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----~ HER Q ÇIKAll h<Tj&~DI, MALI, TICARi VE ZlffAf ~----------~ 
ABONE ŞARTLARI 

.:> 

6 

2 

Türkiye için 

Ayhtı 

Kurut 

<&50 
850 

·500 

t ne">ı memleketler ı.,ıı, 
, ') Aylığı 2700 -- SAYISI 5 KURUŞ 

Giinü ıeçen nushalar 

20 kuruştur .,, __________ * 
• 

Umum Tuccarla 

Türk-Alma 
ticaret anlaşması 

meriyete girdi 
Numan Menemeı cioğlt nun mühim beyanatı 

onlardan kalacak kısımlar bu liııte Alman tiaaret anlaşma<ıı 

't -"edeai hnıt.ırndıt N'1ınnn Me· 

•- neioğlıı şu bcyanat•:ı bulu ı· 
~ıtur. 

Jet lica

0

rel anhşmalnrı Büyük 'v1il 
'it Mec!i~ınde kabul ve tı.~dik 
~ d itten sonra n şredilın~k u-

dahılınde pıyasaya bıra ılmakt dır 
Seıhest licaret deı.ıiğım ıkınci 

ş kılde ise d,.vlet dairclerının 

rüçhan hakı yoKlur. Onlar da ı

cab ederse piyasa alıcısı ııbi bu . 

cıı<lir. Hununla bı>rab"r Al
~I\ anlaşın sının umumi h:ıı !arı 
~riııdt: te bilhassa merak rdi

kısııııları hJkkıııda mulmerr.-
"-ıi,, b'\'. ,,e rna il:nal vere ı ırım. 

••n••tmaiarın tcltbikına 
başlanmı,tır o 

ti~/\ d.ıttilımiz vesikalar imza ta· 

} 
1 olan 9 ı ktrşrin günü nıeri· 

'lt rıro iştir. Hükil et 3J7(J 
~ılı kı nunun verd.ğ'i sa1ibiyete 
it l\eniden im:r.ıı c·dile ı nnlaşm;;
} ı derhal merıyet mevkiıoe iw· 

- 't•k b r biıkmü k. bul rlmiştir 
e L,, ! .. 

ltbi':°Y e'.le knnurıi ru'ra~ı-nı gene 

""
1 ıeyıi i takip etm .. k va kati 

._''Yet Meclıııin tasdıkıncıan ıti
-:.ıı vulı:ua gelmek ü-ı: re anl14-

r1 tatb ita blşlamışhr. 

iki eaaa 
Sııe imu eclilen mukavdele

' bır ş m ını y p yam. Evveli 
illa ıkı prell9ıbi 5Öyleceğinı. 

l - Miıbadeıeııın fıli olması, ' a.: - Türk - Alman mallarının 
~•it nnkdi kıyınetle, gerek her 

ı~t "''tnleket için ba.z oldukiarı 
it 1'-cii kıyınctlerle mtitemadi bir 
~ili ve tcvazun dairuınde aıü· 
~•le ecıılmc:si. Bu iki esaslı 
tt t~ t..ütun mtJkavcl~nın ı:>azım 
.. '•ııpleri addolunabitır. lzah e· 
,:1 tı1 : Klering us lünc.Je fılvaki 
.. b,d,.leler, gene ıöyleyecf ğiın 
·t~ . 
btr ile, fıilidır. Fakat bu t>utün 
4- dc"re milbadelelcrinin sonun· 

ltt"~ tasfiyesinde tahakkuk eder. 
~ ~ Alaıan anlıışrnaSJnda ise her 

,_ ~•raf bu2ü1ıkü şartları daha 
~it bır usvlü iltizam ettitıne 
...... •l retirmiş olduklarından 
~ı., kA • "b ti ın ır.ıman ve me an ıh a-

t~e her an fili olmımnı k<ıbul 
'- treıt heaapları Tüı kıyrye Al· 
'" 111 1 • h . ı·- k' }e • arının ıt aıı \e ur ı-

ı_. de Türk mallar mın ılıracı esas
i rn, ıstıııad ellirmışlerdır. 
'6 •&ti&a göre de müba

'•ıe edeceğimiz ~,ya 
ltırı . . ''it cı prensıpı ızah clmtk ıçın 

.a ••elenin e'as mekırnıır.mauna 
'"'ec: İl ( ttım, Miıbadelderımız cvve-

~t" 1~Dıctleri y.:küıı ıtıbarıie bir
liııltıe takablil eden karşılıklı iki 

)e: dııhılınde ve sanıy n wn'ly

t ltıvnıetteki Türk mallımmn 
il~ • f k t') 0Yr.ı kıymette, akaı amrn 

it.rınıuayyeıı olan Alm ın malla

~ k.ırşılaşman suretle ııerbest 'tt ıı11mına ver<lı~im lır u
hıL cereyan ed cektir. Bırınci 

"•l ~ teıbıt edtn lısteler ıhraç e-

~ tk tneıtılckct içın eherumiyC"ti 
~ .,"cı derecede olan mallara 

it~ tci 1 ıııştır. Hurada Türkiyeyc 

'-•~ tdılecck Alman mallarında 
ı., t daireleri ve müesı.eseleri
'ektliçhan hakkı tanınmıştı. De

~ ltı bu muesseselrrin iştıra 
la Ön saha bulunmakta ve 

şeklidelti mübadeleden ıstıfade 

edııbıleceklerdır. 

Böyle aol.ıyacağm.ır. vcclııle bu 

ıkıııcı ş kıl p•y11ııaya dögrudtm 
doğıuya L ubad~le ıwkanıııı \er· 
mtkte.ıir. Şıırıdı bıraz evvel söy
lediftİm kıywclter arasıodı.kı tea
dül ve tevı.züo prcnsıbine gele· 
ıek bcr ikı usulde bunun nasıl 

talbık edilece"ğıuı anlatayım. Bı

rincı ıekıldc umumi yekun 5:> 

mııyoıı lıradır. ve lısteıeıin ılıti· 

va dtığı ıııaddeler şunlardır : 
Haıv rnalz.eını:si, <leıuır ve çt:liic.
ler, waKiııdc:r, rıaKıl Vtı c.;r va· 
sılabn, bakır wawuıle:rı, tıbbı 

ecza, k.Ciiıl ve ıelluloır., pancar 
tohumu. 1 iırk iııtcsı ısc aşağıda· 

kı uıaıları ıbtiva etmekteaır: 

Madeo cevlıerlerı ve m .. deıııer, 

zeyıınyıığı, tıhı,:; vtı Hl( kı:çi 

kıllıu ı, pamuk, yıı~ıı taneler, 
kuspe, pa .aoıut ve sumak ve pa
lauıuı nulas•••• ai11 ou, a~ı. lı.u-

leıı, kc.ııaır ve uoku.ıtuıcıı, pa

m u~ ve ıpck t.Ö • uulüııu, fa:.uıya, 
bııkıa, ııolıuı, auı 11 kepek, paçav· 

ı a, aut ıo:.Gu. 

uoruyonunuz Jt.i ithal eJecc

ğ.w.z Alaıaıı mallarıııı bızıın ıçiu 

evveia ık.tısııai kıymetle Ödıyece

ğız. l'ur ıı. malıaııuııı Atwımya 

ı._ın o aıı ıktiııadi Kıywetı ura~uı

da uuguııku ıcdpliıra uyx1.ın bır 

teadiıl \e ı:.o.vaz.cııe varuır. Fa-

kaı bıı kadarla kalınmıyor, umu· 

ıni yc;.uııı .. r bırtııııuc wu:.avı u.

du~u &ıbı, ıuuk<&veı.:11111 latbıkı 
muadetınce hcuıeu her zawarı 

busuı.i yelı..ilular da bırbırıoin ay· 
nı oıacok ve buhıııı.•a bu lııtcye 
dalul 1 iırk cnına11 araıunua hıç 

bırıaını faz.111 ıhraç etmek ımki

ıııııı bırakmıyacaıı. bır taıtıım Vb 

tcvz.ı usuıu t:::kıp eaiıtcektır. 

l"ıucı ı;eıde d<1bıl ruubaueıt:lt:rııı 
uwuwi yt:k.ılı.u .1 ıı.ıı.yun huıaır. 

1 ürk lıııte~ıııııı ıhtıva eli ığı mal· 
1aı şuııldıaır: lıulık, tüıuu, lıı.ııre, 

kuru u:z.uuı, uıcır "" huıaa ıuı

dı~, sau k1.1ru ycwışler, kuşyt:mı, 

wcyaıı ii.Ökü ve lıuıaı.a)J, yumur

ta, şarap ve kaııyıı.ıt, ı.Uııie•, uar

aak, anason, w;azı, wuhıt:ııf mad

aeıer lhau, ı;ıga&ca Y"~' ve 1ıcbati 
boyalar, ıuıeıaşı, çoyım, yıı11 wt-.y-

valar, balaıua.u, ı;u:.llar ve wu· 

lCibık kaluı,.cak saır waddtlcı ). 

üuna ıııuki1biı aıal·nf;ııııız Alınan 

malları Jler.e ıkıısa<1İ kıyweıle
rııı<le bıımnkılcru lıır teaciuı go.ı;

tcrc:ı. mall..r o auu;.tır. :>eıoeııt 

mubadelede bunun ııa~ıl temin 

eaılt:c1:2ını weri&k c:deu Dl:L ı.oy· 

lıyeyıın lu bu 41 mılyou1.1n yaıı· 

sı bizim için birinci derc:cc:de e

hemıoiyeti haiz olan Alman mal
laruıda, yani devlet daırelerıııiu 

rüçhan hakkını haız olduiu hs

tede münderıç ve barp malzeme· 

sile bakır mııuıulalı hariç dıg-er 

Alwaıı mııll~nııdan terekküp e-

GAZETESİ 
ve Ü eahhıtle 1 1 i 

• 

Adana Ziıaat M kt bı: 

Y Hli l:ıc-.•erı kuınsş 1 J.>0 
Adli 1 ıp lş erı U. Müd.: 

Türk antrasilı 1922 

A ık. Nümuııe Hast. Bııştabıp: 
Rontg n tılimleı i ve foıograf c 

l~JI 
lıuı 

Aıık. Volıliği: 

Pırinç \•e udeyajl'ı 1918 
Nob ıt \e p.ıtatu 191 J 

H ... tny D fterdarl tı: 
Ccza~vi tamiri J91J 

lnl iı.arııır U. Murt: 
Pastoriıan kasa•ı )~ 8 
Kırtıı»iye levuzımı 1920 

lst. Komut. SAK 
Kışla tamiri 1926 

K lecık hü"ü n t konajl'ı llloılri 1917 
Ank, Beledıyeııi: 

Mezar levhau 1917 
Motorin 191t; 

1 Lavemarm lı:ömürii b2 1 

Süt ve yoğurt 1930 

Aı k. İnhisarlar Başıniıd : 
B~kçi kulübui inı. 1920 

AsK. F.ıbrıkalar U. Mfid. SAK 
Elbi~clilc ve kaputluk kummı l 27 

Ba ıkesır Vılayetı: 

Yol lamıri 1929 
Bandırma lıman d~ires• ta.miri 1 '129 
Bıılıkl'~ır AsK. SAK 

BuQ'duydao un İm•lı l<JJ2 
Çaııak. Ask. SAK.: 

lzaıır Gumrükleri Başınıid.: 
Elektrik motörü l 9:.?6 • 

İzmir Lvz. SAK 
Aiakar a ve nohut 1)17 
Nohut 1916 

İzmir Belediyesi: 
Kanıılıuayon inı 1919 
"aysuı Vılaycti: 

Uu 1927 • 

Kastamonu Vıl:iyetı: 
Köprü tamiri JS.30 

Kü 1ahya Vılayeti: 

Bulgur ve çay 1925 
ı._;odu AsK. ~AK 

Odun 1:127 
Sığır etı, •amaıı vo ot l ,7 

~ıçekı..lııg·ı Malmüd.: 

1 Uşak memleket lııtSt. pu yon ioı. 1917 

Maiıye Veka eti: 

Demir ray traver• ve otomobil parçaları 
112). 
O. D. Y ollıd ı: 

Gürııen dılme 1917 
Hava koınpreıörü l 902 

s~Lli lıuıtilc levhıı l 1}6 

Kuru ı\irıı~u odunu 1,16 
lJ. U. Yolları Adana 

Palıo elbi .. e ve kulı::tt diktirilnıc•ı l<ıJS 

ü. Bayu.ıı Ası.. SA .. 
Gaa yatı 1Yl8 
Erzınc.:an Ask. SAK 

Samao ı')l5 

l!.rır.uı um Ask. SAK. 
Bulgur 1925 
Muht.lif ııaklı,>nt 112.J 
Eskışehir Belediyc.sı: 

Eltktrık malzeıntsi 1!127 

Hadım köy 1 ayakaduı A~k. SAK 
R~çel, beyıız peynır, k. au~an, salça kır· 

mı:r.ı, l.liber \e :r.cytıo ıaııuı 1''26 

liadıwköy Au. SAk 
Sndt yaQ'ı 19 6 
Saman 19~j 

ı lal ... nıı ı.. ı ı. .. ı ı\I .lel..ıı ila ı~._sı 
SAK 

Oduo 1901 

Harbiyede Yedrok Subay Okulu 
Ask. SAK 

Ôkü:ı. ve nıan a nalı l9211 

dccektir. Burada birincı derece

de zıkre şayan olanlar deınır, 

çelık oıakıne ve huı davatçılııc, 

cinslerıoe dahıl olıın mallardır. 

Geri kalıın yu:Lde elli f urkıyeye 
ııhalı D•t:.ılllıu oımayan aıelumuru 

Atman ruaılanndan ınütt-şekkıl o-
1 .. cakıır. 

ihracatın tanzimi 

ithal ve ilırac malları arasında
kı abeıı~e gelince: mesela bizım 

ıçın kuıu y.,mışıer gıbı ılıalıar,. 

ıhra\,;ı bakıoıınd:uı çok etıemını
yclli ve tulun ıı.e bız.ııu ıçın e· 
hl"mmıycllı olu.akla beıaber aatın 

Yatak takımı l?3~ 

M rmaı'ıı Üs~li B hri l\oınut. SAK 

SadcyııA'ı J 916 
M. ,,ı. Vualeli SAK 

Çam tablası J;2b 

.>ıiııgiılük ve kütuklülc 1'JJ i 
Ekınck t1.rbası 1)17 

Mer ın Lıuıa l lştt"ri T. A Ş. 
Tovıi U.tlo. ı ve 'o 1 1 ı r j kiör 190~ 
Nafıa Vekilrtı: 

l•karpin 192S 

Nevşehır Orta Okulu Direk.: 
Tal he ııırosı 1926 

Samsun N ·fıa Müd . 
Cezaevi ioş. !'ı30 

Sıvas Nnfıa Mud.: 
Okul hin.:ısı tıımiri 1 C,22 

~öke A~k. SAK. 
Yıılı.f veya arpa 1922 

Tophaı e Lvz. SAK: 

:-.undura boyıı11 yapt. 1926 
Renkli veya btyaı. ham iplik 
Battaniye 19 li 
Karamuı.ı koyun ctı 193v 
Saman lYSO 

Yalova Ask. SAK: 
Sıtır eti 1917 

Zıraat Vekaleti Ank.: 
Elbi•el k kumaı 1930 

1928 

listedeKİ roübncıelr hacminin °o 
15 inden aşağıya dlişmiyECcektir. 

Deını:k kı Almaıılar kendileri 
İç n birincı dc:rece ehemmıyeti 
lıaiz olan 1 ıirk mallanı,ı ihrac 

etıneK hııkuua ancak biz.ıın için 

ıhıuc bakımından ehemmıy•tli o

lao bu malları 11 o / 'J derecesinde 
satın alınıııda ma.ik olabılecek
lerdir. 

Şuou da İıive edeyim ki, satın 
alma ve ıhrac etme kt'yfiyeti bu 

ik.ınci u~ul<le d~ bır veya bu kaç 

cınse daha fıızla rağl ı-t göster

mek, yapılamaınıtk ve gene bu 

Turk ıhtesiııın de mnhtelıf cins• 
!eri iı:z.eıinde tabiın ve tevzi e
suı m .. kbuı bulunmak anıaşınanm 

hukıim!eri ıklizasındadır ve bu da 

ıhracat b.ır.ımındnn olan endişe

mızi ız"le edecek nııasırı tııkviycı 

etmektedir. 

iDAREHANE ve MATBAA 

G"lııta, E!!ki Giimrfik Caddr.si, 

l\lo '\2 Hususi Dairfl 

ILA ŞARTI A .'. 

lduehancc:azde görüşülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutaso No. 1261 

~------------~ 

mes e l Organıaır 

l 

.. 
tnsaat-f amırat-Nafıa işlerı-Malzsıne-?iarita 

Adana Vll.lyetlnden : 
3500 lira keşıf tul.ırı Sorgun ilk okul ikm'lli inıutı 15 ıiin ıaild

detlc .çık eksıltwey çıkaralınıştır. 
Eksiltme 19 10.9-! 1 pıaZartt-11 ıaat 15 de viliy.,t daimi encüınenio

de yapılacaktır. 

E"11iltm1:ye iştirak için taliplerin bu ve beı zeri işleri Y•Phtına 
dair vesika ıbraz ederek vesika almal.ırı meşruttur. 

Bu hususa ait kt"Şİf fenni ve hususi şartname vilayet daimi encll
meninde her gün görülebilir. 

hteklilerıo yukarıda yazılı 
minat a~ çeiilt tayin edilen gün 
hazır bulunması ılio olunur. 

ve ıikle birlıkte 0 o 7,5 kuruş te
ve ıaatta vilayet daimi encümeninde 

Hatay Oefterdarhlından: 
H ~tny jaııdıırma karakolu ile ceza evinin tamiri münakasaya k•· 

ııuln.uşıur. Bedt'li muh nımeıı 48l lira 70 kuruştur. 
Talıp o anların yüLde 7,5 teminat ve kanuni ve.sa' lde birlikte iha

le günü 5ut J O da Defterdarhğa müracaatları. 

(Keşıf raporu ve şartoaCAe her an Mitli emlak Müdürlütünde ri· 
rülebilir. 

Kaetamo"' Yallllllnden: 
Kastamonu Taşköprü yulonuo 4) inci kılo:netreainde Taıltöpril 

kasab sı aahı indekı kargir köprünun tamiri l:> gün müddetle açık 
eksillmı.y~ konulmuştur. Bedelı keşfi 2196 lira 17 kuruıtur. 

İhale 17.10.'J-tl taııhi.ıde cuıııa günü sanat 10 da Vıliyet Daimi 
Erıcüaırninde açık eksıltmc surctiıe yapılacaktır. Muvakkat teaıinat 
lo.\ lira 71 kuruştur. 

Mukavele, eksıltıne, Bayu.dırlık işleri gene\ şıırlnamesi huıuıi ve 

fenni şartnameler proje, keşif lıuıis;ı.sı, vahıt fıyat liıteai yapı itleri 

u uucni v;, fenni şı.<tnaıoelerıyle buna mütefern diier evrak Viliyet 
Daı ni Encumeninde l'eya Nafıa Müdıirlüg-unde göruleltılir. 

iste!; ılerirı en az .,OJ lıraıık bu ışe benz•r ış yaptıfıua dıir Vı
liycıtten alacakları eblıyot ve tic•ret odaıı vesııtalarıyla teminat mak• 
buzlarını ıhale ıününden Oç gün evvel Daimi Encümene vermeleri 
mecburıdıı. 

lsteklilerın l 7. W.9~1 cuma ıüııü ıaat ·O da V ıliyet Daiai Enoi
meııind" bulunmaları ilin olunur. 

• 1 Samsun Nafıa MüdUrlUIUnden: f 
7.10.9·11 tıırıhıoe tesadüf cdeo Sah günü saat 15 de ihale1i yapıl

mak üz-re ekzıltınev.: çıkarıluıış olan 60Uv ıira keşif bedeıli Çarşamba 

kı..s .baı.ı cczaevı ınıaatıoa talıp zuhur ctmedıiiııden ihale fiiniloilıı 
17. l0.941 Curua gunü saat 11 c bıralulmış oldutu ılin olunur. 

•*• 17.10.~41 tarıhıııc tesadtd eden .Sah ıunü aaat 13,30 da ibal .. 

ı.i )'.ıpı .. u .tt ..ı:ı: ı .:ı ,ı;ıı n ı"' çı .. ~rı .: • .; ola~ 6 0J L a r..ı.·ş i ~e .. cl i 
Termft Kasabası cczaevı ınşaatına tarıp zuhur etmedıiinden ıbale ril· 
nünün 17.1U.9il Cuıua guuu ıut 11,30 za bırakılmıı oldutu illa O• 

luııur. 
ılıA p. Tzd• .,~_, e re= ngıt• ... (' e 'trt t 'p' f QO' ra,; .. P]i, -

ııaçıar, Klınık ve lspençıyarJ alat, Hastahane Lvz. 

Devlet Demir Yollara ltletme U. ldarealndeıu 
Muhammen bedeli (31SJ) lira olan lOOJO metre 140 santim enin

de gaı. bezi. 3.11.9H .Pazartesi günü aaat 14 de Haydarpqada Gar 

binası dahiliıdeki Komiıyoıı tarafrndao açıit ekıiltme uaqlile ıahn 
alınacaktır. 

t 811 işe girmek isteyenlerin (236) lira (2.)) kurutlak &avakkat 
1 teminat ve kanunun tayın ettiği veıaikıe birlikte cluUtme rfloü 

aaatioe kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 
1 Bu işe aıt ıartnameler Kowiıyondan paraııa olarak datıtılmak-

tadır. 
e r"'\'tet fi e r • - • ~ 

l:.laktrık, Havagazı, Kaıorıter l f esısat ve Malz.J 

Dovlet Oemirro lara lfletma U. ldar•slnden: 
Muhaııımeo bedeli (18b0) lira olan 2 adet Motopomp (Benin 

veya dizel motörlü aantrituj tulumba) 3. 11 9H Pazartesi aGılfl sa

at ,5 de Haydarpqa:Ja Gar bina11 dahilinJeki Komiıyoıı tarafın
dan açık eksıltme uaulıle aatıo alınacaktır. 

Bu işe gırmek isteyenleria (139) lıra 50 kuruıluk muYakkat te
minat ve kanunuo byfo ctti2'i veıaikle bırlikte elufltmo ~nQ aa· 

=· e.e-

MUbadeleler iki mevsim
de yapllacak 

.. 
ve binaenaleyh, ithal ve ihrac im· 

Unlara mütekabilcn g(;:z.önüodo 

alııı wııııı A.u.aııya ıçın de o üe· 
rece muhıwuır, Mut>a1.1eJelcrın yal
ııız riıçhanlı lı:ıteye ınhısar etwcııı 
ve bu mal.arın ıh .. c edılememeııı 

ılıtımıı.h ıyı bır usulle eıılenmış

tir ır.anrıederııD. Bu usul de şu

dur : Mukavelenıu buturı talbıki 

esna~ın<la yanı l ilrkiye bakımın

dan ıki ıbracat ıncvsımıııe teka
bül eden bir buçuk St'nclilt bır 

n.ı üddc.t zaı f ıııda her z maıı bu 

Ne 96 ınılyo ı liralık Alman etmlveceğlz: 

Hububat thrac 

1 
Türk ihrac mal'annı b'raz CV\ el malı, ne d~ o kıymetteki Türle ma

size ııııydıru. Hububat yoktur ~ h bir ibrac ıencııi zarfında müba· 

Türkıye hububat ıhrac edebilec!e'k l dele edilcnıH. Esas prenıipe wö· 

tutulınu,lur. Sız.im piyaaamıa iki 
mevıimi gö:z.önünde tutmaya mec

burdur ve bu suretle de ıhracat 
pıyasasının sıkışınaıına ve hir ta• 

kım gayritabii neticeler tevlid et

mesine imkjn buaiılmımıttu. ı.eı best ticaret hacmi riıçhonh vuiyetle deti dır. ' re, müb .. dcleler illi olacaktır 



• 

2 

•• gu ilan o unan M
0

nakasa 

Cinai Şekli 

A) Münakasalar 

in aat, Tamirat, atıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Kocnrlı hük6met konafı tamiri (temd.) 
Evkaf dairesi oda damları tamiri 
Tebrit ııuyu havuzu inş. 

Ilı.ata duvarları tamiri 

paz. 

paz. 
aç. ekı. 

Muham. bed. 

2558 93 
361 -
748 67 

2169 03 

lliçlar, Klinik ve lapençlyert alit Hastahane Lvz. 

Te:ı oişadir: 1 t. 
Kalıp nişadır: 500 k. 

aç. eka. 950 -
300 -

1 ktrtk HaV119aJu-Kalorlfer (T slsatı vo Malze"V'le i) 

Dizel diuamo gurubu 65-70 beygir kuvvetinde, 220 
veltluk veya 50 beygir kuvvetinde 110 voltluk 

Haydarpaşa hast. havalandırma tesisi paz. 

ensuc l, Elbt!ie, .. und11.-a Çamnfır, w a. 

l;çi elbisesi: 11000 ad. {şart. 2 1.) kapalı z. 

Kolcu elbise ve kasket: 302 tak. (temd.) 

Keı este, Tahta ve aerel 

Beyaz fabrika kalası: 240 m3 

t{. kliyat, eo~ultma, YUklotme 

Poıta nakli 
Nakliyat: l COO t. 

Kömür tahmil ve tabliyesi: 30006 t. 

kapalı z. 

aç. eks. 
paz. 
kapalı z. 

cıl.ıs.ıkıa~. f:leftzln, lllakino r•&i•r• v ••• 

Oaun: 25 t. (temd.) 

1218 70 

75000 -

22440 -

36000 -

• 2000 t. kapalı z. · 40000 -

Kok ltömürü: 350 t. 
Gu yafı: 10 t. 
Meıe odunu: 900 t. 
Gaz yaf ı: 1 t. 
Tutuşturma odunu: 50 t. 
Kok kömürü: 70 t. 
Meıe köıııürü: 7 t. 
Odun: 2276 t. 

ü&elerrık 

» 8603 -
• k o 50 
> 27000 -

aç. eks. 500 -
paz. 1000 -

> 1701 -

• 
• 22760 -

Kum, çakıl. çimento, tuğla, kireç, çinko v. s. aç. elca. 2000 -
2520 -
1300 -
2880 -

Fayııns: 16COO ad.-kennrlılt: 5000 ad. • 
.Sırinci kalıte komple kayak: 50 çif l > 

Y erlı malı kendir halat 30 roda iki buçuk bur ratalık: • 

6000 m. 
Soba 3 ı:o. dan: 58 ad.·1 no. dan: 135 ad.-Hallc ve- paz. 

ya Z.ooguldnk tipi-bora: 1889 ad.--dirsek: 569 ad. 

·ıoba k6miitlüti: 164 ad. 

~ r:o: , Zflt,lre, f.t, fiebz 

Döküm düfen sam nı: 600 t. 
Sabun: 12.3 t. 

Ot: 2300 t. 

Saman: 13900 t. 
Tet bnlyeli uman: 800 t. 

Tel balyeli k. ot: 1COO t. 
Sadeya2ı: 5 t. 
Yerli şckui: 20 t. 
K. fasulye: 11 t. 
Nohut: 12 t. 
Pirinç: 20 t. 
Nohut: 12 t. 
Sabon: 4 t. 
Patatea: 15 t. 
Ot: 1900 t. (temd.) 
Sığır eti: 10 t. 
i.kmek pişirmesi: 450 t. 
Sade yaR'ı: 15 t. 
Süt: 5 t. 
Sade yatı: 20 t. (temd.) 

Buğday otutlüri\lmcsi: 1000 t. 
Sığır eti: l'..W t. 
K. ot: 807 t. 
Kırmızı mercimek: 15 t. 
Zeytinyafı: 3 t. 
Sığır eti: 10 t. 

> 88.5 t. 
Bulaur: 255 t. 
Mercimek: 120 t. 
Sı~ır eti: ~7.5 t. 

( Müzayedeler 
Meşe kaztğı: 350 m3 

> • 348 m3 
,. 663 m3 

Zeylin: 670 •taç 
Kimyevi maddeler 

Ev eıyası 

'y, e. 

paz. 
kapalı z. 

> 

> 

> 

> 

> 

aç. eks. 

• 
kapalı z. 
aç. eks. 

• 
paz. 
aç. elu. 
paıı:. 

• 
• 
> 

• 

• 
paz. 

• 
> 

> 

> 

' 
> 

aç. art. 
> 

• 
• 
> 

k. o 50 

137QOO -

57000 -
34000 -

55000 -
6000 -
k. o 64 
k. o 18 50 
1620 -
8000 -
1620 -
k. o 90 

10125 -
k 1 75 
it o 18 
k 1 75 

3000 -
2700 -

5310 -
38250 -
28800 -

MONAKASA uAZETF.St 16 Birinci 

e .. zay del r Lis .. 
1 atine kadar Komisyona •flracaatları lazırndır. I"'~ 

Bu ife ait şaftnam lcr Kemiıyoıı au pansız olarak clagıtı 
tadır • 

Teminat Müracaat yeri 

191 91 Aydın Aefterdarlı2'1 
Van Evkaf Müd. 

56 15 Malatya He.va Mıntıka Depo Amirliği 
163 - Nişantaş Kız Ortı. Okulu 

71 ıs !}. D. Yolları Haydarpaşa 
22 50 " 

Deaiz Lvz. SAK Kasımpaşa 

1 i'2 82 lst. Kem. SAK Fındıklı 

5000 - O. O. Yelları Ank. ve Haydarpaşa 
Vezneleri 

- - lıt. Gümrilkleri laımüd. 

1683 - Devlet Limanları İşletme U. Müd. 

Kastamonu P. T. T. Müd. 
5-tOO - Er:ıurum Ask. SAK 
731 25 O. D. Yolları Haydarpaşa 

Malatyıı Selediyeai 
30fl0 - Küçükçekmecede Civarında A.-cılar 

Köyünde Ask. SAK 
645 21. ) 
375 - Van Ask. SAK 

2o25 - • 
38 - • 

150 - Tophane Lv. SAK 
255 15 > 

lst. Komut. SAK Fındıltlı 
3414 - Muğla Ask. SAK 

150 - İıt. Beled:yesi 
189 - D. D. Yolları 9c u işletme Sırkeci 

97 50 IJ. D. Yollan Haydarpaşa 
~H6 - Dın:let Limanları İ,Iet. U. Müd. 

Eskişehir Ask. SAK 

1012 50 Eıkişı:hir Ask. SAK 
461 25 Yalova Ask. SAK ile kık. ve lst. 

Ln. SAK 
10310 25 Küçükçekmece Civarında Avcılar 

Köyündeki Ask. SAK 

4175 - > 
25~0 - y,.,ilköy Civıırınd:\ Hal!:nlı Zirn;ıt 

Okulu yanıı:ıdaki Ask. SAK 

1:25 - • 
460 - Vtın Ask. SAK 
960 - ) 
1:>3 - > 

122 - " 
600 - > 

122 - • 
270 - • 

759 37 
3937 50 

Babaeski Aılıc. SAK 

• 
Tophane Lv:ı. SAK 

> • 

> 

13) - lıt. Komut. SAK Fındıklı 
Haı biyede Yedek Subay Okulu 

Ask. SAK 
Erzincan A"k:. SAK 
Bursa Tophane Ask. SAK 
Babaeski Ask. SAK 

450 - Çanak. Ask.. SAK 
40) - • 
263 - Çorlu Aık. SAK 

Kırklareli Aık. SAK 

28tı9 - Ank. Lvz. SAK 
2161 - • 

Babaeski Ask. SAK 

176 - Kırl..lareli Orman Bölge Şefliği 

175 - > 

334 - ) 

Günü Saat Deniıı Levazım Satınalm K lsyonundan : tf.~~ 
Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan bir adet lo benir 16 ti# 

lık Dizel Elektrojen gurubunuıı 18. t0.941 cumıırtesi giinfl saat 

pazarlıkla eksiltmelerı yapılacaktır. 

lık teminatı 1350 lira olup şartnamesi her rün 
rasız olarak alıı:ıabilir. 

dall P 
komisyon 

isteklilerin belli ı-ün ve saatte Kasımpaşatfa bulunan 
koıııııf 

müracaatları. 
9-11-4 le kadar !!:•:!!ac~""!:!'x~=~ .. ==~~:=ı=~~~~!S2:ii5!5iöiiiiiiai~5=:=:i:.~5Ee~ 

1s-10-41 ensucat-Elbise-Kunllura-t.;amaşır v. s. 
20-10-4 l 14 JO ı 
31-10·41 15 - latanbul Sıhhi MUesseseler rtbrmo ve Ek•11tf11 

27-10-41 
27-10-41 

14 45 
15 15 

' 
2.0 10-4le kadar 1 
18-10-41 10 _) 

4-11-H 15 

20-19·41 11 

31-10.41 ıs -

17-10·41 14 -
17-10-41 15 

3-11-41 11 -

3-ll-41e kad,: 
ll·ll-41 11 

12-11·41 
22·18·41 
20-10-41 
20-10-41 
18-10-41 
18-10-41 
18-10-41 
18-10-41 

15 

15 -
16 -
15 -
10 30 
10 -
10 30 
10 -

31-10-4 t 
31-10·41 

3-11-41 
31-10-41 

14 -
11 -
14 3o I 
16 - ı 

2U·l0·•fl 

18-10-'i l 
29-10-41 

11-11-41 

11 11-~ 1 
7-11-41 

15 -

11 
15 

11 

\5 
ıs 

ı 

7-11-41 
23-10·41 
22-10-41 
23-10-41 
22-10-4 l 
:L3·10·41 
'.l3·10-41 
20·10-41 

1'.l -1 
16 _ f 

1, -ı 
14 301 
15 30 1 
15 30 
15 -
15 -

1-11-41 
10-11-41 
18-10 41 
18-10-41 
2v-10·41 15 
21-10-41 

18-10-41 

10 -
ıo -ı 
11 30) 
11 

11 
lU -

20-10-41 11 30 

18-10-41 11 -
~8-10-41 l 6 -
3-11-41 11 .:_ 

20-10·41 10 -
17-10-41 15 -
17-10-41 15 -
21-10-U 15 30 
~l-10-·H 4 -
21-10-n 16 -

27-10-11 15 -
27-10-41 16 -
27-10-41 14 -

Komısyonu .~d n: lJ~ 
Leyli Tıp r ,\ebe Yurdu hadeın~leri için maa kns ·et t50 f 

elbisesile 31 adet paltonun dıkılmesi işı açık euiıtmeye konulııı\~ 
Eksiltme 5.11.941 çıırş ımba gi.i:ıu saat l ::> dt: Cn~alofhınd~ o0' 

lıı&t ve lçtınıai Muaventtt müdürıu~ü. lıııııasıııda kurulu Koııı1'1 
yapılacaktır. • f 

ı.-arol 
Muhammen fiyat beher takım elbı:ıenin diki ru b dolı 950 " 

beher :ıdet p:ıltooun dıkiuı bedelı da 820 kuruştur. 
MuvaKkat tewinal 125 lira 9-l kuruştur. ·~ 

İstekliler şarlnıuneııni çahıma iüoleriode Komiayoııda göreb'~,ı 
latel..liler l 9 H yılı Tıcaret Odası vesik.ui!e bu iş yeter Ol sJI 

k•t t•ıııİnat nıakbuz veya banka ıneklubıle birlikte belli fÜn ~e 
te "on.ıisyooa gelmeleri. 

,~
istanbul Bölge San' t Okulu Sailn Alma .<ornilfY 

.. aşkanhğmdan : 

Muh. bed. Eksiltınerıio 
Nevi Mıktan lira kr. tarihi 
Yatak 110 adet lı 50 :l7.1U.941 

tık teııı· Şt 
lirıı ~r. ~ 
2 " 37 .ç 

Y aslık 110 adet 2 50 • 
Çarş f 2ijı adet 3 - • 
Y aslık kıhf 1 Wl adet O 85 • / 

___.......çıJ 
Nevresim SS~ adet 7 - 27.ıo.9-H 30> 55 ; _ 

lstan9ul Bölge ıaoat okulu içııı yukarıda yJzılı yatak t• 'et 
ekıiltmeye !tonu muştur. EksıltLDe Cataıetlunda Yuksek Me~\ f 
mııha"ebecilığinde yapılacaktır. istekliler fıoareı OJasının 9 e 
vesikasını ıbraza mecburdur. Yatak takımı teraılini 2"Ôrıııck ıstıf 
rio elcul idareiİne müracaııtlerı ılaa olunur. 

~,~ 
lstanbul L.evazm Amirllü Sata11alm nuıni '/ ,nııtl, 

Benerıne 27 J kuru~ talıruııı eJilcn 5000 ç ift terlık alıcı• ,
'f erluder bir bflyideo almabileceği ıibi, 100J çıfıten aşağı ol~ı~' 
üzero ayn nyrı taliplerden ae alınabilir. Pazarııldı e~sı 1~ 
20.10.941 Paza.tc~i rünu iaat 1S 30 da Tophanede lst. Lv. ıV'1 ı 
satin alma komisyonunda yapı!a::aktır. lıtekiılerin ~o 7,5 teınitı' ,1 
çeleriylc belli ıı:ı lte komisyona ıe l meleri. Terlıl' nümune:.İ "e 
nııme komisyonda ıöriilür' 

• * • Beht r melre1>İne 335 kuru' tahmin edilen 10,000 metre ~ıİ 
reoıi kış1 ık elbıselik kumaş zıiınacaktır. Pa:ı:arhkla eA' 
i0.lfl.9·H Püzıırte:ıi günü saat 14 <le Tophanede İıt. Lv. ~ ~ 
atın "'lma kowısyorıunda yapılacaktır. Kati teminatı 50~5 liradıt• f 
muoeıi komiıyooda lı!'ÖrÜıur. isteklilerin belli vakitte koınisyoP' 
melMi. 

Adana Ztraat Mekt binden : , 1 

Adana ziraat ve makinist kısmı talebelerinin harici elbiselİ~:ı'' 
lüzumu olan ııilmuoeıi mühürlü 283,::> metre yerli 725 kalite lp ıO. 
kumaş eksiltmeye 15 fÜıı muddetle konuinc:ıkıır. lstcıdıleri0 2•0, 
tarihindtııı 17.10.941 cumil gÜrı\i saat 11 de hükumet ltonağıP ~'' 
raat miıdüı lutu odasında loplnnac k komisyona yilzde 7,, 1

' 

akçeleriyic bırlikte müracaatiarı ılin olunur. 

GUmrUkler Muhufa2 Gımcl K'lmu nlalJI 
Sa•ma•ma Ko•-.ıl yonundan: ıı 

20-10-941 pazartesi güııu saat 1) de 1170 lira muhunınen :; 
ve pıızıırhkla l W çift kaptan polinı alınııcııktır. lık temioaU ~ 
75 kuruştur. Şartııame ve nümune.\İ Komisyonda her rün iO'~ıeıf 
Lıteklılerin belli ıünde ilk teminat ıuakbuz.ı ve kaııuni \'eS'~-~/ 
Galata Mumhane caddeı.i 54 numaralı biu;u.iak.ı Satıoalma Koıı>'' 
na gelmelcrı. 

Mally Vekil etinden ı 1,ı 

Maliye meslek aekteb ı yntııkhanusı ıç n a rnacak kırk adet ~ 
kırk adet yastık, seksen adet yatak çarşafı, seksen adel yori111 

seksen adet y stık kılıfı açık eksı:true usuliyle satın alınaca kııt· 

Mubaınuıen bedeli 1452 liradır. 

Muvakkat leıninalı 108 lira 90 kuruştur. ,ııU' 
Eksiltme 17 teşrinicvel 941 cuma günü saat 14 te levs:r:ılll 

lüğü ıde müteşekkil eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Numune ve ıartnamcıı levazım müdurluQ'unde 2örülebilıt• ~i I' 
lı.ttklılerııı ~490 ~ayılı kanunun 2 "re 3 üncü maddelerin~el' • 

gcler muvakkat ltıminı.l makbuzu veya bankıs kefalet ınektub1Y 
likte tayİD oluuao iÜn ve saatte komıayona ıniıracaatları. 

Zir at Vekal tinden : ; 
'"~ 

Vt:kaıe~ ruu•LalıJeırnni için kumaşı Vekaletten ve diter btılU -~ 
zemesiyle işçılifi tt:rziye ail olmak uzrre 54 uiet kıtlık pall

0 

rilecektir. dle 
Talıp elanlarııı şartnameyi 2örm• uzerc her glin leva:r:ıcıı of 

löğüoe müracııatlıırı ve ihale güniı oıoııı 17. 10. 941 cuına ıiWilJ~
1 

15 le Vekilclte müteıekk.il koınısyonunda hazır bulunmaları 

lunur. 

Mualuoa Köy ihtiyar Heyeti 6·11·41 rıdl 
Askt1ri Fabrikalar U. MUd. Satınalma Komleyol'I" l Halk Bankaıı Türk Anonim Şiı keıi 20·10-41 

lst. 4toil icra Mem.Beyotlu Mektep 17.20-10-41 9 -
ııok. no, 9 

Tahmin edilen bedeli (3750) li ·a olan yukarıda yAZıh t500 ,,ı 
avcı yele~i askMi fabrikalar umum müdürliıfü merker. 



'lıı: dt ~ konıisyonunca pazarlıkla 20.10.941 pa:zartesi l'Ünü saat 14,30 
~ 1 

ale edilecektir. Şartname paranzdır. Kati teminat (562) lira (50) 
111ftıır. 

o 

~a, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Ha~ -s~ 
.-.~~~~~-~ ~ 

-

MÜNAKASA GA!!T!Sl 

Keşan Y edlfsu Ask eri Satınal 11a Komisyonundan 
1.915.000 kilo kuru meşe odunu alınacaktır. Kapalı r.arflu ek ,ilt

me~i .'.:H. 10. 941 cuma günü saat 15 de Keşan Yerlisu .askeri salııı 
alma k.omisyontında yapı lacaktır. Tahmin bedr:li 287 ô lir11 ılk kmi· 
ııatı 2154 lirıtdır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir snııt evvel komisyona vermeleri . 

, 
kayak 3. l 1.9 H p zutesi günU saıt 14,3) d ı H ıyd1rpaş ıdıı Gar bi
nası d'lhilind~ki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alı· 

' nacaktır. 

Bu işe girmelc isteyenlerin 97 lira 50 karuşluk muvakkat teminat 
ve kanu.lUn tayin ettiğı vesaikle birlıkte ekııiltm& rilnil saatine ka· 

dar Komisyona müracaatleri lazımdır: 

M. • V. Satmalma Komisyonundan: 

10 
2tOg lira 06 kuruş keşif bedelli Genel Kurmay ııabit külüphanl': 

"~lı 31·1.teşıin-941 cuma ıünü saat 11 de açık ~ksiltme İle ıhıde 
~etektir. Taliplerin '.l 18 lira 18 kuruşluk ilk teminatlariyle birlikte 

Bu işe aid tartnameler Komisyondan parasız olarak daiıtılmalc
'11!!!!!~·!'!'!!!'!!!!!!~!!!!2~~~~..-~~-!!!!'~'!!!~~!!:-~!!-~~rz~!'!!!!!!~-~~· ~ 

1 
tadır. 

Müteferrik 

\'e saatinde M. M. V. Satmalma Komisyonuna müracaatları Diyarbakır Askert Ssttnalma Komi•yonundan: 

~~~~~~~~~-~ u~'!:! _ , Beher kilosuna 425 kuru~ tahmin edilen 100 adet küçük ve 30 

1 
adet bayük bıkır kazan kapalı zarfla eksilt neye konmııştur. İhale-

~hta ve saira_ ! si 4. 11. 941 sah günü saat. 10 da Diyarbakırda askeri aatııınlma 
1 Komisyonunda yapılacaktır. ilk teminatı 1017 liradır. Taliplerin ka-

l nuni vesikalarıyle teklif mektuplarını ihale 8 aatinden bir saat ev· 
I vel Komisyona vermeleri. 

Da"ıo~ Limanları işletme Umnm MUdürlUAündo": 

~;lölyc ihtiyacı için dört metre boyı;oda 2? .il~ 3?. sn~tim geniş· 
falı de Ve 5 saııtim kalınh2'ında 340 metre mıkabı bırıııcı mal beyaz 

rıka kalası kapalı zarf usulile satın ahnacaklır. 
muvakkat 1 it ~uh.ımmeıı bedt"Iİ yirmi iki bin döı t yüz lmk lira ve 

llıtQ I ııtı l68:S liradır. 

Aske t Fabrikalar U. MüdilrlilğU Merkez Saın al rn a 
Komisyonundan: 

11 lıaltr.i 31- 0·941 tarihine rastlayan cuma ıüııü saat 15 te Galata 
to lırıııucınkı Umum oıüdürıiik binasında t"plaııacak Satınalma koı ıiıı
bir 1111da yapılacakltr. feklif mektuplarının bıldirilen vakitl n en geç 
Sa 'Aat evvdiııe kad r Komisyon reiı.liğine tevdi olunması lazım .ı r. 

rtıı•ıııe her i"Ün sör.il ıeçen komisyonda göı ülebilir. 

~~~~~':?:::'-...ıc=.-~· ~~-=~==>~~ ~:!!:!!·-~==~-

Hakı~y~t-Yükleme-Boş~ ıın-;-
Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan: 

~11 ~ılosu 3 kuruştan bio ton ekmeklik ve yewıik 1 ı..,rasım'dan Eleş· 
lpe Pazarlıkla oaklettirilecek~ir:_ . , 

q, •r.arlıa-ı 1/.10.941 cuma gunu saat 9.30 da Erzurum Sa. Al. l"o,; 
~.:apılacaktır. Muhammen bedeli 30.000 lira kati teminat 4500 lira. 

111
,,

1'Yata ait evsaf ve şartname Ko. da ıörütür. isteklilerin teminat 

buzlariyle Ko. na müracaatları. 

Ka&tamonu P. T. T. MüdürlUiUnden 

~ 'y 111 \'nıj seferli ve oh~ ile aakil şartlı Kutaınonu - Çankırı arası 
~ lt nakliyatı 3.l f.941 tımhinde kapalı zarf usulile eksillmt"ye çı

'ılııııştır. 
ijr Muhammen aylık 800, muvakkat teminat 720 ve idari kefalet 000 
•dır 

l\ıı lıt~ldilerden ehliyet, hüınühal ve ticııret odasıne kayıtlı oldukla· 
l d . l k 1' aır vesikalar aranı aca tır. 

a, il tklif .m' ktupları 17.1?.941 cuma. günü .saat 14 e .ka<lar _J<astamo· 
· T. r. Mtidürlüğunue nıiıteşekltıl komısyona verılecektır. 

'A.rıu t:denler şartnameyı Kastamonu P. T. T. Müdürluğüne müra
i •dip ıörürltr ve bedelsiz alabilırl<!r. 

:nuc r · :=:==&!' +m·r,... i 

Benzın, r~dı<rna f dJla rı 

SeyC>ğlu Vakdlar MUdUrlUğUnden 

Çeki 

145 

Fiyatı 

L. K. 

10 

Tulnrı 

L. K. 

73-} so 

Teminatı 

L. K. 

55 47 

~ Ki~ 
~i'.•l kömürü 5600 O ~7. 392 . 00 . 'J.9 40 

~6o •ı~e ve daireye batlı mii~ssesat ıçın maha.~lınde tealıı11 ıartiyle 
'•it O kılo kömürü ile 145 çelu odun 1~ rln muddetle ayrı ayrı ek

ti~ ~tye konmuştur. Gl!rek odun ve r-=r"k kömüriıo Rumeli malı bi-
cı . I cıns ve kuru olması şarttır. 

qijrı~'leleri 31.10.941 cuma günü liaat 14 do s~yoğ"lu vakıflar mü
ıııı, 11lUnde yapılacaktır. İı>teklilerin şeraiti almak ihere idare levazım 

llııırluğ-ıına müracaatları. 

' -t: rm W-2 2 

Yerli veya memleket dahilıne girmiş ecnebi ıulı olrnak üz~re 14 
ton tutya alınacak. 

Yukarıda yazılı 14 ton tutya 
merkez satııı alına komisyonunca 
pazarlıkla ilıalc edilecektir. 

ukeıi fabrikalar uınum müdürlüğıi 

21. 10. 941 salı i"Ünil sut 10 da 

Muhammen btdeli 8820 ve kati teminatı 1323 liradır. Şartr.ame 
paraıız olarak komisyondan verilir. 'f alıplerin mezkür gün ve saalt e 
komisyona müracaatları. 

* * * 'l ahmiu edilen bedeli 85CO lira olnn bir adet hizar makinesi askeri 
fabriluılıır umum ıoüdürlüğiı merkez satın alma koıuisyoouoca 20.10 9H 
pazarleııi günü saat 14 de pozarlıkla ihale ~dılecektir. Şartoaıne pa
ra!lızdır. 1'.ati teminat 1275 liradır. 

Ankara P. T.T. Mürli.lğUnden: 

idare ihtiyacı için maliye Vekaletince tesbit edıleu markalar lan 

yeni veya az kullanılmıı 3,4 tonluk bir kamyon alıaacaldır. 
Satmak istiyenleriıı Evkaf Apart kat bir müdürlüg"üınüz klllemine 

müracaatları. 

M. . Vekaleti Hava Satmalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve he!lııbıııa olup eksiltmesine talip çıkuııyan 71 
kalem oto malzemesi pazarlıkla salın alınacaktır. 

Tahmi ı olunan fıyat UOO lıra ol.Jp teminatı 195 liradır. Şartna· 
ıu e si ner ıua Öiled n sonra komıııyonda görülebılir. lhıılesi 3-1 J-941 
Pazartesi giinli ı1:..a at 1) <l" Ytt?ılaci\ldır, Talıµ o:ıı.ııların koıoısyona 
müraca:ıtları. 

D. D. Yollar1 işletme U. illildUrlUğUnden: 

A~ağıda cins, miktarı, muhammen bedel ve ınovııkkat lemiaah 

yazılı malzeme açık eksiltme usulü ile alınacaktır. 

Eksiltme 31. 10.~41 cuma ıünü saat 11 de Sirkecide 9. işletme 

uinasıo<la A. E.. komisyonun taraf ındaıı yapılacaktır. 

lsteklilerin muvakkat teminat vcı diter lcaıınni vesikıılnrile birlikle 
&yııi ırün ve saıııte komisyona müracaatları liizı.:ndtr. Sıırlnameler pa· 
ra'1ız olarak komisyondan verilmckt<"dır. 

Cinsi 

Fu.yans 

,. kenarhk 

miktarı 

ad ot 

160CO : 
5000 : 

* Muhamınen bedeli 1300 lira olan 
ı * • 

• 

Mulınmmen 

bedel 

lira 

Muvaklcat 

teminat 

lira 

189 

50 çift birinci kalite komple 

-
TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASININ 

~ 'sa. ... 
AK T 1 F 

72.604.628 ~!~ : Sııti ldlQirUI 
~1 11 llot 

Da~11cı 
L,t:,~Cf~ki Muhabirler: 
ıı,f liru1 

,..
1

1t<;teki Muhabirler: 
lıhırı safi ldlogtııır. : 9.415.701 
l:ı1t'" tahvili kı bil ıcrhut dôviıler 

N~, tr dövizler ve borçlu kliring baki)eleri 

tı ıtıe Tahvilleri: 
'1ııb1 ~ t edilı:n evrakı nakdiye karşıl~ı 

~:;11ııuıı 6 • 8 inci n ııd<!dt:ıİne tevfikaıı 
t~ •ııc te.rıı.fıadaa vııld te<liyat 

l~edat Cüzdanı · ~· •t,,· . ''h 1 •tııedat 
A.ı ~rıı ve Tahvilat Cüzdanı: 

lı tıuhtc edilen evrakı nakdi)cnin kar~ı· 
al ~1 F.ahnm ve Tahvilat (itibari kı> metle) 

' Stılı 1y~ e•t t8h11m ve tahvilat 

~tıslar . 
"'tı • l' 1:1 Ve d- • - • 
'h~·ı· •vız uterme avaaı 
1 1 at - • ,. t • uıerıııe u an.1 
L >ıt 
.,,ıı {le lıu Hıc:!tli BVl!lll 

Lı ,
1
?c3b.50 No. L:anuna 2öre 

'lı,, ~1 •ıı altın lcarşılılclı avanı 
~~L ~darlar 

rıteıjf 

11. 10. 9 4 1 

Lira 
102.124.217 .77 

9.534.644,-
494.023. 62 

460.561.66 

13.243.946. 15 
-.-

4\1.467.452.ll -----'-
158.748.563.-

21.764.266.-

275.927 .!147 .39 

45.322.681 .93 

8.311.443,46 

4.999.33 
5.i72.641.7B 

-.-
167.500.000.-

YekOn: 

L l R A 

112.152.885.39 

4b0.S61 .66 

62.711.398.23 

136.984.297.-

275.927.947 .39 

53.634.125.39 

173.277 .641.11 

4.500.000.-

1 'f emmuz 1938 tarihinden itibaren ı 

VAZiYETi 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Huıuıi 

PASI F 

Tedavüldeki Banknotlar: 

7.&22.019,15 
i.i00.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 1~8.748.563,-

Kanuaun 6 • 8 iııci maddelerine tevfikan 
haz.ine tarafından valci lcdiyat 21.764.266.-

Deruİıtc edilen evrakı nakdiye bakiyeai 136.984.297.-
Karşılıtı tamamca altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 17 .000.000 ...... 

Rceskr>nt mukabili ilavetı:n tedavüle vaıedilen 250.000.000.-

Hazincyc yapılan nl tın kerıılıklı avana 
mukabili 3902 No.lı kanun mucibine• 
ilaveten tedavüle vo:ıedilen 

Mevduat: 
Türk Lirası 
A \tın safi lcilogram 877.150 

3850 No. kanuna göre haı.ine.)e açılaıı 
avans mukabili tevdi olunan altınlar 
Safi kilogram 55.541.930 

Döviz T aahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diter dövizler ve alacaklı lclirlui 1' .. lciyelcri 

Muhtelif . 

!l!l.000.000.-

71.045.606,77 
1.233.782,03 

';d.124.167,90 

-,-
27 .235.320,St 

YekOnı 

lıkonto haddi O/o 4 Altın berine % 3. 

• 

L 1 R A 
15.«I00.000.-

13.822.019,15 

502.984.297 .-

72.27~ .588,10 

78.124.167,90 

27 .235 .320,54 

121.765.718,90 

831.210.912,29 
!: ' 

·~~'!"IJ!!!~~~~~~~~~!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~ 

t:rzak, Zahire, E:t, Sebze v. s. 

Harb•yeda Yedek Subay Okulu Askeri Satmahna 

['omlsıronundan: 

Miiteahhidi nnm ve h sabırıa 15 ton pirinç pilzarlıklıı satın alına
caktır. Beher kilosnı un malum nen b deli 4i kuruştur. Evsaf ve hu
susi ıprtlar komisyon:la göıiılebir. lh lesi 17. 10.941 cu na giloil saat 
1' de Harbıyc yedek ubııy okulı•ndıı askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kati temiııatlarile müracaatları. 

•** 6.lQ,911 g-ünü ihalesi ilan edil .o 20 ton ude yağ'ı ıçın talip 
çıkmadığından tekrar pazıırlıkln münakasaya konmuştur. Beher kilo
sunun mulıamen bedt>li 17J kur ıştur. Evsaf ve hususi şartlar komis

yonda gorü 1 ebilır. lhale'iİ 17. 10.941 cuma günü saat 10 da yapılacak· 
lıı. Taliplı:rın kati tcmınntlariylc Harbiyede yedek subay ekulunda 
komisyona müracaatları. 

lstanbul Komutanhğı Sotanalma Komisyonundan : 
17 Birinci teşrin 9 tl cuma günu saat 1~ de pazarhlda 4 ton ıüt 

ve ) ton yoğurt salın alınac.llklır. Şartnameleri her gün komisyonda 
görülebilir. Sütü ı ınuh'lmrnen bed .. li 7 .W lira yoğ"urdun 1600 lir.dır. 

Her ikisinin k li teminatı 348 liradır. Süt ve ycğurt ayrı ayrı talip
lere de ıh01le edilebılir. l'iteklılerin b.'llli (lUn ve saatte Fındıklıda sa· 

lınalma komisyonuna gelmderi. 

* * * Aşağıda miktar, roııhamm"n f ıalı ve kati t~minatları yazılı 3 
kalem saman 10 10.941 pazartesi gilnü hizalarında yazılı uatlerde 
pıızarlıki a satın alınııc :ıklır. Şıırtnaınele~i h:ır gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli gün ve sa-ıtlerde Fındıklıda satınalma ko-
mi\yonuoa ~etmeleri. 

Pazarlık zamanı 

Ciıı~i 

Saman 

Miktarı 

Ton 

1270 
255 
302 

M. bedel 
L. K. 
60325 
12112 
14345 

Kati T. 
L. L. 

8532 50 
1316 88 
2151 75 

Saat Dakika 

10 30 da 

• 11 de 

> 11 30 da 

(DEVAMI 1 •0RD0NC0 SA YF ADA.l 

r inhisarlar u. rvtüdiJrlüğünden : ı 
l ... __ .... ____ c.-__ ~--ıs.------....:---------.. 

1. - Cem'an ,ll.355.YJO kg. ıskarta kanaviçe, çul, çuval ve 
pastal sazı kapalı za•f usulıle s.ıtılacaktır. 

2 ~ Muham nen bedeli •6183.4711 lira olup ,o 7,5 teminatı 
'928.27• liradır. 

3. - Eksiltme 31.X.941 Cuma günü saat 10.20 de Kabataşta Le
vazım Şubesinde mütC'Ş ·kil S.ıtış Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Numuneler her gün sözü geçeu şubede görülebilir. 
5 - Kanuni vesaık ve te lıfı havi kııpalı zarf eksiltme saatinde:n 

bir 1aat evveline kadar mezkGr Komisyona makbuz mukabilinde v•· 
rilmeiidir. (9005) S-4 

Cinsi Mıkaarı 

E.!zayı tıbbiye oS kalem 
• 30 • 
• 29 > 

* • • 
Muh. 

bedeli 

1775 

Muv. 

teminatı 

133 15 

Eluil tmeni n 
Günü Saati Şekli 

4. ll.941 10,20 Aç. Ele. 
31.10.941 9,40 par.ar. 

> 11 > 

1 - Yukarıda cins ve mikdnrı yazılı malzeme listeleri mucibince 

cılııı .. cak ır. 
2 - Eksi it ınr. ş<>kli biz ılarında yazıldır. 
3 - Eksiltme hızıılarında y zıh glln ve saatlerde Kabataşta Le· 

va:ııım Şııbemizde müteşekkil Alım Komisyounnda yapılacaktır. 

4 - Listeler her gün söxu geçen Şııbeden b~delsiz alınabilir. 
(9189) 2-3 

T. C. 

l1R6.~T· 
BANKASI 

.. 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertas Aujourd'hui 

ObJet de l'C:ldjudlcatlon 
Mocc 

d'adıu\licat. 

Prix Cautıoıı. Liemı: d'adjudication et du 
Jours ~eures estimatif provisoire Cnhier deıı Chnrges 

Adjuaications au Rabais 

Constructions-Rltparelion·Trav. F'ubllcs·Materlel de Construction·Cartogrephie 
Rcpnr. toits cbambres de l'Evkııf 
l<epar. konak 2'0uverncm~ntal Kocar'ı 
Constr. baisin d~ rcfrigetdtion 

361 - Dir. Vakoufı. Van 18-10-41 
(ai) Gre a gı e 25 '.l8 93 191 91 Defterdarat Aydın jusqu'au 9-11 ·4' 

:W-10·'11 14 .JO 
31·10-41 ıs -

• 748 67 56 15 Chd Depôt Aviat. a Malatya 
Rep. mur Publique '.ll69 03 163 - Ecole Secondaire de Fılles a Ni,antn, 

. Produits Chin1 iques et 
Sf'l amoniac en poudrc: : 1 t. 

Pharmeceutfques·lnstruments Sanitalre,·Fournlturo pour Hopitaux 
Publique 9)0 - 71 25 1 ere E.xploit. Ch. Fer Etat H. pn1a ..!7-10-41 14 45 

15 15 ;, • comprime: ::>00 k • 300 - 22 50 .. 27-10-41 

Electricite·Gaz·Chauffage Central (lnatallation et Materlel 

Groupe dynamo Uiesel de 65-70 G. V. 220 volt ou 
de 50 C. V. et 110 volt. 

lnıtall. aeration hopitnl H . paşa 

t-: c tıiUt: n er t • Ch~ ussaıres • Tiuıus 
Habit de t!avail: 111.lCiO p, ('.::ah. eh 2 1.) 

Hapil!ı et casquehes pr ıardienı: 302 coınpleh 

Gre a gr" 

Culrs 
Pli cach. 

Sois de Con&tuıcıtion. Planches, Charpenle 

Marier: 240 m3 Pli cach 

Trcr ı~< rt · Ctu.rr.< n ent · C\echıırgement 

Tranıports postamı: Pub\ique 

1218 80 

75000 -

22440 -

Transport•: 1000 t. 
Trav. eh ırgemeot et dechurement: 30JOO t. 

Transport charbon marinlave: 700 t. 

Gr~ a ıre 36000 -
Pli cach. 

• ~ • 785 t. 

Combu&tlble - Cerburant - Hullee 
Bois: 25 t. (aj) 

• 1000 t. 

Cok: 350 t. 
f'etrole: I O t. 
Bois de ebene: 900 t. 
Petrole: 1 t. 
Bois d'allumaıre: 50 t. 
Cuke: 70 t. 
Charbon de bois de ebene: 7 t. 
Hois: 2276 t. 

Olvera 

Gre a gre 

Pli cach. 

• 
• 

Publique 

Gre ıi. gre 

Sable, caillouıc, ciment. briqJes, ch.ıuıt, :ıinc ele. Publique 
F aiences: l 'OJO p. id pr bordurf': 5000 p. > 

Patin coııplet 1-re Qualite: 50 paireıı > 

Cardc en Iİn indigcnr. de 30 rodıı: 6000 m. 
Pocle type Halk ou Zonguldak No. 3: 58 p., id Gre a gre 

No. 1: 1-'5 p., tuyan J 889 p., coudc: 569 p. 
charbonniere: 164 p. 

Ft o v 1 • 1 o n a 

40000 -

8603 -
le k. O 50 

27000 -
500 -

1000 -
1701 -

22760 -

2000 -
2520 -
1300 -
2880 -

C. Ach. lııteı.d. Marit. Kasımpıışa jusqu'au 20-10·41 

182 82 C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 18-10-41 10 -

50CO - Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. Caissas 4·11·4 l 15 
H.paşa 

Dir. Pr. Dounncs lst. W-10-41 11 

1683 - Dir. Gen. Exploıt. Ports E.tat 31-10 41 15 -

- - Dir. P. T. T. Kastamonu 17-10-41 14 -
5.,00 - Com. Ach. Miıi t . E.rzururu 17-10-41 15 -

731 25 1-ere Exploiı. Ch. Fer E.tııt H. paşa 3-11-41 1 l -
Com. A. Comnıand. Mı!. 1.t. Fmdıkh 18 10-41 11 3J 

3000 

645 22 

375 -
2025 -

38 -
150 -
255 15 

> 18-10·41 11 30 

Municip. Malatya jusqu'au 3·11-4 l 
Com. Ach. Mitil. au Village Avcilar l:l·ll·41 11 -

de Küçükçekrnece 

Com. Ach. Milıt. Van 
> 

> 
Com. Ach. lntcnd. Mil. Tophane 

1.l-11-41 
22-10-41 

20· 10 41 
20-10·41 
18·10·41 

> 18-10-41 

Com. Ach. Comınand. Mil. ı~t. Fındıklı 18-10-41 

15 --

15 -1 
16 -J 
1::> -
10 30 

10 -ı 

3414 - Gom. Ach. Mılit. Mufla 18·10·41 
10 sol 
10 -

150 -
lF.9 -

97 50 
~16 -

Com. Perm. Muoicip. İstırnbul 
9·erne Exp.oıt. Ch. Fer. Etat Sirkeci 
1 ere Exploit. Ch. Fer Etııt H pnşıı 
Dir. Gen. Exploit. Ports E 1 at 
Com. Acb. Mılit. E'>ktşehir 

31-10-41 
31-10-41 

3-1 l-4 l 
31-10-41 

~O- t0-41 

14 -1 
il - 1 

14 30 
16 -
15 -

{0ÇONC0 SAYFADAN DEVAM) 

S msun Askeri atmalma Komi yonund "~jJO ı 
Tümen birlikleri için eksiltm~nin intacına ka-1 r 1500 

miş sııdeyoıi pazarhkla satan ıılınacaktar. . ..dJi ~ 
Kat'i teminatı 372 liradır İhıılesi 113.l «l.9 il Cuaıartesı lip 

ııt 1 l de Komisyon binasında yApılac:a ktır. ı!o~ 
; ile r 
ıstek ilerin mezkOr güıı ve ıaatta teminat makbuzu 

yona müracaatları . 
o 1 

• * * Tahminen beher kilosu 8 kuruştan 3J,OOO kilo kuru :;cıl-
çık eksiltme usu\ile satın alınacaktır. . dıt· 

Muhammen bedeli '.NO:.> lira muvakkat teminatı 180 hrJ 
Şartnameai Komisyoııı.;muzdadır. sıl 
ihalesi 2J.1G.9·H tarih ve Pazarteıi günü saat 15,30 d" 

da Komi .yoııumuzun bulund Jğu mahal Je yapıl:ıcakt r. ~tdJ' 
i~ıeklilerıo mezkur 2'Üıt ve saat ~ -,,3) a kadar teklif tıle 

rını Komisyonumuza vermeleri. 

* * * Tahminen beher kiloau (J) kuruş 90 santimden t4'l\)~t~ 
samana talip çıkmadığın an pazarlık usulıle salın alır: ıcal; 

Muhammen bedeli (lo.>B J) ıha k;.ıt'i temıoah (2 ô7) lirli· 

Şartnamesi Komisyonumuzda mevcuttur. Je -,S 
ihalesi 211iociTeşriıı9H tarih ve Sahgünüsaat 1! 

ıounda Komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapıla .ık ır· ·ıı•t 
İsteklilerin me.dcur gü ı ve saat 11 e k lda • ka t' i tetf1

1 

iatenilen vesaikle b irlikte Ko uiayo umuzda buhıoındarı· 
• 51dt 

• * * Tahminen beher kilosu ( 70) kuruş (36JOO) kilo eriınlf 
ğa talip çıkm.ıdığand m pazarlık usulile satın alınacaktır• 

Muhammen bede i (61200) lira kat'i teminatı (918(.1) )irJ• 

Şartnamesi Komisy..ınumuzda mevcuttur. 1' 
İha ıesi 2ll 1 inci Teşrıil 941 tuih ve Pazartesi gü 11 ı;ıı•:,. 

Sıımııurıda K>ınisyoaumazun buıunduğu wnluld~ yapıtacal< . ,ı 
isteklilerin mezkur gün v-e saat h e kadar kat'i ıeıııı 

i.ıenilen ve aikle Komisyonunu.da buluıımalaıı. 

Konya Lisesi Müdürlügünd n: 
Az Çok Fi. Mvk. tem. Fıat 

kilo kilo kuruş kurus d 
2i00 3u00 :~S4Jıl 157 0) erit ilınış ı;ade 1 

160 2v0 1800 121.J - tereyağı 10 
Ev af ve mıkd<ırı yukarıda yazılı sade yl'ğı ve terey.ığ•ı ııf 

· · d l · k · J 
1 • • .-• l ' unıılt85 cıtl"şrın en .> bırıncıteşrıne ı;aar .l.v gun uoUuue w m . de 

nulmuştur. Münakıı.s,, 31. lv. 941 de Konya waıırıf daıresırı ıi 
lacaklır. 'f alipler.n şeraiti anlamak ur.ere okula, ekuıtxneY'0 .,~ 

0 10 
etmek üzere de saat 14 mııarıf ıdnresınc murucaııtları ııan 

lslanbul Lv. Amrliği Satmalma K mi y~n1111d"~ 
1 

Beher kilosuna :>8 kuruş ıahmın edılen 7UUO kııo kara 1 
', 

clı alıoııkatır. Pazarlıkla ek.ıııwe .. i 17.lll.941 cuma ıuuU :;iJ:ıır·~ 
de Toµhııncde Lv. anıırıığı satıııulma komisyonunda yapılacıı ,111 

temıno.lı 609 llr;,ıdır. Şutname:.ı komısyo.ıda göruhir. lsteı-lı 1' 
saalte komısyona gdmelerı. 1 

k·ı rıııe *.:..• Kıırtd Mallcpesindeki esd piyade alış okuıu ı e 
111

c 

Anbergines~ ı. t. hııricots 2 t. courgu: 'l t, toma- Pli cach. 
tf's: 2.5 t. chouıc: '2. 5 t. poirrcaux: 2. 5 t. opi-

- - C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 27-10-41 

edilmek üzere baly~li veya dôku.ıı lı .. lınılc A UJ loa sn narı sıı ol' 
Beher ki losuna 4,5 kuruş tahmin cc.ıılmıştır. Kalİ teruıııaU ,. 

dır. l-'az~rlıkla eksiltıııcı;ı 17.,0.941 \:Uma fUCIU sa.ıl 14,.:>0
1 
ôe~I 

15 b .. ncue Lv. iwıırlığı ııalın;aıın.:. koo.ıı:.yoııuııda yapılacaiClıf· si 
ı.:::. •••il• kom••yona g<lwd<n. 

nard,: 2. 5 t. pourpier: ~. 5 t. carrottes: 600 k. 

Marmelıı.de. 

Fromage blanc 

Oigons. 
Sauce 
Poivre rouge 
Oliveı 

Savoo: 24 t. 
Beurre: 20 t. 

Paille: 600 t (aj) 
Foin: 2:l5 t. 
Beurrt: 3:> t. 
Ri:r.: 15 t. 
Bt.urre: '20 t. 
Paille: 420 t. 
Beurre fondu: 36 t. 
Oignon!I: 30 t. 
8eurre fondu: 1.5 t, 
Beurre fondu: 3 t. 
Beurre frıi!: 200 k. 
Choux: 4'i40 k:. 
Choux: 9 9 t. 

3,6 t. 
> 3240 k. 

5230 k. 
t 3240 k. 
• 3.6 t. 
• 4750 k. 
) 8940 k. 
• 2770 k. 

Gri> ıi. gre 
Gre a gre 

• 

, 
Cre a gre 

• 
Publiquc 
Gre il rre 

> 

Publique 

, 

• 

J 

, 

1 

1 

1500 -
1000 -

1300 -
900 -
300 -

2500 -
18000 -

le le: 1 75 

le k O Of 
le k O 05 15 
le k l 70 
le ic O 45 
le k 1 70 
16380 -

le k. 1 iO 
2400 -

it! k 1 57 50 
le k 1 20 

476 70 
1039 50 

3i8 -
340 20 
349 15 
340 w 
378 -
498 75 
938 70 
290 85 

Poste Milit. No. 1210 
> 

> 
.. 
" 

2700 - Com. Ach. Milit. Ardnhan 
C. A. Milit. a l'Ecole aı:s Offıoicu 

:Resccve a Harbiye 

• 

.. 
24S7 - Com. Ach. Mılit. Saımıun 
9180 -

180 - , 
372 - > 

354 38 Dir. Ly~ee Konya 

18 -
238 35 Com. Aclı. Mili!. Kııklnreli 

519 75 .. 
289 - .. 
170 10 • 
174 5S > 
110 ;o 
189 -
249 74 • 
469 70 , 
145 42 , 

• 

17-10-41 14 -
17-10-41 14 -
17-10·41 14 - 1 

17·11J·41 14 -
17-10·41 14 -
17-10-41 14 -

24-10-4l 9 -
:.W-10·41 10 -

20-10-41 
4· 11-41 
3- l l·'tl 

17-1041 
17-10-41 
21-10-41 
20-10-41 
20-10-41 
18-10-4 ı 
:.11-10·41 
11-10 41 
26-10-41 
26· 10-41 
26-10·41 
26-10-41 
26-10·41 
26-10·41 
26-10-41 
26-10-41 
26-!0·41 
26-10-41 

}) -
14 -
14 -
15 -
10 ._ 
11 _ ı 
15 _, 

l:> 301 

Jl -ı 
14 -
14 -

16 -
16 -
lo -
16 -

16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -

--------·---- --- -- -_____ __., 
Ü küdar icra Memurluğundan: 

111 
ı 

lcra ıf.aı. kaounuuun ~6 ıncı madue ıoe ~öre mabafaıa tleşf• 
nıp yapılan tebıigııta rıığmcn .e..elliııı.de.ı inıtmn edilen eti ·biP' 

satılmasıııa karar veri lmış olduğuııdaı salış .t:O. 10. 9 tl tıı~ııt ~ 
ı.aaif pazıırtesı ~ünü sacıl 1.l aeıı 14 <le 1ı adar U:.küdarda 

rında açıtt arttırma ile satılacaktır. • . b~ı/. 
Teklif edilen bedel muhammen kıymetinin 010 75 ırıı ıe'' 

lııkdırde ikinci nrttıraı<ısı 'J.7. ll!. 94 l tarıhine mü adıf P~ar ııtl 
aynı ııaatte ve aynı mahalde en çok arttmmıı ıbııle edılecef~, 
lıp olanların gün ve saatlerde mahallinde h. zır buluı.acak 
muruna müaacaı.tleri ilan olunur. 

,,. 
latanbul Dördüncü !cra Mcmurluğundit · 

rı,e 
941 /3837 No. lu dosyada ııaray.ı çt \'r ılın sine karar v\v 

lira kıymetinde hııh, aikış makı•ıt"ı;I, piyano ve büfeler 19· 5.,~ 
marteııi günü saat 9 da TnK!Iİınde 1 alıu h uıede Lnm:ırtııı ,.ıı 
No. lu ııpartııoan 4 liııciı dairesınd1> ,aı.Jn aktır. Teklıf 010;1 ı 
değ'eriııın °o 75 İnı bulmazs ı o gunl ,: uıış gerı bltakılıırak1 cJ' 
ı.alı günü aynı snat ve yerdı: ıkmci nrltırına sureıiylo ııatı 11 

olunur. 

lıntiyııı Snhibi ve Yazı lşleri Direktörü: 

Ruılrh{}'ı v• r ., U kA'~ ~fho~ıırı 


