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ABONE ŞARTLARI 
Ttirkiye için Kuruş 

Ayhtı 450 
• 8SO 
• 1500 

Ecnebi memleketler için 
~ Aylığı 2700 

l~_R_UŞ~~-
Günü geçen nosbalar 

20 kuruştur 

--------fil 
tll um 

~~•ı y rin 

üccarla 

laç köİnürU 
Qeı~'rpta kullan ılırak t.crü· 

teler vermiş olan ( atac; 
~it ,rıiçin kullanıaiyoru:& , Bu 

~ t\ ~ili balkı için bulıaaaaı. 
~Ilı 1ıtatıdır. Bu Hrvat ... 
l lıal\:.ıırııu lı:uanc;, lıem .. t" h ~tk. ç •Dl de ermularımııı 

ırıından yurdumuza ka· 
tdileailır . 

llJl'Fl ARlF KENBE1'. 

~ * * * 
~ k·· ı Oınür meseleıi her 
lala b . 

tı ul halkı iç1n u-:llt bir dert halini a
d~ binbir r.orluklarla 

eyi tedarik edebi
it. für.uli bir takım 

Q 
•e •iktarı yü~ü reç· 

ı oı •e kömür teptancı
tlı.•ktan kurtulama:&· 

'c od k - .. t un, omur me· 
~tancıların hesapla· 
h ldıkça toptancılar· 
tt· tı•zarlarında iarar 
~~cc .laima halkın n· 

tdil . 1 y l t di ru14 ur. an , 
. 1edikleri fibi fi· 

litıd i ~ tutarlar. Buoa 
tcnın alacatı tedbir· 'r le ~tı~ uvvetl~ olursa ol-

ttı •n o nu;pette kur· 

EKONOMlK HABERLER 

ltalyadan makine geliyor 
ltalyadan memleketimiz için 

•İihİ • aiktarda maki ue akıa
•ının yola çıkarıldığı ötrenll
mi,tir. 

Macar heyeti geldi 
Türk - Macar ticaret anlq· 

aaaının tatblkahada kolay· 
lıklar temin edilmeliİ lçia 
Ticaret V ekiletile temulartla 
ltuluamak üz.ere tlört kişilik bir 
Muar heyeti 4ehrimize 1relmit· 
tir. Hayette Macar •ankuı mü
dürlerintlen dokter Hallaı da 
bul an maktadır. Heyet tehrimiz· 
.le tetkiklerine başlamıttar. An· 
kuatla buluna• Macar ticaret 
ateş11i tloktor Caky'de 4ehri•l
ze r•lmi,tir. 

Yeni koopsratiflır teşkil 

edildi 
2834 sayıla kanon blikümleri· 

•• röre memleketimizde bazı 
kooperatifler tuiı edilmiıtir. 

İıtan•ul yaş ıebze n meyn 
tarım aabf kooperatifleri bir
liğine batlı olark Trakyaoı1t ltü
tün baQ'cı mıntakalarını çerçe
vesi dahilin• almak üzere ••r· 
kezi Müref tede olan bir yaş ü
züm kooperatifi kurularak faa• 

\ 'l~lı:a.beleleri görüli\r 
ı •k ya odun kayık
telınez olur yeya 

'•ltı ti it lrı •ulundukları • liyete a-eçmi4tir. 
Mürefte koeperatifi ayai :ıa· 

manda ı.u mıutakada weniş bir 
şarap i4lotmHi de me~dana f~· 
tirecektir. Bundan bqn lımır 
ineir ve üzim tarım aatıf koo· 
peratifleri birlitine '!ı.atlı olmak 
üzere Bayındır pamuk, Selçak 
incir, Cumaevası ü.r.üa koep•· 
ratifleri, Gireıun fındık satı, 
tarım kooperatiflerine bağlı Ak· 
çakoca fındık keoperatifi kurul-

lreket edemez •· 

~ rbcr Sene 1HfiÖSte· 
tt hPbeıir. ki 4aha bir 

\ tbitı.ı halde kaldıkça 
''cek olan odun Ye 
itle. ortadan kaldanl
~ ~ bir çare vardır. 
\ı\ h~ıbulun etuz klm. 

lllııııan af açh kö-
tıııı . 

t~ı . n ışlenerek bu tr1 • 
ır.de yakıl•uı-

> 'tı 'b \r1 
1 &rettir. Ataçlı 

t,~4n11ıı1 bir kömür 
\ b~ er bunun verdij'i 
\it~~· 4.500 oldutu· 
~ b lt hesapla me4e 

rı •~ı?a 1.300 kalori 
' tdılııre bir ton a-

tıı~~Un ç lıtuçuk toa 
ltıd 1 't. Ş e • tlutynu te· 

1 l u halde 4 çeki 
On ld -1ı..• ç o utuna go· 

"~~lti 5 liyara alına· 
U, 4 çekiye .erile· 
d t•11u S liraya a

, Ş11 '~ 4 toa •ahn a· 
1 l '••ta fÖre 4 ç•-

\ı. Otal lıt 
~ ı ~, \1 nıalarukat ile 
~~lı~~ de kalorisi y!k-
1 ~t 1

• kar,ılanabilir. 
~t~ ttcrübesi yapıl

/'. t kullaıulmıt olaa 
"llil 

t {lld rı Baç aoltaları 
~ h llh halde şimdi· 
ltt ll könıürü 4aha 

hkacakları şüp· 

"~ıı '\:n bu köaürleria 
lı~"un ikl haçuk 

\ ~lllldıtı Ye o civartla 
't, ""ılıhaı •aliim· 

~la 
~il t n r•tirtaeğ• 

~,l ~ tanbulua ya· 
1\t1 t 

11•ltli kolay o· 
t~ •öıntırlerbaden 

t t hiçbir mina 
il ~t· Kaldı ki bu 
i tn it k l iti ve e ay· 

nebilocek bir 

' 

muştur. 

Naftalin bollan~ı 
Memleketteki naftalin mikta

rı bollaşmış Te ııkıntı kalma
mıştır. Ticaret Ofili elin.le ••· 
lunan naftalin •toklarıaı ihtiya· 
ca i'Öre teni etmektedir. Ka
rabilkte mühia miktarda nafta
tali• çıkarılmaktadır. 

Tatlyette laaıır bekleaektedir. 

Eter bu işi ~elediye üseri11e 
alıa ye aı: bir ıermaye ile o
cakları i4letH DO raybeier? Hiç, 
bilakis küçtik bir teşkilatla llu 
kömürlerde• her sene bele4i
yeye mühim bir irat temin e-
4ileltileceği rlbi lıaalkımız da 
aahr•kat tedarik edecetindeu 
istifadeler- temia etmit olurlar. 
Bundan başka da uıemmleketin 
erman mıntakaları tahrip edil
memit olur. Orman kaııuoYuda 
odunluk ye kömürlük ormanlar 
saten tahtlit edilmi4tir. Bu tah· 
4idat bir kaç aeae •onra edaR· 
lak ormanların her sene kesile 
kesile aulmaııaa Ye nihayet 
büsbütün, ortadan kalkmaaıaa 

sebebiyet nrecektir. İşte .. ıl 
• ı:amaa odunu• çekiaiai en li
liraya da lt.ılamıyacafu:. İyi•i 
mi, edanu bir tarafa bırakarak 
ataçh köm!rlerla4ea iıtifa4eye 
bakalım Ye bu maden kömürüJlü 
halkımıza tanıtarak kullanılma· 

tını tefvlk e9elim. 

t 

Si 
ve Müteah • 
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J - Birinciteırin - CUMA 

Adana Ask. SAK.: 
IC. ot 1903 
Kuru fuıılya, mercimek 1916 

Ank. Lvs. SAK o.,,. aolabı. masa, ıandalya ., . •. 191 l 
lhrakı matbua 1911 
Bakır •t kalu 1910 
Költne ışya 1914 • 
Mahlı:eme klir1Ü9Ü 1914 

Ank. Belediyesi: 
Yulaf ve arpa 1914 
Top•ak lHviyui ve nakli 1904 
Silindiraj iıi 1904 
!.lektropompa ı rupu 1914 

Aık. Fabrikalar U. Mld. SAK.: 

Cevi:& temruAu 1912 
İı9i kentrel saati 1914 
Er elbiHıi ve kaputu 1914 

Askeri Posta 1210 
Sade7atı 1916 

Babaeski Aık. SAK 
Sıtır eti 1913 
Balıkesir Ask. SAK 

Sadeyatı 1902 

Bolayir Ask. SAK.: 
Saman, Hd•y•l' n k . •l 1912 
Met• edHıı 1915 

Bolu Orman Çovirge Mlla.: 
Oılun 1' 15 • 

Barsa Ask. 3AK 
K. ot 1'15 

Bursa Vakıflar Müd.: 
Çerçeve 1913 • 

Çmnak. Ask. SAK 
Sadeyatı ıcııs 
Kua .. ııracı malumeai 1901 

Çoram Vilayeti 
Çatı inf . 1912 
ŞoH taıniri 1912 

D. O. Yollan 
Balnt l~t2 

lıtuyou binası iaı 1903 

Diyarbakır Ask. SAK 
K. et 1910 

Erzurum Ask. SAK 
Fotin 1905 
Koıum talı:ımı 1915 

Euincan Ask. SAK: 
Bnt,ay öğilttüralmesi ! 91 S 

Galatasaray Li1esi SAK 
Tavuk ve ilindi e ti 1903 

Gelibolu Ask. SAK 
Satır eti 1898 

Gümrük Muhafıza SAK 
Çizae 1'03 
MellnıHt l !t04 

Ha4ımköy Aık. SAK.: 
K. et ve ••maa 1901 
Süt, J•turt v• ko.,un eti l 915 
Sati•r•tı 1915 • 
Koru erik 'c.ı zerdali 191S 
İnhisarlar U. Müci.: 
Hiiiılon 1995 
İp m~diven, ytnfın ıeadürae aleti, kum 

terbuı 1905 
Döküm işi 190& 
Tel racii 1901 
Atıc; vldıa ~ o lanta tlemirl 1910 
Şiıo lırçuı ve lastik bantla 1905 

lst. Belediyesi: 
Diikkia ve ev ankazları 1915 • 
Elektrik t"iutı 1915 
Süvari karaltelu binası tamiri l 915 
Kaltlırıın iııg. 1903 

ls t. Komut. SAK 
E lektrik teıiaatı tamiri 1915 
Çivi yapt . 1915 
Koyun eti 1915 

İsla iye Aıık. SAK.: 
K. ıotao, pirıııç, ııebut n k. faniye 

1906 
İıl. Elek. Tramvay ve Tüael 

işlet. U. Müd.. 
Paçavra 190B 

Karacabey Harası Mitd.: 
K . ot 1902 • 

Kara Aık. SAK. 
Butday kırdırılmuı 1915 
Satır eti 1915 

Kilis Ask. SAK.: 
Muht~lif eualı: 1919 
Odun 1910 

Menin Deniz Harp Okul11 SAK 
lıaret iıtaıyenları i•t· 1914 
Alııap iıkele inş. 1914 

M. M. Vekaleti SAK 
Kayak ve lı:ıı:ak imal eciebilecek maki· 

neler 1910 
Ank. civarında yap. iıııaat 1912 
H arici fotin 1913 

I'. T. T. Lvs. Müd.: 
Vaatiluyon 'eıİHtı 19°' 

Seferilaisar Belediyesi: 
Demir ıu borusu 1 ~08 

Tophane Lvz. SAK 
Çay ibr it i 1912 

Torna tezıribı 1912 
Hom de i 1912 
Defter tabcttirilmHİ 1914 
Domateı , patlıcan, maydanoı. 1916 
Tepkapı Maltepe•l Aık. SAK 

Saıieyağı 1910 
Zeyıiayıtı 1912 
Sacieyatı v• pinaç 19U 

Toprak Mııhsulleri Ofi•İ Aalı:.: 
Memur.,. ı . ltiuları in,. 1997 

UNAKAS l 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

latanbul Beletlly-lnden : 

Şi4hanede Evliyaçele~i ve lskender caddelerinin teTıİİ ile kaldı-

rım, duvar ve 11aire inşaatı kapalı .zarf ıuulile eksiltmeye koaulmuı· 
tur. Keşif bedeli 30107 lira ltO kuruı ve ilk teminatı 2258 lira ' 
kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri renel, lauausi ve fenni 
t1rlnanameleri, proje keşif hulisasile bana mütoferri diter evrak 151 
kuruş mukabilinde Belediye Fen İşleri müdürlüıünden verilecektir. 

İhale 16. 10. 941 perşemlte ıünl saat 15 tie Daimi Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya melttupları, ihale 
tarıhinden üç rün evvel Belediye Fea lıleri mlclürlütüne müracaatla 
alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret edası vesikaları, 
imzalı şartname ve kanunen ibrası lazımıelen diter vesaik.le 2490 
numaralı kanunun larifah çevresinde hazırlıyacıak.ları teklif mektup· 
la ını ihale ıüoü saat 14 e lcadar daimi encilmene vermeleri lizımdır. 

M. M. Veklletl Sabnahn Kemleyenundan : 

Keıif l.edeli 6045 lira 71 kuru' olan l.eyu kışla tuanları açık 
ekliltaıe ile tamir ettirilecektir. Taliple rin 453 lira 43 kuraşluk 
ilk teminatlariyle birlikte 15 blrlnclte4rin 941 çartamba ıünü saat 
11 do M· M· V ... tınalma kııniıyonupa müracaatları. 

1 

2 llriHlteırha UMt 

l*l----------· 

esteki 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Cadde•l, 

No. 52 Husaıf Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarebanemizde ıörftıüliir 

Telefon: 49442 

Poıta kata.sa No. 1261 

r anıdır 

fatanbul Fiıt Murakabe Komlsyınun~ın: 
11e Ne : lu illn : 

lıtaabulda Varonlla veya kayıkta tHlim tel ltalyah uauıa kile· 
H aaaai 4,5 lcuruıtaa ve yerio4• d6kae iki kHu4taa satılacaktır. 

* * * 
latanbul Fiat Muraka~e Kımisyenundın: 

117 Ne : lıı ilin : 

lstanbal Vilayeti dalailintle eıiuııun ~elclai toptaa asaai 31S kuaıa 
peraken.le ise 519 kuruıtaa utılacakhr. 

Not : Nakliyesi perakeatleciye ait elmalt Qz!lre ikinci ellere yap1· 
lacak etluo satıılnrı teptan4ır. 

Perakende utıı flatı elan 510 kuruşa kesıae eve veya dtllcklıaa 

kadar aakliye u istif masrafları .tabiidir. 

lzmlr VllAyetl Daimi EncUmenlntılen 
1220 Lira 38 kuruı krşlf bedelli Berrama merkea Gazipaıa ekuhı 

tamirata 15 giin miiddetle açılı: ekıiltmeye lıonıılmuştur. Keıif rapor• 
ve ı a rtname her gün maarif müdürltlA-ilnde röriilebilir. lıteklilerin ela
liyet vesikaları ve 91 lira 50 k11r•şluk teminat melc • upları ile ihale 
gilnQ olan 9 birinci teırin 1'41 perıembe ıtnll ıaat 11 4e caolmeae 
müracaatları ilin elunur. 

Ask rl P'abrlkalar U. Mltl8rllll Merk•• 
aatınalma KoMI reRUlltlan 

3.10.941 tarihinde ihıı ie edilece2i neşre4ilen merkezce yaplmlaoak 
inıaat ilanı bikilms6z411r. 

Elektrik, Hava gazı, Kaltrifer (Tesisat ve Malz.) 

Ankara M.M.V. Sallnalma Kemlarenuntılan 

Aıa~ıda muhtaHr vaııfları yıızılı olektrejen rrubu satın alınacak· 
tır. Bu busta rirDımek ve fenni ,artna111osi bilahare tekeam4l ettiril· 
mek üzere alilcadar firmaların ıo birinciteırin 941 rtnüne kadar Aa
karada M.M.V. Harbiye dairesi riyasetine milracatları. 

A - Tanınmış bir faDrikanm mamO.lih •l•ası vo yeai bnloam11ı. 
ts - Dört tekerlekli, yaylı ve saatte 45 km. süratle yilrilyl2• 

mtısait. 

C - Bir a•et '5 VQlt 60 am,er ve 3,t kilont takatli ve dlter 
dört adedi 120 velt 150 amper ve 11 kilovat takatli Ciinamehı .,.. 
tevzi tablolu. 

J) - 4 - 6 silindirli 4 zamanlı benı:ia ve Disel metörlfl ırup 

ahaaoalctır. 

E - Grub11n lizeri ve yanları uç evli Ye yuları çalııırkon yukan 
kaldırılaltilir ve mail çatı haltftde ,,.kilde kapalı olaca"hr. 

F - Her ırubuu ltir komple yedtk tekerleti, 4 tonluk krikoın, 
t!linam• ve motör için yedekleri ve lizumlw avadaıılık ve takımları 
olacaktır. 

G - Grup lalki renkte ltir kat utar u iki kat yağlı lto7a ile 
lteyalı olacaktır. 

H - Takımlar ve re•ekler mlııaaip itir Hntiıta J•rle1tiril111i1 
elacakhr. 

• * • 
31 atlet prlmer teronıik röle alınacaktır. lale: lst. Elektrik, Traa• 

ny ve Tiinel işletmeleri U. Mla. ilialanna. 

Mensucat-Etltise-Kunwra-Çamaıır v. s. 

GlmrUk ve inhisarlar V•klletlntlen: 

Vekalet müstahdemleri iQİD 53 çift erkek n 6 tift kadın ayak· 
kabm yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeli 885 lira elup m11vakkat teminatı 66 lira J7 
kuruıtur. 

lbale 8.10. 1941 çarşamba rünQ ıaat 15 te Vekllet Levazı• 
Mftdtirlitünde kurulu satın alma komisyonaoda yapılacaktır. 

Buda ait fenni ve umumi ıartnamo herıiln Vekilot Levası• Ml

dürlilğünde ıörillebilir. 

Kanuni va~ıfları haiz taliplerin munklcat teminatlannıo Vek&let 
veznesine yatırarak belit ıün ve Hatte komisyonda lıasır bul•nma
ları. 

8evlet Demlrrellar1 6 ncı lf letm• Artırma ve 
Kk•lltme Komisyonu R•l•ll•lntlen: 

Mubammea be4eli 18711 lira elaa itletmemiz memur ve alstah· 
demini için 821 takım lcıılık elbise 31~ adet palto n 570 aded kH· 
ketin yalnıs kumaıları iclarece verilmek astar tlilfme sırma alameti 
farika ve biloümle masrafları mtiteablaicie aid elmak üaere ıartname 
ve mukavelesi vrçhile dikimi 17.10.941 c•ma ra nü Hat 15 te kapah 
urf uıulile Adanada lıletme Mildlrlllill bioaıında Koıaiıyooumuıoa 
ihale edilecektir, 



2 MONAKASA GAZET!.Sı 
1'41 

2 Biri ıiteırin 

Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler List 
il 

Si u ise rirmek istiycnlcrin 1403. 5 liralak muvn'<kal tt 
lerile kanvni ikametrlh vesikalı lı .. viyct <ıüı.dam 941 yı 

1 

b . k' bl' ti . .. t . kalarıoı .. dıısı vesikuı ve u ışte ı e ıyc erı ı• erar ves ı 1 ,. 

--------~C-ln••~'----------------------------.....1~.e_k_li ____ M~u~h~a~m_._b~e~d~·---·f_e_m_in_a_t _______ Müracaatyen Günü Saat 1 b. at 1\ 
mektuplarına ihale gllnil ıu11ayyen o an saııtten ır sa k ~ 
2490 numaralı kanunun emreyledifi ~artlara uyg-un • 1';'~i 
Reislifine vermeleri veya röndermeleri lazı ır. Posta ' 

A) MUnakasalar 
lnt••t, Tamirat, N•fıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

lina tamiri 
Karak•l tioası tamiri 
Bina taairi 
Fırın binası tamiri 
l.10.t41 tie ihalesi yapılacafı ilin edilen merkezde 

yaphnlacak inşaat aksiltmesincien urfiouar edildi 
Pelatlıaa iqae ııuyu tesisatı (fart. 212 kr.) 
Ş•ıe inş, Samsun-Bafra yolu arasmda 
Gırai v. s. inş. Ank.. Jantlarıaa subay oltuluntla 
Kııla tamiri 
Heli inı. 
Saniurma ioı. 
Çarıamltatia ceıı:aevf inş. 

Termede co:ır.aevi lnş. 

paz. 
> 

paz:. 
kapalı z. 
aç. eks. 
kapalı z 

> 

Ank. lölıe sanat okulu tesyiya atölyelerinin ikma· kapah z. 
lile 4 cü atölye binası inş. (ıart. 436 lcr.) 

484 16 
333 75 
3140 98 
3355 93 

42496 07 
27032 75 
5410 'l 

14537 71 
1500 -
1878 21 
6000 -
6045 71 

~7167 06 

Uıak memleket bast. yap. pavyoıı inş. • 13989 70 
Haymana jandarma binası inş. > 14176 47 
Kalecik hüktmet k.enatı tamiri aç. ekı. 7000 -

lllçler, Kllnlk ve ispençiyari ellt Hastahane Lvz. 

Ham reçine: 

Koclak, Affa ve ltfart marka Ronti'en filimleri, fo- kapalı r;, 7416 -
toıraf camları v. s. 

Elekttlk Havagazı·Kalorlfer (Tesisat. ve Malzemesl) 

Prlmer termik röle: 30 ad. 

Haulandirma tesisatı 
Elektrik tesisatı tamiri 
Motopomp. 1 ad. 

Motopomp: 2 ad. 

paz. 

kapalı z:. 

Men•uc•t, &lltlse, Kundura Çama,.,, w •· 
Kuntiuralık vaketa: 10 t. paz. 
Elbise ve kasket tliktirilmcsi: 700 ad. aç. eks. 
Harıci elbise diktirilmeıi: 118 tak.-tlahili: 118 tak.- aç. ekı. 

palto: 50 ad. 
Er kaputluk kumaş: 1500~ 111. paz. 
Mintanlık bez hava renri: 90000 aı (şart 248 kr.) " 

ft' c ltl) r, U.!ro ~e e" e•t•••· M .... amba Halav.s. 

Yazı masası: 6 ad.·tiosya delabı: 2 ad.-aandalya: paz:. 
u; ad. 
Matbaa ı,ıerl Kırtaal~e - Yazıhane Levazımı 

Linotip yaz:ı dizme makinesi: 2 a ... 

Kereate, Taht• ve aarel 
Gflrren, meı•, çıralı çam chşbudak kestane karaataç 

ve köknar: 154. i9 m3 
Grırren dilme: 7 kalem 

Nakllrat, Bo9altma, YUkletme 

Kereste nakli Geliyoluya: 145 t. 
Kercate nakli: 5000 m3 

kapalı z, 

paz. 

kapah r:. 

paz. 
kapalı z. 

ltiıahnaket, Benzin, Mekine raGları v. •· 

Odan: 475 t. 
• 740 t. 
• 2,0 t. 
• 1500 t. 

Meıe odan: 1000 t. 
Meıe odunu: 10 t.-ırttrıren: 10 t.·tira: 1.5 t. 
Meıo od1JDu: '45 00 t. 

MUtelerrlk 
it aantlıtı 7apt.: 1 ad. 
Çalı kireci• 75 t. 
Ket• belleme: 400 ad. 
Solta ve selta mal•emesi 
Çadır kotana: 50@09 m. (mllteahhit nam ve beıabına) 
Sanriilült: 500 ad.-kütüktülc: ~00 tift 
!kmek torbası: 2500 ad. 
Motörlü vasıtalar için yedek parça yap. 
Mezar levhası: 3000 ad. 
Kazma sapı: 2000 ad.-k.Orek sapı: 2000 d.-9ekiç sa· 

pı: 1500 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, "· •· 

Patates: 50 t. 
iamao: 428 t. 
Sıfır eti: 165 t. 
Pirinı: 44 t. 
Makaraa: 18 
Nohud: 19 t. 
Sadeyaf a: 3 t. 

• 18 t. 
Sıtır eti: 22 t. (temd.) 
811la"ur: l9.8 t.-pirin9: 7.4 t.-k. fasulye: 22.7 t.·nohud: 

14.9 t.-mercimck: 8150 k.·setan: 12.6 t.-tos ıe
kor: 11.6 t.·9ay: 407 k. 

Koyun eti: 10 t. 
Saman: 1152 t. 

• 365 t. 
Şıtır eti: 137358 le. 
Makarna: 8.5 t. 
Şelarlye: 1. 7 t. 
Reçel: 1180 k. 
8ıy11 p11air: 2.9 t, 

kapah z. 
» 

aç. eks. 
paz. 
kapah z. 
aç. elu. 
kapalı 11. 

par:. 
af. ekı. 
par:. 
aç. ekı. 
paz. 
paz. 

• 

aç. eki. 
> 

par.. 
kapalı %. 

" 
• .. , 
> , 

pu. 
kapah z:. 

paz. 
paz. 

• 
paz. 
• 
• 
t 

1218 30 
1235 80 

3400 -

4900 -
2170 -

57060 -
49500 -

14250 -

4638 90 

m3 32 -

7125 -
11100 -
3900 -

28125 -
40000 -

800 -
48375 -

t. 12 -
1000 -
1434 75 
5000 -
3l50 -
4625 -

1500 -
910 -

6590 -
16380 -
66000 -
21120 -
6300 -
2574 -
4860 -

29160 -

5500 -
34650 -
14600 -

----

72 62 lst. Komut. Fandıkh SAK 
)0 06 > 

471 15 > 

503 40 • 
Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Aok. 

6374 41 M. M. Vekaleti SAK 
2827 46 Saıu!lun Valiliti 
405 80 Nafıa Vekaleti 

1090 33 lıt. Komutanlığı SAK Fıodıkh 
112 50 Samsun Ask. SAK 
141 - • 
450 - Samsun Naf ı• Müd. 
453 43 • 

5608 35 Nafaa Vekaleti 

1849 23 Kütahya Villyeti 
1063 24 Ank. Valilifi 

525 - " 

Sümer Bank Sellüloz Sanayi Mües
sesesi lzmit 

9-10-41 
9·10-41 

11-10-41 
11-li-·U 

7-10-41 
20-10·41 
20-10-41 
17-10-cH 
7-10-41 
6-10-41 
7-10-41 
7-10-41 

16-10-41 

11 -
11 30 
10 30. 

1l 

15 -
16 -
15 -
11 30 
15 -
11 -
15 -
15 -
15 -

17-10-41 15 -
16-10-41 15 -
17-10-41 15 -

nazarı itibı&ra ahnmaz. •' 
Bu işe aid mukavele ve şartname prejeleri Hııydarpı~, 

Adana Konya rarlarile Adanada 6 ncı İşletme Komıs1•11 

bedelsiz olarak verilir. 

l•t nbul Hava Mıntaka Depe Amirıil1" 
,,, 

~000 qift er fotini sııtın alınacaktır. f 
6975 liralık kat'i temınatan B Jkırkiy Malmüdürlüğil~~ 

makbıızlariylc beraber 14-10-941 Sah rünü saat 14 te 1 ı 

Mrntaka Depo Amicli2'i Satınalma Komisyonunda bulun: 
Şartname almak isteyenler Bakırköy Malmudurlu~uıı 

233 kuruşluk makbuz mukaltiliııde verilir. 

Mahrukat, Benzın, akına f dJları 

S rh n KUi Ur Direktörlll UndBf1: v 
llkokullar için ıooeo kilo kırılmış seltahk od un 111ı0'' 

kilonun muhammen e eli 3 kuruş :>.5 sııntimdır. ~· ' 
Açık eksillmesi '· 10. !141 perşemlte fÜnü saııt JO ıe' 

cümende yapılacııktır. lsteklilerın :>.4 lıra 37 ,5 kuruşlıık 1 -~ 
buzuyla birlikte encümende bulunması, şartnamosinİ J' 
her ~ün ma rıf daireı1ine müracaatları ilan elunur. 

"~ Hademkor Ask ri Satmalma Komls1•"~., 

556 20 Ank. Nümune Hastanesi iaıtabibli~i 17-10-41 15 -
16:>0 ton tuvenao kömürü ve .:SUS ton odun pıı:r:ırll 

nacaktır. ~ı 
ıı•lır 

Taliplerin 1!>.10.941 rünü Hachmköyde aıltori ııatı 
nuna relmeleri. 

- - lst. Elektrik, Tramvay va Tünel 11-12·41 17e kadar 
latanbul Emniyet UdUrlU Unlıla": 

ıılet U. Miid. 
182 82 lst. Komut. SAK Fanc:lıkh 
185 37 • 
255 - D. D. Yolları Anlc. ve Haydarpaşa 

S-vk Şefliği 
Zonruldak Belediyesi 

- - T•phane Lvz. SAK 
367 50 Akçada! Kiy Enstitüsü Miid. 
162 75 Polis Enstihisü Müd. Anlc. 

8200 - M. M. V. Hava SAK 
7425 - .. 

- - Aok. Lv.r:. SAK 

1068 7S O. D. Y•lları Ank. ve H. Paşa 
Sevk Şeflifi 

Deniz Lv. SAK Kasımpaıa 

347 92 O. O. Yolları H. paşa 

lst. Komutanlatı SAK Fındıklı 
9250 - Çanalc. Asc. SAK 

Çanak. Ask. SAK 
835 - • 
585 - " 

2109 - Çorum Aslc. SAK. 
3u80 - Van Aak. SAK 

60 - Ank. Valilifi 
3628 13 Gebze Aslc. SAK 

Ank. Ln. SAK 
69 - D. ~. Yelları Haytlarpaıa 
7, - Gtarilt Muhafua Geaal Keınut.iAK 

111 36 lst. Belediyesi 
375 - Toplıane Lvz. SAK 
487 50 M. M. V. Hava SAK 
693 75 > 

M. M. Veklleti SAK 
112 50 Ank. Belediyesi 
68 25 Ank. ValiliQ'i 

418 - Çorum Ask. SAK 
2457 - Samsun Ask. SAK 
4550 - Yaleva Ask. SAK 
1584 - Erzurum Aık. SAK 
472 50 lzmir Ln. SAK 
193 50 > 

364 50 • 
ı187 - > 

571 50 Jandarma Genel Komut. SAK Ank. 
1619 18 Balıkesir Ask. SAK 

825 - lst. Komut. SAK Fınılıkh 
5184 - Merzifon Aak. SAK 
1095 - Çorlu Aslr. SAK 

Söke Aslc. SAK 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

1 --

11-10-41 11 30 
'-19-41 10 30 

16-10-41 15 

21-10-41 

7-10-41 
3-1E>·41 

15-10·41 

6-10-41 
6-10-41 

'-10-41 

15 

14 -

~~ = ı 
11 -

' 10 3u 

15 -

Mütliriyet ıuabatile karakollıırıhıa lHhiai içi• atl tıf 
ten yerli kok kömürü ka ah z:arf uulil ahıı•••1' 
H.10.941 salı l'ÜnÜ saat ı5 te Q iriyet !Jinasın.ıla ~I, 
yonda yapılacaktar. Komürüu Leaer tonu auaaın111e•1-' 
mede yazılı şerait d ıresiade kaza Emniyet iairhkl•r ;ı 
tiyle :.t6 lira 50 kuruştur. Muukut teaı•atı "l.':J7 ıir• r' 
ria mektuplarını aynı fÜıı saat 14 • kaııar k•nıİIY"'' , 
aeluı ve alı acak malı cuaf ve ıueti tev:ıiini of't 
3 müdürJitüne müracaatJ~ri. 

* .._ • Müdiriyet şuabatıle karak•llarıo teıııhioi içio •;~ 
1 1cıı 200 çekı rürıen odunu açık eksiıtme aıarctile a 1 v 

H.10.941 salı i'ÜUU saat 15 te yapalacaktır. o.ı pıJJlir' 
hanaınen be.ıeh 10 ij liradır. Muvakkat temuıatı 7, 1 

rJ>' 
l · - d · t · .Ja "

11 
erıa ay ı ıuo ve s atte wu ırıye ımız ı ası•• 

nuuıuza tartnamcyı ıormek içıu de Ş. ,j ınüll4rlifil11e 

Halk il Zar at ek • i ahçeıi" 
,, 

Unaım K.omi renun •il ; ıt 
17-11-41 15 ~O Tahminen beher kilosu l kuruş 85 ııantımıılon 2 1.J 

1
. pah zarf usulü ile ıatın illınacakıır. Muhaıaaen ı.o~'0ı 

muyak.kat temıuat .,y l.> ıırıımr. Uı.ıh:ııı 17. ıu.141 i 
4-10-41 11 - Halk.ah Z1r4aL ıvlektcbı itahçesıııııekı ;Sa. Al. K«1• -~ 

17-10-41 15 301 

2-10-41 11 30 
'.ll-li·41 16 - ~ 

15-10-41 11 
15-10-41 11 
15-10·41 11 
20-lu-41 10 -
16-10-41 Hi -
16-10-41 15 -
19·10-41 10 -

6-10-41 
20-10-41 
7-10-41 

16·10-41 
10-10-41 
17-10-41 
17-10-41 

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

15-1Q-41e kadar 
17-10-41 10 30 
16-10-41 15 -

20·10-41 
21-li-41 
17· li!4l 
29-10-41 
17-10·41 
17-18-41 
16-10-41 
16-18-41 

12 -
11 -
15 -
11 30 
16 -
15 -
14 1, -

7-10·41 1:> -
17-Ht-41 

3-10-41 
22-10-41 
10·10-41 
15-10-41 
3-10-41 
3· 10-41 

3-10-41 
3-10-41 

15 -
13 -
11 -
11 -
14. -

15-
14 30 
14 -

lstekhlerm bc:hı ıuo ve saııtt11n bir saat evci yanı s•• 
lif mcktuplaı ını komısyona vermeleri. 

,,~ 
Eskiş hır ak ri atınalm Ko 1 yo 

30 L. k l k" .. . k 1 ·-·ı k oıı1"' .ın ı e eşe omuru açı e~ı tmeye • ~· 

20.10.~41 pazuteıa güoü aaat ıO da Esk:iteharde 65 ~ 
komİliy a11uda ya.,ılacaktır. Hk teminatı 114 lır• 3; 
lıp1eria belli vak.itte komiıyena ıelnaeleri. 

il s A&k rı S tin ima 
Muhammen fiatı S1UU lira elmak 

zarl uııullle ı~ba ahııacaktır. 
Mu vak at teminat 7o) liradır. Şutaaao i her ı 1 

ırörlilur. latekhl.erin kanuni vesikaıarıle bırhktc P~i' 
ba a-ünü ıaat 16 a Milas Sa. Al. Ke. aa murae•• ıİ 

* "'• iiıUhammcn liatı ~5)0 lir olma uz:or11 6ıJ:J 
pah :ıarf uıuıile ahuacakt1r. Muvakkat teıumat 12 
tur. 

. 
Şartnameıi her i'UD Ke. 

kalarile llirlikte l:>.10.Y4 L 

Al. Ke. na muracaat1arı. 

·~ 
fia ıörülür. iıteklil'~, / 
çarşawlta ıüoü saat 

,,
D. • Yollara işletme U. ld reaiıt ~I 

ldaremız ı tıyacı ıçııı kapan zaıt u&ulıle :>oU ıoıı 

satın alınacak ur. fi'! 
Eksııtmo 17.10.~41 tarihine muı.adıf cuma ıüoU 

darpaıada 1:tırıucf İjlelme k•misyonuulll yapılacak'''' ıf' 
Muhammen ton bcıılcli 1740 kuruştur. lsrekıiler•11,sr 

ruşluk muvakkat lemıoat veru.ıeıerı ve ~ant .ı.O a :ıc• 
rıı11 kowısyena tcvdı •l ış elm;aları lazuıHUr. l 

razla ııahıtt ve şartnamo almak ıstıyealerın işıot
lan. 

Muteferrık 
-- ~ &JfıO 

Devlet Dmırrollar1 Işı .>tmeal U. MUd 11,~ Muh mmen bcdelı 3108 lira oınn 600 kilo (taltf1 

1,ı 
kalmhiıuda bezli lastık levha 17. ~o. 1Y4 l cuma ~uııU '' 
Haydıupa~ada Gar banası dahiıiocieka Koınısyen tar•fıll 
usulile satan alınaeaktar , ,,ıO 

Bu işe gırmek istiyenlerin 2S/ lıra 60 kuruıl~:a ı-' 
ve kaououn tayııı ettıti veır.aıkie bırııkte eksiltme ıu 
mhyooa müraca Harı Jizımdır 0ıl 

Bn işe aid şartnameler Komisyondan parasıs 
tadır. 
~~~~!!!!!!!:!!~~~~~~~Jı 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Direk.töra: IS~ 
B ıldı ı Jtrı "MU a aaa atba••"' 
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:ntday Öf'1ttürülmesi: 1000 t. 
l\'Y~ı karamao eti: 2 t. 

• Uıüm, mercimek, k. fosulyo, 

\' bamya ve bulgur. 

salça, 

paz 
aç. f)kS, 

nohut, k. · kapalı z. 

32500 50 
1400 -

13105 -

Erzincan Ask. SAK 
105 - lst. Beleaiyesi 
932 88 • 

3-10·41 
16-10-41 
16-10·41 

11 -
14 
15 

N •ı selııze 
S C\'l•hir üzümü 30 t. 
t-'fır eti: 270 t. 

• 
> 

5514 50 
12000 -

413 59 
900-

8100 -
4050 -
337 ~o 
2025 -

:t 

Gebze Ask. SAK 
16-10-41 
27-10·41 

15 
lO -
10 -
15';-
10 -
15 -
10 -
10 -
15 

''•ile 1( Yafı: 30 t. 
p · 10fan: 'O t. 
t'tes: 180 t. 
•hana: 150 t. 

~· •t: 36 o t. 
S ''-an: 2700 t. 
1' •l.ıın: 24 t. 

> 
) 

) 

> 

• 

108000 -
54000 -
4500 -
27000 -
10500 - 787 50 

12150 -
8100 -
llı&- -
540 -

> 
) 

) 

• 

~5 -10-41 
21-10-41 
21-16-41 
20-10-41 
7Q-10-41 
29·10·41 
28-18·41 
2!·19-41 
27-19-41 

'' 

Oz teker: 15 t. > 

162000 -
108000 -
15600 -
7200 -

> 

:t 

> 10 
15 

( M üzayedelar 
~Urd z & eşy : 12 kalem 
ertin: 12 t. 

aç. art. 
> 

,87 39 
720 - 54 

lst. Gümrükleri Başmüd. 
Gebze Malmüd. 

16-10-41 10 
13-10-41 14 

~abata~ Erkek Li•e•! Satınatma Komisyonundan: 
O.cuıumuz paosiyonıınun 17 kalemden ibaret şartnaaıe!linde masar· 

raı. 3468 lıra 75 kuruş mubammen 9edelli çamaşır yıkama işi açık 
tkı11ta1eye konulmuştur . .Eksiltme 16. 10. !141 perşembe ıünü saat 
2•30 da Beyoğlu l11 tıkl~l cad&eıi lstanltul Liseler wubasebecililiııde 
hpılacaktır. llk teminat ~MS lıra 16 kuruştur. lsteldilerin teminat 
llı&k.buılariylo yeuı yıl fıcaret odıı~ı vesikalarını hamilen muracaatleri. 

'fUkaek Deniz Tlcare ı i Mektelti MUdUrlUIUnden: 
Kötutlu tatbikal remisinin makme ve sair tamiratının yaptırıl· 

llltıı kapalı zarf usulılile eksiltmeye kenulmuştur. E.ksiltıne lb.10.'t41 
tııınartesi l'Ünii saat 11 de Yüksek Denız: Ticareti Mektebi Müdürlü
fiin e toplanacak satınalma komisyenuoca yapılaoaktır. 

Kcşfıne nazaran muhammen .becieli 14240 lira elup muvvakkat te· 
~•natı 1068 liradır. Şartnamesini rirmek arzu edenler mektep mu
"•cbcsını müncııat etıuelıoırler. 

l\tu\'akkat tewin;lt lst. Yiıkıek Mektepler muhaaebecili~i vezne· 
'1ııe Yatırılacaktır. Eksiltmeye ıştirik edecekleria ~490 sayılı kanunun 
ı \'c S uncu maddc)ındeıti şartları haız elmaları ve 3l inci madde 
1•tıfatı dairesinde ıhzar edecekleri zarf1aıını eksıllme jlÜnü saat ona 
ltQ~~ komısyon rıyuetıne makbuz mukabilinde vermelerı lizımchr. 

l ıcaret 0 ası 1Y4l yılı belıeleri zarflara kenacaktır. 

l:.rzak, Lahıre, tt, ~anze v. ~. 
'-..:...._ - --- - -

t\e"Ya Askert Satı na ima Komisyon Ba,kanlljmdan: 
h' l\oııya Garnizonundaki birlik ve müeascselerio ihtiyacı olan 63 

•n kilo kış patatesi kapalı zarf uıulile ekıoiltmeye. koaulmuştur. 
lu İhaleai 4.lJ.941 cumnrteıi ıünü ıaat ll de komısyenumuzun ba-

lldutu mahalde yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 76UO lira, ilk teminatı '89 lira 25 kuruıtur. 
Şartnamesi k•misyonumuzda iÖrilebilir. 
isteklilerin teminatlarını sözü ıeçen sıün ve ıaattcn bir saat eY· 

~tliııe kadar komisyonumuza vermit olmaları lazımdır. Bu saatten 
'

1111
1'ct verilecek veya relecek mektuplar kabul edilmiyecektir. 

i • \ Konya a-arnizon undaki birlik ve wüesıesolerin ihtiyacı olan 
~ bin kilo kuru sotan açık eksiltma ıuretile ihale edilecektir. 
~ lhllesİ 4.10.941 cumartesi iÜnÜ saat 10 aa komisyenumUZ.UD bu· 

lldı.tu mahalde yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 4374 lira, ilk teminatı 407 lira 53 kuru,tur. 

ş .. ttııamesi komisyonumuzda rörü.lehilir. 
ııı· lıteklılerin t~minatlarını yatırıp sözü ıeçcn gün ve saatte ko-

la}Onda hazır bulunmaları lizımclır. • 

Gümrüklerde Hurda Eşya 
Satışı . 

lstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden · 
İstanbul Gümrük Levazım !etkik Memurlufunda mevcut 82 ka

lemde 987 lira 39 kuruş muhammen kıymttteki eşyalar 16.10.941 
Perşembe ıfüıü saat onsa müzayede ile satılacaktır. Taliplerin eşya
ları görmek üzere ndı reçen memurluğa, almak üzere de muayyen 
gün ve saatte 0 o '7 ,5 pey akçesini hamilen Başmüdürlük Satınalma 
Koraisyonuna müracaatları. (0771) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1. - 30 adet primer termik röle mektupla teklif istemek sureti!~ 
satın ahnncakhr. 

2. - Teklıf mektuplarının, Levazımdan parasız tedarik edilecek 
şartnamedeki ta.ifat dairesind~ hazırlanarak 18.12.941 fÜnÜ saat 17 
ye kadar 4 üncü kattaki komisyen katipli~ine imza mukabilinde ve· 
rilmesi lizımdır. (8793) 

,------------------------DmmEmm---
l,_ı_n h._i s_ar_ı a_r _u._u_u_rı_uğ_u_nn_:_...-

Muham. b. Mvk. t. Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lirn kr. Şekli günü ve saati 

---- ---- --- ---- --- -------
Terazi l adet 
Soba.Halk tipi 3 ,. 
No. - 2 -

750 - 56 25 aç. eks. 14.X.941 
pazarlık 10.X 941 

1. - Terazi şartnamesi mucibinccdır. 

10 -
9 30 

2. - Eksiltmeler hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta 
Levsızım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılac ktır. 

3. - Şartname her fün sözU geçen Şubeden parasız alınabilir. 
(8579) 3-3 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince • 70• ~on teneke pazarlıkla satın alı· 

nacaktır. 

2 - Pazarlık 10. 10. 941 cuma günO saat 10,30 da Kabatısşta 
Levaıı:ım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname her giin mezkur Şubeden parasız alınabilir. 
(8578) 3-3 

TÜRKiYE CUMHUR~YET. ERKEZ S! 1 1 

~asa. 
AKTI F 

Aıtı~. s f' ,_., l · ıı ı 1<1 ogram 
•ııkııot 

~ lı,1c1ı1t 
;~ ilc~ki Muhabirler: 

ı. ~rk l' ""a ırıuı 

:ııçteki W.uhabirler: 
A.ılııı aııfi kilogrııın : 8.922 .967 
() lına tahvıli hbil serbesl dövizler 

~a •ttr döviıler ve borçlu kliricıı bakiyeleri 

l)ı.ırıe T ahvilteri : 
1\ ''tıbtc edilen evrnkı nakdiye lcarşılfıı 
~::.unun 6 • 8 inci maddelerine tevfikan 

~ •tıc tarafın.dan va.ki tcdiyat 

;~;~at Cüzdanı: 
t~h llrı ıcnedat 

.._, ~rn ve Tahvilat Cüzdanı: 
I crulıte edilen evrakı nakdiyenin lııerşı· 

&) ~~1 Eıham ve Tnhvi\iit (llibari kıymetle) 
~va trbcat eabıım ve tehvilat 

A l'lslar · 
"'Ilı • 't ıı ve d- . - . 'h .1• ovı1 uzerınc a• anı 

"'at -ı.ı, uıcrine ovaıııı 

J..ı,l~"t)c kın vadeli avnna 
, 

11")e 3850 No. kanuna göre 
~İQ çılan altın karşılıklı avanı 
~~haedartar 

telif 

27. g_ g 4 1 

Lira 
102.124.217.77 
10.839.625.

Sô0.555.7" 

44'.624.11 

12.550.&94.79 

46.198.017.91 

158.748.563.-

21.683.011.-

275 .227 .947 .39 

45.418.801.93 

8.311.443,46 

4.948.64 
6.261 .768.85 

-.-
167 .500.000.-

YekOn: 

L 1 R A 

113 .524 .398 .55 

449.624.ll 

58.748.912.70 

137.065.552.-

275.227.947.39 

53.730.245.39 

173.766.717.49 

4.500.000.-

8.149.851.02 
825. 163 .248 .64 

1 Tem muz 1938 tarihinden itibaren ı 

VAZiYETi 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Huıuıi 

PASI F 

Tedavüldeki Banknotlar : 

7.822.819,15 
6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfilc:ao 
hazine tarnfından v~ki tcdiyat 21.683.011.-

Deruhte edilen evrakı nakeiye bakiyui 137 .065.552.-
Karşılıtı tnmamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vıuedilen 17 .008.000.-

Reesk1>nt mukabili ilavetım tedavüle vaxodilen 250.000.000.-

Hazineye yapılan altın karşılıklı avaoı 
mukabili 3902 No.lı kanun mucibince 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Mevduat: 
Türk Lirası 
Altın 111fi kilopm 877.150 

3850 No. lcnnunn: göre hazine.)e açılan 
avııne mukabili tevdi olunan altınlar 

94.000.000.-

71.008.460,51 
ı .233. 782,03 

Safi kilogram 55.541.930 ';ıU24.1o7,90 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diter dövizler ve alacaklı klirİDf raldyeleri 

-.-
28.965.022,87 

Muhtelif . 

YekQnı 

lıkooto haddi % 4 Altıo üzerine °io 3. 

.. . ..... . 

L 1 R A 
15.000.WO.-

13.822.019,15 

498.065.552.-

72.212.242,54 

78.124.167,90 

26.965.022,87 

120.944.244,18 

825.163.248,64 
· --··---7 

( 
Emlak Alım Satım İşleri 1 
~~---" 

Cin~i Kıymeti Teminntı Mevkii Müracaat Tarih 
Yeri 

--------------- ---------
Balıkçı mn- 3720 279 Galata Yenieami mah. lst. Defter. 13.10.41 

Zindankapı so. E: 1, gazası 

3, 5 No.lu 2 adet. 
Ma~aza 71 5 50 Küçükpazar Saruiemir • 13. 10.41 
148/5760 hissesi mah. E: Hatııpkapı Ayaz-

Oda 

ma Y: Keresteciler !~-
diş so. E: 467, 469 Y: 
57,59,35/ t kapı No. lı 

570 20 50 Büyük Çarşı Çukur han 
üst katta 12 No. 1ı 

Emlak ve Eytam Bankasından 
• 1 > 

,. 13.10.41 

Mukadder 

Esas No. Mevki ve evsafı kıymeti 
Lira 

149 Ka .. ımpaşa, Eyyuhum Ahmet mahallesi, Camiiıerif ı;9· 289 
kağı t'ski 38, 'Yrni 'll numııralı evin 3 4 hissesi 

150 Knsımpnş , Eyyühüm Ahmet mahallesi, Camiişerıf so· 167 
kağı eski 38 mukerrer, yeni 43 numaralı evin 3/4 his· 

sesi. 
1981 Kadıköy, Osmnnnğa ınahallesi, Mıskianber ıı:oka~ı, es- 800 

• ki d, yeni 5, taj 5 numaralı, 70 metre murabbaı bah· 

çeli ev. 
2344 Fatıh, Tekfursarayı Çakırağa ınahallf'sİ eski Hançerli 131 

kilise, y~nı Ulu atlı Hasan sokağı, esKi 41, yeni 39 
numaralı hanenin lSı 100 hissesi. 

42}8 Burrazde, Mezarlık ve Burıaz çayır s.katı, yeni 1, 171 
tai 1,13, l num rah evin 13, 16 hissesi. 

c 2 ) 
497 fakı Beylerbeyi, yeni Bostancı başı Abdullahata ma· 155 

hallesi, Hacı Öaıorefendi istavroz sokatı eski 5, yeni 
7 numaralı 3097 metre murabbaı tarla. 

499 Beyler cyı, Bcntnncıbaşı Abdullahağa mahallesi Rasim 268 
ata sokağı e'iki 6, yeni 4 num ralı 17870 m"tre mu

rabbaı tarla. 
878 Ru ı:libisarı, Hacı Kemaleddin m hailesi, Türlte so· 4157 

kafı, eski 31, yeoi 43 numaralı 83 l,30 metre muralt· 
baı arsa. 

2655 Arnavutköy, Kireçhaoe sokağı eski 12, mükerrer 1252 
yeni 20 numaralı ev. 

2788 lstinye, Neslışah sultan mahallesi, eski Detirmen, ye• 178 
ni Hamam sokağı eski 61, yeni 8 numaralı 200,50 
metre murabbaı ev. 

Yukarda adrcsı ve t fsilah yaz\lı gayrimenku\lor peşin para ile 
ve nçılc arttırma u ulıle 5atılacaktır. 

c l • numara altın ıı g•ıterılenlerin şubece, <2• nuaıııra altında 

iÖst rilcolerin ıhalesi ıse Umum Mudurlliğün tasv.bino arzedildikteıı 

sonra yapılacaktır. 
ihale 9. 10.941 Perşembe ıunu saat ondadır. 
Müz.ıyedeye iş tirak edeceklerin mukadder kıymetin yüde onu 

nisbetinde temınııt yatırmaları lazımdır. Satış esnaııncla verilen bıı

del muk.ıdder kıyınetı jleçtiğı takdirde temıııat akçesı tlerhal arttı· 
rılwnyarak ih ıle kıcnin uhd~sıne icra edılırse teminat akçesi oııa 
ikmal etlırılecektir. 

lsteklılcrin pey akçesi, nufus teneresi ve üç kıta fotoğrafla bir· 
likte bildırılen guo ve saate kadar şubemiz emlak ıerviı;inc gelme· 

lcri. 

Muhammen bedeli (3'"8 ) lira (5 ) kuruş olan muhtelif eb'atta 950 
metre demir sargılı Sup lon tel (NBEU) {10.10.1941) cnma günü saat 
(14) on dörtte Hııydarpaşııda Gar binası dahilindeki Komisyon tara· 
fından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (276) lira (34) kuruşluk muvakkat te· 
minat ve kununun tnyin ettiği vesnilde birlikte ~ksiltme günü saati
ne kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartoameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak-
tadır. (8485) 3-4 

T. C. -

l\RL\AT 
BANKASI 
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ABONNEMENT 

Vllle et Provluce 
3 mola Ptra. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etraorer : 12 moiı Ptrs. 2700 

Le No. Plrs 6 

Jl.UDI 

rE- ~ 
ADMINISTRATION 

QUOTIDll!N Dl!S ADJMDICATION& 

Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 

T616phone ı 49442 

Poar la Publicit6 ı'adre11er 

l l' Admiulıtratiou 
Journal Professlonnıl das Faurniasaurs ıt des Entrıprenaurs de l 'Etat Boite Postale No. 1261 

·---------· 
Tallla•u Synoptique des Adjutlications Quvertas Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Priıt Caution. Lieux d'aCjudication et du 

Jourı Heures Htilutif proviıeire Cahier des Cbarre' 

Adju ication• au ft•lıtais 

Cenatruc:tlone-R61taratlen·Trav. Publlca·Mat6rlel de Conetr11cUon-Car NPhle 
L'adjudicatioa qui tlevait avolr lieu le S.10.41 pr. 

trav. censtr. a neeuter i. Ank. a ete annulee 
Repar. ltltisse 
Repar. ltllisse oorp. de rarde 

• > 

• • fe11r 
l11ıtallatien eau potaltle i. .. olatlı {cab. ola. 21l P.) 
Cenıtr. cbauss•c sur reute Samsun-Bafra 

' Ceestr. rar•ı• ete. a l'ccele aea efficiers .le ren· 
tlarmeri i Aıak. 

Repar. pserııe 
Ceoıtr. W. C. 

• ltanrar 
• ID&ilOD peoale l Çar4aaba 
• • • i Terme 

Repar. Keaak fHYeroemental Kaleeik 
Aeltheaent const. ateliıra ajustaıe çcole me· 

tiera Aok. et ceıut. lııitiase 4 ••e atılier 
(oaa. eh. 436 P.) 

Gre a rre 

• 
> 

&-e a rro 
Pli cach. 
Puı.H.ue 

Pli caob. 

Publique 
Pli nc::la. 

414 1, 
333 75 

3140 90 
S35~ 93 

42496 fj7 

270Sl 75 
~419 61 

14537 71 
1500 -
1878 21 
,000 -
'°45 71 
7()00 -

17167 '" 

C. A. Oir. Ge•. Fab. Milit. Aok. 

72 ö2 C. A. C.aman4. Milit. lıt. f'ııa«ıklı 
50 06 • 

471 15 > 

503 40 > 

6374 41 C•a. Aela. Mia. aiıf. Nat. Anlt. 
2027 46 Villyet Samıua 
405 10 Miniıtero Trav. Put.. Ank. 

1090 33 <?om. A. C.mmaaııl.. Mil. lıt. Fıntlılıth 
11~ 5t .... Aola. Mllit. Saasun 
141 - • 
450 - Dir. Trav. Pub. Samsun 
453 43 > 

525 - Villyet Ank. 
~608 35 Miniıtire Trav. Pat.. Ank. 

'·10·41 11 -
9-10-41 11 30 

11-18-41 18 30 
11-11-41 11 -
7·1t·41 15 -

20-10-41 16 -
21·11-41 15 -

17-lt--tı 

7-19-41 
6-lO·•U 
7-lt-41 
7-10-41 

17-10-41 
16·10.41 

11 30 
15 -
11 -
15 -
ıs -
15 -
15 -

OeHtr. p&Ylllon i lt6p. r'•ieaal Utak Pli caelı. U91t 70 lt49 23 Vilayet Kttabya 17-lt· .. 1 lS -
:1,-10-41 15 -• lııati11e reo.tar••rie Haymana • 1417' 47 1063 :l4 Villyet Ankara 

llfreMlte Clılmlqt1 .. et Pharmaeeuttt1u•e-lnet.>11mente .. nltalr~Otll'ntt.re IM•r H-.H••x 
Reıine ltıute ltablissement lndustriel de Celluloae tle 

Su•erlııaDk i İ.z•it 
Filmı ~oentıen, nrr•• pbeteı etcı. mar.uea Kodak Pli c.ob. S5d 21 M,tl. en Claef Hap. Nbuıne Aok. 17-18-41 JS -

Arfa et ltfart 

&16etrlelt6·•••·Chauffaa• ~ntral (lnetaUtttten et M8'6rlel) 
Relais pri•aire tltercique: ll p. 

la1tallatien •• aeration 
Repar. loıtall. tlHtri•H 
Motopompaı l p. 

Motepompe: 2 p. 

Gre a rr' 1218 31 
> ll35 80 

Pli oaeh. 3409 -

tfallllle w.ent • Cha11aaur•• • Tleeua - Culr• 
Vaeaett• pr. ıouliera: 10 t. Ore i. iri 
Cenfeotien llaltits et •114'Httea: 700 p. 
Teile eeıalnr aaare pr. lııleuH: 900&Q •· 

Pultlique 49QO -
{eah. cıh. Gr6 a 9re 49500 -

248 P.) 
Coofeotion aaltit ester.: 111 oompleb, id iotır.: 

111 Hmplota, ,aletot: 50 p. 
2170 -

lteffe pr. oapotes: 15000 •· Gre a ıre 570et -

Ameublement ~011r HaltlteUon et ••r-•X!T•plaaer1e ete. 
Tal:.le 4e bureau: 6 p. • armoire pr. doııierı: 2 p. Cre a rre 

ohaiae: 16 p. 

l&lt. Gen. E.11pleit. ilectr. juıq'a11 11-12·41 17 -
Tram. Tüd. lıt. 

182 8'.l C. A. C•••aa«. Milit. lat. Puuiıklı 
185 37 > 

2~5 - A4.. Gfa. a. Fer ltat Aak. lwr. 
hp. Haytlarpaıa 

Municip. Zonıulcfak 

11-ıt-41 11 30 
9-lt-4! 18 30 

1'·10-41 u -

21-10-41 15 -

Oea. Ach. lotrnci. Milit. 1eplaane 7-10-41 14 -
367 ~8 Dir. lostitut Villaı• Akçadat 3·10-41 14 -

7425 - C. A. Min. 8ef. Nat. Depart. Aviat. 6-10--41 10 30 

16'.l 71 1'ir. lnatitut Polic• Ankara 15·10--tl 15 -

82i0 - Gea. A.ola. Mia. ~f. Nat. 8~part. Aviat. 6-10·41 11 -

€oın. Aola. (Rten.l. Millt. Ank. 6 ·10·41 15 -

Traveaux d'lmprtmerle - Pe~eterle - Pournlt•r• de lklreaua 
MadaiH a İ•prim•r Uaotype: 2 p. Pli oach. 14250 - 1068 15 A. .... Gb. Ot. Fer &tat Ank. 17·11·41 ıs 30 

8ela ti• Ce1tetı- •cU • Pla11chee, Charpente 
lleiı de coustr. en orme, ch&ae, f 'he reıineux, 

cbltatınier ete, 154. 79 m3 
loiı d' orme ıcie: 1 lots 

Gre i. ıre 

Pli caeh. 4638 90 

Traneport - Chargement • D6chaf'gement 

Transpert cie lteiı de oonstruotioıı i Gelibolu: 1.:aS t. Gre 1 rre 
Transport boiı .le conıt.: 5000 a3 Pli cach. le m. 32 -

Combustlble • Carburant • Hulle• 
Boiı de cb6ne: ıOOO t. 
Bols: 475 t. 

• 740 t. 
, 260 t. 
, 1500 t; 

Dlvere 
Pabrleatio• Hiı .. pr. viande 
CbaUJI «e brou11aille!!: 75 t. 
Saoıle pr. tente: 50000 ıa. (au noa ıt pou eempte 

du fourni11eur) 
Conerlar• ea featre pr. 111niman: 400 p. 

Pil caoh. 40000 -
• 7125 -
• 11100 -
, 3900 -

Gr~ iı rr6 28125 -

Grt a rre 
Publlqae le t. 11 -
Gre a rro 5000 -

• 1000 -

Pe~le ıt artielH pr. poele PabliqH 1484 7' 
l'ahrioation pi•cH reehHfeı pr. moyenı de tranı· 

port a moteur 
Plaqae pr. tombeaa: 3000 p . Publique 
Mancbe pr. pieche: 2000 p. id pr. pelle: 2000 p. > 

ici pr. marteau: ·ısoo p. 

1soo -
910 -

Bur. EK:fed. H. paıa 

C. A. lateatl. Marit. Kaıımpa4a 4-lQ-41 11 -

347 92 1 •re E.xploit. Cb. Per &tat H paıa 17-10·41 U 30 

Ceın. Ach. Ce•mand. Mil. lıt. fındıklı 2-1()..41 11 30 
9250 - Com. Aca. Mili!. Çanakkale 21-10-41 1' -

3000 - Coın. Aeh. Milit. Van 
Com. Acıh. Millt. Çaoakkale 

83~ - > 

585 - .. 
2109 - Com. Acb. Milit. Çorum 

16·19-41 16 -
15-10-41 11 -
H-10-4 l 11 -
15-10·41 11 -
~0-10·41 10 -

Oom. Ach. lniend. Millt. Ankara 6-18--tl 14 -
69 - 1 ire Exıtloit. Cb. Fer Etat H. paı 20-19-41 11 -

375 - Ci>m. Aclı. lntend. Milit. Toplaane 10·10-41 14 30 

75 - Cem. Aoh. Command. Gen. Surv. 7-10·41 15 -
Douan. lat. 

111 S6 eem. Perm. M11nicip. lstanbı.ıl 1'·19-41 14 -
(;om. Ata. Min. Def. Nat. Ank. jusqu'au 15-10·41 

112 ~· Municip. Ankara 
68 25 Viliyet Ankara 

17-10-41 10 30 
16-10-41 15 -

(0Ç9NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Urfa C. MUdd 1 Umumlli inden : 
Urfa oeza evlni11 ekıaeti 22.9.1141 iİinlnden itilııaren 15 ı' 

middetle VI kapalı zısrf "9Ulile eksiltmeye k nnl U!itUr • oddt 
ihale rio\i elan 7.10.941 snlı günö saat 11 de cumauriycl ııı 1t' 

uır.umili~iade yapılacalctır. Talip elanlar teklif mektuplarını btilÖll ~·r 
aikalarile lııirlikte ilaaleyi a,aa ıaatindea bir ıaat evveline kadar 
meleri lizıadır. 

ı.ııt~·r 
Verilecek ekmekler Altamor faltrllı:asıntla Öğ'ltülaıöı ıaf 

anımdan olaoaktır. ~ tıb 
7.9.941 ıüaüd.ıın 31.5.942 fÜnüne kadar verilecek elan ekı:ııe olı 

minen 100 ain kilo olaoaktır. Şartname ceza evintlenir. Talip ol• 
beclelsi• alıp ~kuyabilirler. 

Munkkat teminat yüzde 7.5 dan 1956 liradır. 
Ekme2'in mubammea bedeli 14 bin liradır. 

l•tanbul Askorl Paltrlkalar M Urlilll S tan•'"'' 
Kemleyen unllan : 

220() Kilo Arpa 
7000 c Kuru ot 
'1700 c Saman .~• 
Tahmin edilen betleli 1662 lira elaa yukaraa yazılı üç kale.O 1-

vaıı yemi 16.10.941 Perıembe rünü aaat 14.30 dı Sıılıpazaraod• 1 

keri Fabrikalar yollamnsındııki Sahnalma komisyonu ıcıı pazarlı~•1, hale edilecektir. llk teminatı 124,,5 liradır. Şerait her gfin ko~:s ~o 
dan ltreoilir. lsteklilerio o gün ve saatte temioa\ makbuzu 1 1 

ıaiıyenda ltulumaları. 

• • • 400 kile setan 100 kilo anekadın 
800 kilo patates 3()0 kilo lihana 
400 kilo bamya 1~00 adet pathean 
500 kilo ıspanak 300 kilo Jtırasa 

500 kilo Doıaales · f 
Birinoi ve ikinci teşrin ayları için yukarıda ı:aikaar ve eirı'1 S• 

ınlı dokuz kalem tıebzo 16. 10. 941 perşembe giioil aaat 14 tı ıı'' 
Pazarıntia askeri fabrikalar yellamasındaki utın alma koınisf~11 

bil 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şerait her ıün ko isyeatian ötreıı• 1~ 
lıteklilario • sı-iio ve saatte komisyonda bulunmaları. 

- ~-~ letanbul Leva~ıum lmirlill Satınalma Ke rnl•r•"" 
20.000 kile Kırmızı dematos 
'..25.GH Pathcaıa 

2.500 dem. Maydaoez ıoA 
Yukarda yazılı ıe~uler puarlıltla satın alıoaoaktır. lllalesi 3- iJf 

cuma rtini ıaat 11 tle Tophane«• Lv. iınirliti sahııalma ko~ l 
nuntla yapılacaktır. Tahmin ltedeli 5525 lira, kati teminatı ~ı ~ 
75 lturuıtur. Evsaf n şartnamesi komiıyoııtia fÖriililr. Taliplerııı 

• 
vakitte komiıyena relmeleri. 

Hathmk•r clver111tla Mah• KerUnd• Aek•'' 
Sabnalma Keml•r•n11ntlaa: 10.~ 

2500 liralık beya:ı peynir alınacaktır. Paurhldı eksiltmesi 4· ,s 
cumartesi sı-ü ıü ı;aat ll de Had.ımköy civarında Milba köyilııde ~3 
ri utınalın:ı k>rahyını111d&y.1;>1la:&<tır. f .:alıpl:srırı ınllı VJS<ıtl" 
misyona felaeleri. 

ÜZ 
Ka acabe~ Haraeı MUdUrlillUnden : ~o 

Hara ibtiyacındım fazla tahminen 400 bin kilo lıtalye haliocl• 
ot kapalı zarf uıulile arttırmaya konulmuştur. şrV 

Arttırma 3 teşrinievvel 941 cuma runü saat 15 de Har• t# 

zinde yapılacaktır. 

Satılacak otuR kiloıuaa 4 kuruı fiat tahmin olunmuıtur. 
Muvakkat teminat olarak 12uU lira alınacaktır. ıl' •• Şartnamesioi ıörmek iatiyenlerin Hara muhasebesine mlir•• 

ilin olunu. • 

Bur•a Vak.ti r MUdlrlUIUnden: 
Daire anbannda mevcut camlı ve camsı11 çerçevelere 

0

naadı~ından arttırması on ıün müddetle temdit edılmiştir. 1rt' 
İhalesi 3.10.941 cuma i'Üni illa\ on beitenir. litcıklilerio f1,ı · 

L - k ·· V k fl ··d- ı··~- ıeloıe meyi rörmu. ve pey ıurae uzere a ı ar mu ur u.uae 

d 
.,: 

PeRdlk BakterıroloJI EnstltUsU MltlUrlUIUn ~ "' f 
Müe11aese hayvanatından 14-l~ lıtaş ııfır keıilerek etler• ,,ııtl 

derileri •deriler lüzüm ıirülilrso kur•tulcluktao ıenra• açık 
ıuretiyle aatılacakhr. li''~ 

Etleri• tahmini tutarı ı 1000• lira olap ilk teminatı c75' 5o ~ 
Derilerin tahmini bedeli ise 42> lira olup ilk teminatı 31 lir• 

ruştur. ·re' 
Satıf 3.10.941 cuma günü ıaat 15 de Kartalda belecli1• d•i'O f 

de yapılacaktır. Şartnamesi Pendikde müesseHdedir. lstcli1'r 
rüp öğrenmeleri. 

• • • 
Ceinture pr. batonette: 500 p. cartoucbi6reı 500 Gre 1 rre 3250 -

palrea 

S11 a pıiaı 2SOO 1· ' 462S -

487 50 C. A. Min. Def. Nat. Oepart. Avit. 

693 75 • 

17-lC>-41 10 -
82 kalem burda eşya satılacaktır. Bak: İıit. Gümrükleri 

17·10·41 10 30 illolıruıa. 


