha 
bazı vilayetlerimize de teşmil e

dilmiştir • 

Almanlar bizden tütün 
istiyorlar 

Almanlar memleketimizden mü
him miktnrda tütün olmak için 
teşı:bbüslere girişmişlerdir. Şehri
miz~ gelen Alman ticaret mümes
silleri tiiccarlarım1zla temaslar 
yapmaktadırlar. Eski ınallardan 

dn sa•ışlar yapılması temin elun
muştur. 

Bu sene bol şeker 

istihsal ediliyor 
Ankaradan bildiriliyor: Alpullu 

şeker fabrıkıısı bu gece y rısı ye-
ni sene istih al faaliyetine başla
yacaktır. Diğer 4rker fabrikalaıı
mız da normnl mesailerine devam 
ediyorlar. Diğer taraftan muhtelıf 
paocar bölgelerinde ekilen pancar 
mahsulü faltikalara nakledilmekte
dir. Bu Sf'ne pancar mahsulü ge- • 
rek kalite, gerek mrbzuliyet itiba
riyle geçen r.eneden iyidir. Pancar 
rekolf sinin 550 - 600 bin ton ve 
bu sene pancar istihsalatının dıı 

85 · 90 bin ton olııcağı tahmin 
edılmetedir. Bu miktar ıstihsaliit 

geçen seneden az değildir. 

isteklilerin teklif mektuplarını ihale rünü oian 28.8.941 Perıembe 
ıünü saat 14 de kndar Eksiltme Komisyunu Reisliğine makbuz muka· 
bilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecik.meler kabul edilmez. 

lstanbul B '91ediyeslnden 

Keşıf Bedeli llk Teminatı 
Anııdoluhisarında Yeni mahallede Göksu 
deresi üzerindeki ahşap köprünün sökülüp 

2,37.59 175,32 

Tohmin bedeli 
2324.00 

yeniden yapılması. 

174,30 Yollar şubesi silindirleri için yaptırılacak 
parçalar. 

Keşif ve tahmin bedellerile ilk teminat miktıırları yukarda yazılı 
işler ayn ı;yrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri 
zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 25.8.941 
pazartesi gunü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz güo evvel 
Belediye Fen işleri Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliy,.t 
ve 911 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale ıüoü muayyrn saallo 
Daimi .Encümende bulunmaları. 



• 
MONAKAsA GAZET!SI 
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Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi İstanbul Belediyesinden: 

Cla•I Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakaealar 

l•f8•t. T•ntlrM. Nafıa ı,ıerl, Melzeme, Harlt• 

Gökd cieresi berindeki abşap köprinün ııöküliip ye- aç. eks. 
•İden yap. 

Çamaltı tuzlasında yap. sıva tamiri 
Kadifekale ıazinoıuna yap. ilivei inşaat 
Ank. kalesi parkı ve kale dibi yollar inı . (şart. 138 kr.) 
Bafra belediye binası inşası (tasbih) 
Çanak. orta okulu bınası tamiri 
İncirli medruesi tamiri 
lıt. 6 ıneı mektep binası tamiri 
Mecidiyeköy\l ekul biaası tamiri 
Çapa 31 · ıaci okul binası tamiri 
Mersin deniz Harp ekuhuıda yap. tadilat ve iniaat 

işleri (temd.) 

paz. 
aç. eks. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

aç. eks. 
paz. 

.. 
> 

> 

.. 

Ank. Bölre sanat okulu tesviye atölyelerinin ikma· kapalı z. 
li iti (şart. 285 kr.) 

Kaya4ta yap. inşaat hart. 11• kr.) 
Bürolar binası İnf. 

• 
Konya Halkevi bi11asının cephe yolu taşlan ihzarı aç. eks. 
Tek ve çift katlı 0 'e 20 bitümlü katran kaplanması 

ııı Üıküdar ·Beykoz·Bsylerbeyi-Çenrelk6y· Va· 
niköy • Kandilli-Küçükau • Anadolubisan ·Abara· 
aampaşa duvarı ansı yolların 

Hava Mıntıka l>epo Amirliği binası tamiri 

• 

paz. 

2337 ~9 

756 80 
1268 82 

17580 40 
844 50 

1000 -
250 -
240 -
240 -
197 20 

23656 41 

57078 30 

23172 -

15000 -
7354 -

18926 51 

Parke kaldırım ciöıemeai aç. eks. '296 -
Ev iaı.: 150 ad. (sart. 25 1.) kapalı z. 10636'24 80 

1 l lçlar, Kllnlk ve lapençly•rt •llt H••t•h•n• Lvz. 
Alltı tıbbiye: 66 kalem 
Ren tren filmi ecza ve alih 

aç. ekı. 
pa•. 

778 35 
11184 50 

C Elektrik Havaeazı-Kalerlfer (Teelaab ve Mal.aemesl) 

Kalerifer tuiıah tamiri paz. 

~ Mensucat, Elblae, Kunllura Çama,.,, •· •· 

Kundua: 10-12000 çift (ıart. 510 k.) 
Bez lmıınzı: 2000 m.· yeşil: 2000 m. (temd.) 
Elltiıe. römlek, muşamba vs. 
Elbiıe: JCi tak. ("9dt) 
Nevresim, çar~at ve Jlfdl 

Kıtlık elltiıelik kumaı: 1702.60 m. 
Kışlık palte: 211 ad.-kışlık elbise: 212 tak. 

paz. 
aç. elts. 
kapalı z. 

paz. 

kapalı z. 

il, Mat~•• ı,ıerl Kırtaslr• · Yeınhane Lev ... mı 
2 inci hamur kifıt: 150 top 

- Kereate. Tllhta ve aafre 
l<ereıt•: 6 m 3 
Kontrplak: 2 m3 
Girren kereste 10 m 3 

Nakl~•t, Bo9altma, YUkletme 

Kömür tahmil n tahliyesi: 14500 t. 
Muhtelif nakliyat yap. 
[fya aakli: 2000 t. 
Nakliyat yap. 4000 t. 
Tu:r. nakli: 40000 t. 

aç. eks. 

paı:. 

aç. eks. 

kapalı z. 
aç. eks. 
pu. 

• 
aç, eks. 

M .. 1r11kat, Ben2ln, Mekine yatları v. •· 

Maaıal kömürü: 1 t. 
Girru odunu: 7.5 t. 
ine:• motör yağı: 5080 k. (temd.) 
Kıtlık motör yaft: 25 t. 
V alvalin yaA-ı: 1992 k. 

Gres yatı: 892 k. 
Kalın motör yafı: 5080 k. 
Gftrgen cıdunu: 66 t. 
Çam odunu: 965 t. 
Odu•: 1476 t. 

MUteferrlk 

Normal ıuni portland çimentosu: 1100 t. (temd.) 
21.8.41 de alınacağı ilin edilen 1100 t.·çimentonun 

alınmasından sarfınazar edilmiıtir. 

İç lbtig-i: 80 ad.·dış listiği: 95 ad. (şart. 155 kr.) 
Yollar ıubeıi silindirleri için yap. parçalar 
Neta kırkar takım: 7 kalem 
Musayyak bava aleti ve toferrüah tamiri ve neva· 

kısının ikmali işi 

Benir: 20 baş 
Su kovası büyük: 100 ad.-küçftk: 58 ad. 
Kurıun boru: 1.5 t. 
Font boru ek parçaları: 543 ad. 
Kalafat: kurıuna: 3 t. 

inak, Zahire, ltt, Sebze, v. •· 

Sıtır eti: 9.6 t. 
Süt: 20 t. (tema.) 
Piriac: 89.460 k. 
K. fasulye: 73.1 t. 
Balpr: 19.460 k. 

paz. 
> 

pa:r.. 

aç. elts. 
paz. 
kapalı z. 

kapalı :ı:. 

kapalı r. 
aç. eks, 
paz. 
> 

kapalı z. 
aç. eb. 

> 

> 

> 

paı. 

> 

kapalı z. 
• 
• 

13) -

çifti • 50 
2600 -
65'\8 80 
540 -
628 50 

8332 71 
9328 -

1458 -

458 -
400 -

liOO -

t . 1 05 

5000 -· 
85200 -

179260 -
22000 -

79 -
150 -

2540 -
12500 -
1195 20 

624 40 
2542 50 
1478 40 

.k o 03 
47232 -

t. 19 94 

30090 H9 
2324 -
1036 -
5000 -

6600 -
500 -

1200 -
4912 93 
1860 -

4032 -
3400 -

38022 j0 
'.22140 -
20126 50 

Teminat Mfıracaat yeri 

175 32 lst. Belediyosi 

5' 70 Çamaltı Tuzlası Müd. 
95 25 lzmir Belediyesi 

7318 53 Ank. Belediyesi 
63 33 Bafra Belediyesi 
75 - Çanak. Orta Okul Mild. 
18 75 lst. Belediyesi 

18 - " 
18 - • 
14 79 > 

Günü Saat 

'.l5-S-41 1<( -

25-8-41 
27-8-41 
29-3-41 
15-8-44 
21·8-41 
18-8-41 
18-8-41 
18-8-41 
11-S-41 

14 - · 
16 _$ 

I 
11 -
14-
11 -
14 -
14 -
14 -
15 

Tab.ı. bed. İlk. Tem 

173 90 

1, 25 

30 80 

Keşif bed. 

250 00 
240 00 
240 00 
197 20 

Tahmin 

70 00 

b. 

13 04 Unkapanında Yavuzsinan mnhallesinio Z•· 
man sokağında 9·!1·12-15 ııu n rah dük' 
kan ve ev ankazanın satışı. 

1 .. 4 Uokapanınaa Yavuzsinan mahlllesinin v~ 
miryolu sokağında 3·315 numaralı diikki0 

ankazının sah~ı. 

2 :l5 Bayazıtta Cumhuriyet caddesinde 24 • 'lf 
numaralı dükkinın hııdminden çıkan arık' 
unın satışı. 

ıs 75 
18 OQ 
18 00 
14 79 

Fatihte kain lııcirli medresecıinin tamiri 
lstanbul 6 ncı mektep binno;ımn tamiri 
Mecidiyeköyü okul binıısınırı •amiri 
Çapa ~l inci okul binasının t.ı ilİrİ 

5 :l5 Konservatuar yatı okulu için alınacak 10()0 

1774 23 Mersin Deniz Harp Okulu ve Lisesi SAK 18·8·41 11 - 450 00 
kilo mangal kömürü . 

33 75 Şehir tiyatrosu için alınacak 6 metro ııır 

4103 - Nafıa Vekaleti Yapı ve lmar Miid. 

1737 90 Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 
4781 - Eskişebir Ask. SAK 
1125 - Konya Halk Partisı Reisliği 

551 55 lst. Belediyesi 

2·9-41 15 -

2·9-41 
8-9-41 
5.9.41 

29·&-41 

15 - ı ıo -
15 -
14 -

150 00 

135 00 

400 00 

kibı kereste rJ 
11 25 Kenservatuar müdürlüğü için alınacak 75 

kile rürgen odunu 
1 O 13 Üsküdar . süt ve mektep çocuktan dis,•0 

seri kalörifer tesisr.ı.hnın tamiri 
30 00 Şehir Tiyatrosu İçin alınacak: 2 metre ııı'' 

kabı kontrplak trııcıı 
Keşif ve tahmin bedelleri ile teminat mikdarları yukarda yazılı işit' ı~· 

,,,. )lrı 

ayrı ayrı pazarlığa konulıouştur. Şartnameleri Zabıt ve Mu• de , 

Malatya Hava Mıntıka Depo Amirliti 2S-8-41e kadar lit Müdürlüğ'ü kaleminde görülebilir. ihale 18.8.941 pazartesi gıo tç tı 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat ı:ı>~ ~rı ~ 
bu:ı: veya mektuplarile ihale ırünü muayyen saatte Daimi Encüılle • ti 

SAK f 
697 ?.O Ank. Belediyesi 

45658 74 Erzurum Dotu Kooperatifi 

- - Tire Belediyesi 
838 84 lst. Belediyesi 

10 13 lst. BeleJiyesi 

M.M. V. SAK 
195 - O. D. Yolları Haydaıpaşa 

491 91 i~ .. Belediyesi 
Tokat Veteriner Müd. 

47 14' Ziraat Alet ve Makine Mektelti 
Müd. Ank. 

624 95 Ank. Belediyesi 
69~ 60 > 

109 35 lst. Belediyesi 

33 75 lst. Belediyesi 
30 - > 

135 - Ank. Belediyesi 

2283 75 D. D. Y elları 4 cil İşletme Kayıeri 
375 - Çanak. Ask. SAK 

5501 - Er:aurum Ask. SAK 
10~19 - • 
1650 - İnhisarlar Y avtan Tuzlası Müd. 

5 25 lat. Belediyesi 
11 25 • 

190 50 Ank. BeltJiyesi 
937 56 • 

89 64 • 
46 83 • 

190 69 • 
108 - lst. Defterdarlığı 

2172 - Erzurum Ask. SAK 
3542 40 Suruç Aık. SAK 

1645 05 li>. D. Y •lları 9 cü lıletm• Sirkeci 

• 

2256 82 Anlc. Belediyesi 
174 30 lst. Bel~diyesi 
155 <lO Tepbane Lvz. SAK 
375 - Nafıa Vekileti 

450 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vek.Ank. 
37 50 lat. Belediyesi 
90 - Ank. Belediyeai 

368 47 • 
139 50 > 

İzmir Viliyeti 
253 50 Manisa Tümen SAK 

2851 54 Karaköse Ask. SAK. 
1660 50 > 

1)09 64 > 

29·8-41 10 30 
10·9-41 16 ele bulunmalan lazımdır. 

ı~~~~~----.---------------------
-· -- ... - ~ e,.ı.ı 

29-8-41 15 -
20·8·41 14 -

11-8-41 14 _ı 

J 
10 _ i 

11 - • 

- .. - '."P'I 

Sıva& Belediyesinden : fit~ to 

3910 lira bedeli keşifli İnhisarlar idaresi yanında bulunan t,ıl t il 
yeni açılacak olan 3 yolun toprak imlası açık eksiltmeye konulııı0' J ç 

Kroki keşif ve fenni şartnameyi görmek istiyenler Mubasolf ~1 tı 
röreltilirler. ''>'o 

Taliplerin 23.8.941 tarihine tesııdüf eden cumartesi K"Ünü s,ıt ltııb 
da 293 lira 31 lrnruş muvakkat teminat parasile Belediye Enciil111 '~I 
müracaatları ilin olunur. 3te~ 

u,r 
15·8-41 
23·8-41 
29-8·41 
15-8-41 
28·8-41 

15 - !!!!!!!!!!~~~!!!!!:!:!::= ,...,,~~~-- "--:!3:~:::!....~!'.!!'!!!!~~~~~ 

29-8-41 
29-8-41 

18·8-41 
18-S-41 
2::1·8·41 

14 -
15 -

1 
11 - · 1 

14 - · 

14 _! 
1 

' 14 _, 

llaçiar, Klinik ve 1 ncnçiyarT al~t. Hastahane Lvz. 

Ti·e B .. .ladiye Riya ıetinden; 

8elediyemiz hastanesinin '41 mali yılına ait ve 778,35 lira 111ıılı' 11 
men bedelli 66 kalem alatı tıbbiye ve mualece ibtiyacat1 5.8.~4~cıı 
ribinden 29.8.941 tarıbine k.adar 21 gün ıaüddetle açık eksılt· ~ \~ 
konulmuştur. ~ 

Şartname ve miifredat listesini görmek ve bedelsiz olarak ep 
istiyenlerin eksiltme müddeti içinde belediyemize müracaat et Jel~ 
lazımdır. v •• 

l5teldilerin °10 7.5 nisbetindeki mnvakkat teminat akçesi .,e, ı~ 1 
takvim yılına ait ticaret odası kayıt ve tescil vesikalariyle bO ay

0 
29.8.941 tarihine rasthyan Cuma ıünü saat 15 de Belediyemiı: 

2-~·41 
28-8-41 
16-8-41 
25-8-41 
16·1-41 

14 -
10 30 

~ I 'Ti'!!?• t :rrp xm -----~--- ~-~~~~ l I 

Encümenine müracaatları lüzumu~ .. : .. _::·_.,,_ 

ıs - Elektrik, Havagazı, Kalorifer ( r esisat ve ı~alz.) 
11 -1 ------------
10 30 

1 
Ankara P. T. T. MUdUrlUii.inden: 

10 _ ı 

18-o··H 
18·i ·41 
19·8·41 
19-8-41 
19-8-41 
19-8-41 
19-9-41 

1-9-41 
20-8-41 

1-9-41 

11 ! 
1 

14 _I 
14 _ ı 
ıc Jo 1 

10 30 
10 30 
10 30 
10 30 
15 -
10 -
ıs -

27·8-41 11 -

29-8-41 
2~-8-41 

14·8-41 
22-8-41 

29-8·41 
29-8-41 
29-8-41 
'.l9·8·41 
29-1-41 

11 -
14 -
15 -
16 -

11 -
14 -
10 30 
10 30 
10 30 

Aşafıda cins, miktar, muhammen ltedel ve ınuvarkat teıDİ~~ 
ihale günleri yazılı 4 kalem malzemeden, demir telle izolalO ti 
ağ'ustos 941 den itibaren bır ay müddetle pazarlıta kon•laıUŞ 

lefon makıneleriuin eksiltmesi aynı tarihten itibaren JO gün ıı~ 
ve aantralların eksiltmesi de 9.8.941 den itibaren keza 10 ı60 

tılmışlır. 

isteklilerin ,artname aluıak veya okumak üzere Ankarada f· 
Levazım Müdürlütiine, lstanbultla Yeni V ı&lide hanında P. f, 
mumi Depo Ayniyat Muhasiplitiııe. eksiltme ve pazarlıklar' 
için de belli günlerde muvakkat teıniuat makbuz veya teuı 11 

ı ubu ile kanuni vrsikalarını hamilen Evkaf apartmanındaki 1,. 

Mfıdültlüğünde nıüt •şekkil Satınalma Komisyı)nuna muracaat1•11 

Cinsi 
1\1.ktarı valı. Mulı. bed. Muv. T. lhale şekli ~· 

Lira Lira 
16

; 
24090 1800 Pazarlık ı$-f 1 

9600 71Q » 
Demir tel 40 ton 
Deveboynu 12000 adet 

demirli izolatör 
Manyetolu tele· 50 adet 2500 187.5 aç. r.ks. 

fon makinesi 
Onl~ aptral 10 adet 20(}0 150 

3'11'''Mte 

NakHyat-Yükleme-Boşaltına 

Üniversite A. E. P. Komlayonund•rl ı 
Kurııf 

Yedikuleden Üniversiteye 250 
Yedilrnleden Cerrabpaşa, Haseki ve Gurrbayıı 2o8 
Dolmababçeden Üniversiteye 2oO 
Dolmabahçeden Cerrabpaşa, Haseki ve Gurebaya 250 
Dolmabahçeden Şişliye ı50 1 
Yc.dikule ve Dolmabahçe ra:ı:hanelerinden alınııcalr 141~ 

kömürünün nakli yukarıda yazılı bedf'l ile 28.8.941 perfj~ 
saat 15 de rektörlükte açık eksil1ırıe ile ihale f8ıleccktİ~· t 
266 Jiralık teminat ve ticaret odası veııikalıırile gelll)eler•· 

7-8-41itib. 1 ay, 
8·9-41 11 -
1·9-41 16 -
1-9-41 16 -
1·9·41 18 -

rektörlükte sörülü,. 
t 
i 



MONAKASA GADTESI 

'h: 10 t. 
ıı, • 
~ '~a~i (tas~ilı) 

Ynırı· 3' 

paz. 
.. 

16000 -
5000 - j 5-8-41 

: 60 ' · t. (tashih) 
t. JI 4500 - 29-8-41 14 -

: 70()9 kapalı z. 25500 1Ql'> "0 K"raköH• A.,k s '\!( 3 q 4, 17 -
•tı t. {şart. 3 lG k.) ,. 455000 - 3412 50 Gelibolu A11k. SAK 25-8-4 l 11 -

. : 1040 t paz. 
> 

jQOOO - 4500 - Topkapı Mıılıcpesi Ask. SAK 20-8-41 10 -

Ner: 15 · 1820000 - 20·8·41 15 -
•t' t. 
ç ı: ıoo t > k. o ".-0 562 50 Çanak. Ask. SAK 22-8-41 15 30 

•21: 22 . 
t: 230 t. 

t. 

) 

kapalı z. 
) 

50000 - 3750 - 22-S-41 16 -
31900 - :..!392 50 Süruç Ask. SAK. 1-9-41 9-

:ı00o t t. 
16100 - 1207 50 • 1-9-41 11 

•ıı: 175 t ) 4">5000 - 3112 50 Gelibolu Ask. SAK. 1-9-41 11 -
tti: 30 . 
• 2 t. 

pnz . 
kapalı z 
aç. eks. 

12250 - 8~7 SO 1 t. Komut. SAK Fındıklı 18 8-41 11 -

. i27 k 
t l>t • 

12 00 - 900 - ht. Belediye ı 29-8-41 15 -

ttıııı!n1i6r: ı 1sı k. 
ka. 89 k. 

1576 90 118 27 ) 29·8·41 14 -
708 60 53 ıs 29-8-41 14 -

ıı Yıaı: 1530 k 
1875 60 140 67 il 29-8-41 14 -

a, Pİrin · 1530 - 111 75 > 29 8 41 14 -
tırta: SQ c unu, tel şehriye ve nişasta 
: 11 S17 ad. 

D 31.77 23 245 }0 • 29--841 14 -

~. kıdeın 
.. l 190 14 89 28 29·8·41 14 -

1107 83 03 Ank . Belediyesi 19-8-41 10 30 
Knstnmonu Maarif MuJ. 16·8·41 15 -
Malatya Akçadağ' Köy Enstitüsü 26-8-41 14-

il 25·8-41 15 -

. ı~o 
ıı, k t. (teınd.) 

ıırpuı 
tlif lh.üın süt ve yoğ'urt 

ertak: '8 k' alem 

pıız. 

aç. eks. 
> 

> 

(B ~ ... ,,.., uzayedeler 
~ıı~ltları 
"tırı· . ır s:.ı b 18 8-41 14 -

26 8·41 15 -

paz. 
aç. art. ıı atık 0 rusu: 316 ad. 

Ilı k ıııları 
41as1 k 

aç. art. 1273 90 

lst. Belediyesi 
Seferıhasar Helediyesi 

95 5_, lst. Belediyesi 21 8-41 15 
rıt6 hub •n azı kapalı z, 8994 80 674 61 21-8-41 15 
14 ıJbat: 4 t en llitı . paz:. 

aç. art. 
1Çin b' 
d 1tod" 1 'ri '- 1·nıukavva kutu otomobil 

"'J.lı b ' ~sa nvul v.s. 
11 tlbj~ d~lap sinema filmi v.s. 

tsı . k ' ıpe li ınenııu.::nt v .s. 

katalotu » 

:ı; 

> 

~t-.. ~rı11, "~rn Askeri Sat1nalma Komisyonundan: 
Qlll ~Ü b a tıın k r ehan Horasan Karaköse yolu üzerinde ve ırüzerga· 

~ 25 
7 
ıloınetresıne tahmin edilen 14 kuruştan 4 000 ton nak· 

lı Çık. •941 cuma günü kapalı zarf uauliy e yapılan e ııilrresinde 
~ırıc 1 llıadığından bir ny zarfı"nda pazarlık! ıhale eJilccekhr. 
1'YoııuP•zarh~ı 25.8.941 salı günü saat H de Erzurum salmalma 

0da tıha Yapıl cııkbr. 

iklill:ıyaıtrn 9cdeli 179200 lira muvakkat fe ıinah 10210 liradır. 
t a a • 
'~klı) . 111 t Şartname her komisyonda go iılur. 
ll,r

1 
trın belli gun ve 511 atte teminat akçeleriyl komisyona mü-

Ut e~f~~~~~~~~~~--a.-:ıı~~~~ 
~ık 

"' -l~ 3: '1. V klleti Satmalma Komlsyenundan: 
ıJ(ı b 

Cııt bıı t adır,da motosiktet iç llistiğint' ihtiyaç vardır. Elind~ 
\lll:ıc 1110

Up satmak istiycnlerin M. M. V. hava müstrşarlı2'ı 2 
tt.Udurlü2üne müracaatlara. 

:Psırıe 
~tliı10 tahnıin ecfüen fiyatı 3800 lira olan 100 kilo jeloz ile 250 

· *•tı /.7 ağustos 941 çarşamba günü saat 11 de Ankarada M. 
1t ltrı:ı nalınll komı~yonunda ihale ediler:e~inden isteklilerin 285 
1sYoıı/'1tlaı iyle birlııde açık eksiltme gün ve saatınde rnezkôr 

' bulunmaları. 

~-~ıd . P. T. T. Umumt MüdUrlUIUnden 
1 baıe a :•ııs, miktar, muhammen bt>del ve muvaklenl temiııatla

iUnleri yazılı 2 kalem malzemeden grafit 1.8.9'41 den iti· 

Devlet Denizyolları İşlet. U. Müd. 
Sümer Bank Bırleşik Yün ipliği ve 

Dokuma Süngipek Fabrikaları 
lst. Günıriikleri Başmüd. 

15-8-41 

18·9·41 

19-8-41 
22-8-41 

ıs 

9 

9 
9-

baren bir ay müddetle pazarlığa konulmuş ve 9akır manşonun cksılt· 
uıesi de 9 8.941 den itıbareo 10 gün uzatılmıştır. 

1steklilerın, şartname! almak veya okumıık {Uere Ankarada PTT. 
Levazım Müdürlüğüne, stnnbulda Yeni Valdo hanındaki PTI". umumi 

depo Ay. Muhasipligin,t, eksiltme ve pazarlığa iştirak içın de bt 'li 
günlerde muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubu ıle 
kanuni vesikalarını hamılen Evk f Apartım:mındaki Levaztm mudür
lüğünden müteşekkil sahn almn ~omisyonuna mürac:ıntları. 

Muh. b. M,•k, t. İh.ıle E"siltme 
Cinsi Miktarı lira 

Graf ıt 8 ton 5260 
Bakır manşon 30000 adet 3000 

fr .. * 

lira şekli gün 
396 paz. 21.8.941 
225 açık ek. 20.8.941 

v,. snntı 

15 Je 
16 da 

Müzayyak bava aleti ve teferruatının tamiri ve nevakıs10ın ikmali 
işi. Bak: Nafıa Vekaleti ilanlarına. 

* * * 
Ç kıl ve kum nlınncaktır. Bale~ Elektrik. Tramvay ve Tünel İşlet· 

meıerı U. Müd. ılanlarma. 

E:rzak, lahıre, Et, Sebztı v. s. 

Shrt Askeri Satmalma Komisyonundan 
Kııpalı znrfla 1 alibi çık nndığından eksiltmesi 31. 7.9 H paz .rlıkla 

y._pııacağı ilan eailmiş 35 ~on sade y.ığm:ı taıip çıkmışsa tahmin 
edilen bedel 420CO liradır. Son pı zarlığı l 8.8.941 pazartesi güııü saat 
10 da Siirt sntınalrna komisyonunda yapılac.ıktır. EY.saf ve şartları 
parasız komisyonda gö•ülür. Muvakkat teminatı 3150 liradır. istekli· 
!erin belli gün ve saatle komisyona ıelmoleri. 

( >EVAMI DORDO~co SAYFAPAl 

IORKIYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASININ 

AK T 1 F 
ltı~. 
-~ . ~•fı ı.·ı f ~~\ 1 c.ııraın 72.l04.f 28 
~!( 
''dek' 
~ Li, 

1 Muhabirler: 
'"t '-ı 
l' Eik' 
lııı .

1 Muhabirler· 
tı ''11 ltiı • 

• '- ~ •• 
0iranı : 11.070.J 98 

tt, vılı k l "l 
dcıVi I a ı ~er bcat döviz.ter 

11'\~ l ı. tr ~e lıorçlu kliriug bakiyeleri 

'ıılıı ahvılleri · 
t tdıleıı • 

~ıtıı11 evrakı nalcoiye knrşılğı 
(i. 8 . 

14t lllr f inci maddelerine tevfikan 
• roda le' ~d tı va ı tediyat 

·~ ~t Cü ıı •c ıdanı · 
1 lltdıı.t • 
t..rn 
\ \e, i·J ·~ 
, htc , .. a. .vııat CLzdan .. 
~•b n Hd: ı l lh e r:İu k r ı· 

ıırn ve 1' b . ~ • 
Jt 11 \'ıl't <itibari lcıymetle) 

~l~r • . Vl t l:ı\iı \ 
l.ı.ıt • 

'it d" );ı, o.,iı. ü • 
"'it 11 • ı.erıne •vaııı 

b: ltrııı 
"llt e avaııa 
İıı )!:- kısa d . 

'Ye 3t Va tlı avans 

~•ltıı •ltSO No. kanuna göre 
~darı ııı karşılıklı •vana 

telif ar 

9. 8. 9 4 1 VAZiYETi 

Lira 
1G2.124.217 .i7 
21.755.417.-

505.195.55 

l.367 .502.75 

15Si1.119.57 
-.-

46.i 79.649.)6 

15E>.748.56S.-

21.683.011.-

273.234 .096.39 

45.456.'381 .Y3 

F."l .~1 ,I 

4.968.64 
5.208.436.SJ 

-.-
167 .500.000.-

YekOn: 

lJ 1 R A 

124.384.830.32 

l.367.502.7S 

62.350.768.73 

137.065.552.-

273.234.096.39 

53.766.621.12 

172.713.405.17 

4.500.000.-

7 .531.285.~S 
836.Yl4.068.11 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Hususi 

PASI F 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • B inci maddelerine tevfikaıı 

baz.iııe tarafından vaki tediyat 

7.822.019,15 
6.000.000,-

lSi.7~8.563,-

21.6..'iS.011.-

Deruhte edileıı evrakı nakdiye bakiyesi 137 .065.552 . • 
Karşılığı tamameıı altın elarak ilaveten 
tedavüle vaz.edilcn 17 .600.eoo.-

Rccslcont mulcnhili ilaveten tedavüle vazedilen 250.000.000.-

Hrız.incye yapılan altın kar~ılıklı avamı 
mukabili .)902 No.lı kanun mu~i\ıince 
ilaveten tedavüle va'l.edil~u 

Mevduat: 
Türk Lirası 
Altın safi kilogrnm 877.150 

3850 No. konuna göre hnr.ineye açılan 
uonıı mukabıli te\·di olunan altınlar 
Safi kılogram 55 541.930 

Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil döviz.lcr 
DiI:er döviz.ler ve alacaklı kliriag hkiyeleri 

Muhtelif . 

-
105.000.000.-

77 .909 .255,20 
1.233. 782,03 

';ö 124.167,90 

- ,-
30.021.131,60 

1 '1'om1111u 1938 tarihinden itibarın ı 
Yekun: 

1ıkonto haddi O/o 4 Altın üuırinı O/o 3, 

• 

-·-----·-~ 
L IRA 
15.M.000.-

13.822.019, lS 

509.065.552.-

7!U43.037,23 

78.124.167,90 

20.621 .131 ,60 

111.738.160,23 

836.914.068,I1 

, 
~ &. • 

inhisarlar U. MüdUrlüğUnden : 
l - Numunesi mucibince 69 cm. renişli kte 40 metre elevatör kayıtı 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 ~ Pazarlık. 19.8.9'41 sah rünü saat 10.50 ae Kab:ıta1ta Lensıa 
Şubcmız Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - l~teldilerin o gün ve saatte teklif edecelderi fiyat lzerinden 
•,o 7 ,5 guvenme parasiyle sözü re\en Şubeye relmeleri. ('7S7) 4-4 

* • • 
l - Şartname: keşif ve pr >jeleri mucibince likör faltrikuındaki 

tadilat işi açık eksiltmeye kon.nuşlur. 

2 - Kı.:şif bedeli 9918,32 liradır. Muvakkat temiaatı 7 .. -.ı 17 ı· -~ 
3 Ek 

·ı .....,, ar-u. 
- sı tme 19.8.941 sah rünü saat 9,4@ da Kaltatqta Len· 

zım Şubemizde i Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 -- Şartname, proje ve keşfi evrakı "50" kuruı mukaltiliıuie adı 

geçen şubeden ahnaltilir • 

5 - istekliler eir fen adamını iıııaatın sonuna kadar tiaiml ela· 
rak iş başında bulunduracaklarını neterlikten m11sa.ı.ıak ltir taalahlt 
kağıdt ile temin etmeleri "" bwı'l'ln başka astari 10.0ll liralık ı.11 
gıbı inşaatı muvaffakiyetle yapmıt olduklarına tlair v .. ika ilN'u: et-
meleri lazımdır. ("~) 4-4 . .... 

l. - Şartnamesi mucibince 500.000 ltr. aabalaj etu kapalı zarf 
usuııle satın alınacaklır. 100.000 kılodıan aşa2'ı elmamak üzere ttir 
kısmı i~in dahi fiyat teltlıf cdilebılır. 

il. - Eksıltme 28.8 941 cuma günü saat 10.40 da Kaitatqta Le
vaz m Şubesi Alım Komıayonunda yapılacaktır. 

ili. - 500.000 ~g. ambalaj otunun muhammen bedeli 3S.OOO lira 
olup muvak.k t teminatı 2.625 liradır. 

iV. - Şartnameler 17:5 kuruş mukabilinde sözü reçen Şubedea 
ve Ankara ile İzmir Başmüdürlüklerinden temin edilebilir. 

V. - Eksıltmeye ~irecekler mühürlü teklif mektuplarını ve ayrıca 
teklıf edecekleri miktar üzerınden le.uınat akçesi makltuzu veya ltan
ka mektuplarım ihtiva edecek ulan kapalı zarflama ilaale ıaatla41en 

bir saat evveline kadar adı geçen Komisyon Riyasetine aakbus ••· 
bilinde verilmesi lüzumu bildirilir. (6'63) 2--4 

* • • 
1. - Büyük boydan c20> çift ve yarım •.aydan cSO• çift liatik 

çizme açık eksiltme usulile ı;atın alınacaktır. 
ı. - Muhammen bede!i •54:>• lira olup o·, 7,5 muvakkat teaiaah 

4 .88~ liradır. 

3. - Eksiltme 26.8,941 salı rünü saat 10,30 da Kabatqta Leva-
zım Şubemızdekı Alını Komisyonunda yapılacaktır. (6J43) ~-4 

wsa::w ::u:: .. , -
! Elektrik, Tramvay ve Tünel İşietmeleri Umum MüdürlüOUndın 

1 - 2000 metro mıltabı beton imaline salib çalul ile 1000 ••lr• •i
k ıbı kum wcktupıa teklif istt:mck suretiyle satın alınacaktır. Asrari 
500 metre mikabı için yapılacak kısmi teldiflerdt' kabul eciileeektir. 

2 - liu ışe ait şartnameler iclarcmız. levazım mz.dürliitla4ea para· 

sız olarak alınabilir. 
3 - Muvakkat teminat 900 liradır. 

4 - Teklif mektuplarını muvakkat te~inat ile birlikte ea ret 
18.8 941 tarihine müsadif pazartesi 2'Ünil akşamına kadar Metre laaaı 

4 üncu katında levaz:ım mudürlütüae makbuz mukabili teYdi e4ia.iı 

olması lazımdır. (6991) 

~2.8.941 Cuma günü sııat 16 da Ankaruia Nafıa Vekaleti bina
sı içinde Malzeme Müdürlüğü edasında toplanan Malzeme Euilt•e 
l\.omisyonunda .. 5Q001 beş bin lira ke~if bedelli ıauzayyak han ileti 
ve teferrüatının tamiri ve nevakmnın ikmali iıınin pa:aarhlda eksilt
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnaıaesi ve leferrüatı bedelsiz elarak Malaeae Mı
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat «3750 liradır. 

istek ilr-riıı muvakkat teminat ve şartnamesinae yazılı vesaikle 
birlikte aynı gün ve saat 16 da K•misyonda hazır ltıılunmaları ll-
zımdır. (5441) (6991) 1-2 

T.C· 
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Tableau Synoptiqua des Adjudications Ouvartes ·Aujourd'hui (0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Kara&altey Harası MiJdU rlUjUnden: 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Priıt 

estimatif 
Caution. 
provisoire 

Lieuıt d'adjudication et du 
Cahier de!I Charges Jours Heures Hara ildiyacı için bin kilo sabun üç bin kilo zey tıııy.ığı "~ 

kilo bulgur ilci bin kilo kuru üzüm ikı bin dört yüz Kılo .nık• 
yüz kilo pirinç unu boş bin kile ince tuz: yedi bin k iıa K•1' 
bin kilo kırıklı pirinç kapalı z:arf usulı ıe eksitmeye k.>nu tınuşıur Aajudications au Rabais - - _ , ___ ._.._.. ____ --.-.... 

Conatructlons-Reparetion-Trav. Publlcs·Mat6rlel de Constructlon·Cartographle 

Demontaıe et reconstruction du pont en bois sis Publique 2337 S9 ı 75 32 Com. Perm. Municip. lıtan!ıul 25-&-'1 ı 
sur la riviire de Göksu 

Repar. eoduit a la saline de Çamaltı 
Constr. annexe au casino de Kadifekale 
Constr. routes du pare Ankara kalesi et Kaledibi 

(Cab. eh. 138 P) 
Repar. bitisse ecole secondairo Çanak. 
Repar. Medrese İncirli 

> bitisıe 6eme ecole lst. 
> ecole Mecidiyeköy 

> " 31eme ecole Çapa 
Constr. Ditisse bureaux 
Feuroiture pierres pr route Maisen Peuple Kenya 
Trav. fondronnaıe en une ou deux coucheı avec 

20 ° o de bitume deı routet ü~lc.üdar-Beykoz-Bey· 
leri:ıey-Çenrelköy-Vaniköy- Kandilli - Kilçüksu-A
natlttluhisar • mur d' Abrahampaıa 

Trav . modif et repar. a l'ecole de ıuerre maritime 
ae Merıine (ai) 

Acbevement constr. des atelien d ' aiuıtaıe de l' ecole 
de Metiers iı. Ank. (cah. eh. 285 P.) 

Repar. bitisse Depôt Aviation 
Conıtr. pave en parquets 
Constr. maison: 150 p. (Cab. eh. 25 L.) 

Gre a ıre 
Pnbtiqae 
Pli cach, 

Puhlique 
Gre a rre 

> 

" 
> 

Pli cach. 
Publique 
Publi'luo 

Gre a gre 

Pli caclı. 

756 10 
1268 82 

17580 40 

1000 -
250 -
240 -
240 -
197 20 

lSQOO -

7354 -

23656 41 

57078 30 

Gre a rrc ıS926 S 1 
Publique 9 l96 -
Pli cacb. 1063624 80 

56 70 Oir. Saline Çamaltı 
95 25 Municipalite lzmir 

ı3ı8 63 Municipalite Ankara 

2S·l-41 
27-8-41 
29-8-41 

7S -
ıs 75 
ıs -
ı8 -
14 79 

4781 -
1ı2s -
551 55 

1774 23 

4103 -

697 20 
456)8 74 

Dir. Ecole Seeond. Çanak. 
Cem. Perm. Municip. lstanbul 

,. 
) 

Com Acb. Milit. Eskişehir 
Presid. Parti Rep. Konya 
Com. Perm. Muoicip. b.tanbul 

21-8-41 
18-8·41 
18-8-41 
ı8-8-41 

18·8·41 
8-9-41 
5-9--tı 

29-8-4ı 

Com. Ach. Ecole de Guerre Marit. 18-i-41 
et Lycee de Mersin ..,. 

Ministere Trav. f>ub. Depar. Constr. 2-9-41 
Ankara 

Chef Depôt Aviat. Malatya jusqu'au au 28-8-41 
Municipalite Ank. 29-8-41 
Cooperative Doğu iı. Erzurum ı0-9-4ı 

Produits Chlmlques et Pharmaceutlques-lnstrumenta Sanltalres-Feurnlture pour Hepitaux 

lnstruments medicaux: 66 lots Publique 778 35 - - Municipalite Tire 29-8-41 
20-8·-4ı Films, produits et instruments de Roentgen Gre iı gre 11114 SO 838 8S Coıa. Perın. Mlmicip. İıtanltı.ıl 

eıectricite·Gaz·ChaffeAe Central (lnatallation et Materlel 

Repar. inıtall. chauffage central Gr6 i. gre ı35 -

Habillement • Chauaaures • Tlsaus • Culrs 

Toile rouge: WOO m.-id verteı 2000 m. (aj.) Publique 
Habits, che'Disee, impermeables ete. Pli cacb. 
E.toffe pr. habibi d'hiver: 1702,60 m. Pli cacb. 
Habits: 21.i complets, paletot d'hiver: 212 p. » 

Nevresim, couverture et drap Gre & &'re 
Habits 36 complets (aj) 

2600 -
6558 80 
8332 71 
9328 -

628 50 
540 -

10 13 Com. Perm. Municip. latanbul . ll·S-4ı 

195 - ıere Exploit. C:h. Fer E.tat H.paşa 23-8-41 
491 91 Com. Perm. Municip. lst. 29-8-41 
62-4 95 Manicip. Ank. 29·8-41 
699 ôO • 29-8-41 

47 14 Oir. Ecole Maclıines Agricoles Ank. '8-8-41 
Di .. Vet~rinaire Tekat lS-8-41 

Traveaux d'lmprlmerie · Papeterle - Fournlture ile Bureaux 

Papier do ıeconde pite: 150 rames • Publique 14~8 - 109 35 Com. Perın. Municipalite İstanbul 29-8-41 

Bola de Conal -.ıctlGn. Planchea, Charpante 

Bois de coostr.: 6 m3 
Contreplaque: 2 m3 
Boiı do constr. en orme: ıo ın3 

Gre a gre 4.:>0 -
• 400 -

Publique 1800 -

Transport - Chargement • Dechargement 

Trav. charıement et cleoharremeat cbarbon 
Di \ 'ers transports 
Transport effets: 2000 t. 
Tranaports de 4000 t. 

Combuatlble - Carburant - Hullee 
Charbon de boiı: 1 t. 
Bois d'orme: 7.5 t. 
Boiı d'orme: 66 t. 
Bois de sapin: 96S t. 
Boiı: 1476 t. 

Dlvers 

Ciment Portland normal artificiel: 1100 t. (ai) 
L'adjudication qui devait avoir lieu le 21.8.41 pr. 

l'achat de ı ıoo t. de ciment a ete annulee 
Chambre a air: 80 p.· pneux: 95 p. (cah. eh. 15S P) 
Pieces a fıbriquer pr. les cylindres ee route 
Notes de 40 pieccs: 7 lots 
Repar. appareil de compresaioo d'air et access. 
Seau a eau gr.: 100 p.·id petit: 50 p. 
Pieces de jonction de tuyaux en fonto: 543 p. 
Plomb de calf eutrage: 3 t. 
Chevel: 20 tetea 

Provlalons 

Avoine: 62 t. 
Oivenes proviıionı ~t lerumes 

Savon: 24 t. 

Pli cach. 
Publiqııe 

Gr~ a ve 

Gre a gre 

la t • .t 05 
5000 -

85200 -
ı79200 -

70 -
» 150 -

Publique ı478 40 
Gre a grc le k. O 03 
Pli cach. 47232 -

Pli cnch. la t. 19 94 

Pli cach. 
Publiqu~ 

Gre a gre 
Gre a gre 

> 

Publiq•ı" 

Pli cadı . 

Pli cach. 
Publiqu~ 

Pli cach. 

30090 8, 
2324 -
1036 -
sooo -
soo -

4912 93 
1860 -
6600 -

14400 -

33 7S Com. Perm. Municip. lstanbul 
30 -

135 - Muuiciı; .. li lc Aıık.ra 

• 
2281 75 4eme Exploit. Ch. Fer. E.tat Kayseri 

375 - Com. Ach. Milit. Çanakkale 
5501 - Com. Ach. Milit. Erzurum 
ıo210 - • 

5 2S Com. Perm. Municip. İstanbul 
ıl 25 :"' 
ıo8 - Defterclarat lst. 

2ı72 - Com. Ach. Milit. Erzurum 
3S42 40 Com. Ach. Milit. Suruç 

18-8-41 
ı8-8-41 
29 ô-4 1 

2-9-41 
28-8-41 
26·8·41 
25·8·41 

18·8·4ı 

ı8-8-41 

ı-9-4ı 

20-8·41 
ı-9-41 

ı64S 05 9eme F.xploit. Ch. Fer E.tat Sirkeci 27·8·41 

" 

22S6 82 Mu·ıicipalite Ankara 
174 30 Coın. Perm. Municip. l~t. 
155 '40 Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 
375 - Ministere Trav. Pub. 
37 50 Com. Perm. Municip. İstanbul 

368 47 Municip. Ankara 

29 ·8-41 
25·8-41 
14-8-41 
22-8-41 
29-8-4ı 

29·8-41 
139 50 .. ı9-8-41 

450 - Minist. Hygiene et Assist. Soc. Ank. 29-8·41 

. 
465 Dir. 1'epôt Chevaux d'etalon Arra 

Dir. İnstitut Villaı• Akçadat de 
Malatya 

1080 - Coın. Acb. Oiv. Milit. Samıun 

23·8-41 
2'.>·8-4 l 

23-8-41 

14 

14 - ' 
14 _ ( 
11 _ t 

11 _f 
ı4 -
14 -
14 -
14 -
16 -

ı5 -1 
14 -

ıı 

10 30 
16 -

15 -
14 -

Eksiltme 29.8.941 auma günii saat 11 de Bursa Vetcıırıer 

l üğüode yapılacaktır. -
Bu i,in tahmini kıymeti d~kuz bia üç yüz dokun lira ye 

icat teminatı yedi yüz beş liradır. 
Şartname3ini görmek ıstiyen lerin Hara Muhasebesine ye 

Veteriner Müdürlüğüne müracaatlan ve isteklilerin eksiltme i 
saatinde Bursa Veteriner Müdurlüfünde bulunmaları ilan o tuıı 11' 

D. Beyazıt Askeri Sıallnalma Komisyonunt1aııt· 
40000 kılo kesme şaker kapalı zarfla eksıltıneye koaof$ 
Her rarnizonun ihtiyacı şartnamede ayrı ayrı ıösterilıniştir· 
Garoizenlara ayrı talıp çıktı2'ı takdirde teminatı da o nisb'1 

nacaktır. 
Umum tahmin bedeli 28000 liradır. Ve ilk teminatı da 2100 
Münalç,asası l.9.941 tarihinde pazartesi günü saat 16 da y11P1 

İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun 3 üncü maddesiııde 
edildiği veçhile bazırhyacak l ar! teklif mektuplarını eksiltaıe 5,. 

bir saat evvel Ko. na. vermeleri. 

* • * 40.000 kilo kuru üzüm kapalı zarfla eksiltmeye koıııı~ı# 
Her garnizonun ihtıyacı şartnaınede ayrı ayrı göıterılıniştı' 
Garnizonlara ayrı talıp çıktıfı takdirde teminatı o nisbctıe 

caktır. ~ 
Umumi tahmin bedeli 24800 lira ve ilk teminatı 186J lir• 
Münakasası 3.9.94 i çarşamba günü saat 16 J;a yapılacaktıf 
İsteklilerin belli gün ve saatte kanu 'lun 32 inci maddesinde 

ecildiği veçhi le haz:ı lıyacakları teklıf mektuplarını eksiltme ~· 
bir saat evvel Ko. na vcrm~:c:r i. 

Çsnakale Aıskari Sallnalma Komisyonur.ds'1: 
Aşa&"ıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmeleri 28.8.941~ 

~ be fÜı.ü hizarında yazılı saatlerde Çanakalede askeri satın al 
14 - misyonunJa yapılacaktır. Tulıplerin kanuni vesikalarile teklıf 

plarını ihaJe saatinden bir saat eyvel komisyona vermeleri. ~ 
Şartnameleri komisyonda görülür. 

11 
15 

Cinsi 

11 Yoğurt 

Miktan 
Kilo 

12,000 

Tutarı 

Lira 
2400 
1530 

Teminatı 

Liıa 

180 
116 14 - Süt 9,000 

60,000 
20,000 
90,000 

15 Sığır eti 27voo 
.:)400 

40500 

2025 
45S 

303& 
14 - Süt 

14 -

14 -
14 -
ıo 3u 

15 -
11 -
10 30 
10 -

14 
14 
ıs 

10 -
ıs -

11 -

11 -
14 -
ıs -
16 -
14 -
10 30 
10 30 
11 -

11 -
lS -

11 -

Sığır eti 

i•tanbul Belediyeslnden : 

Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu ve Ziıhrevi Hastalıklar bııst• 
Zeynepkaaıil Doğumevinin yıllık ihtiyacı içın alınacak ya~ sel 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 19~ 
ve ilk teminatı 1478 lıra 70 kuruştur. Şartname Zabıt ve fi 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. lhale 28.8.~4ı perşembe gii 
1S de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ~ 
veya mektupları, 941 yılına ait 1 icaret Odası vesikaları ve 
ibrazı lazımıelen diğer vesaikle 2490 numaralı kanunun tarif•

1 

sinde hıızırlıy9cakları teklif mektuplarını ihale gıinü saat 14 e ~· 
imi Enciımene vermeleri lazımdır. 

Polis EnstttUısU MUdUrlU§Unden 

Polis enstütüsüı. üo 94 l maı i yılı ihtiyacı ıçın pazarlıkla ~ 
piri nç alınacaktır. 

Tahmin olunan bedel 1840 muvakkat teminat 138 lıradır· 
isteklilerin 3.9.941 çarşamba günü saat 15 te teıniut ııı' 

ya banka mektubu ve vesaıki lazımeleriyle birlikte polis eııS11 

nasında müteşekkil Komisyonda bulunmaları. 

Topkapı Malt~pealndeki sat1namla komlsy•""~ 
9.8. 941 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacak 9838 toll 

1 
veya ayaktan sığıra talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla s'1 

caktır. 

Hususi şartlar ve evsaf T epkapı Maltepesiode askeri s•1 

Komisyonunda görülebilir. ~ 
Toptan ihale edileceği gibi kısım kısım da ihalesi yapıl• 
İhalesi 1~.8.941 salı günü saat 15 de yapılııcaktır. Tut•'

1 

liradır. 

Kati teminatı 234098 liradır. 

* * • Yirmi ton sade yatı pazariıkla satın 
bedeli 34.000 liradır. 

Hususi ~artlar ve evsaf Topkapı Maltepe 
yonunda görülebilir. 

Pazarlık lS.8.941 Cuma günü saat 10 da 
yabılacakhr. 

Kati teminatı 5100 liradır. 
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