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HER GON ÇIKAR IKTISADi, MALI, TiCARi VE ZiRAi ~----------------
ABONE ŞARTLAR! 

~ürkiye için Kuruş 

3 Ayhtı 4'50 

6 • 850 

12 • . · ~oo 

Ecnebi memlekdler 
12 Ayhğı 

çin 
2700 

SA YlSI 5 KURUŞ 

Günü geçen nusbalar 
20 kuruıtur 

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

Umum Tüccarların 

ONOMIK HABERLER 

Sanayi fabrikalarımızdaki 

1 
işçiler terfih ediliyor 

ç~~llerirnlze mektepler a
lt ~or parasız yeknesak 

elbisesi ve sıcak yemek 

Fab 'k 
veriliyor 

~Ut rı alarımızın muhtaç bulun· 
ıçınıı· teknik personeli yetıştırmek 
t..ı. ıcap eden tedbırler alınmak· 
tırı.ıır. E.zcüınle pamuklu fabrikala· 
iç,Qızın ıplik ve dokuma kısımlan 
.,

111
• tniitehassıs işçi ve usta mua-

1\, 1 Yetiştirecek ulan mektebin 
tQrY•cri fııbrıkasında tesisi tekar-

A e\ıniş ve tatbikata ieçilmiştir. 
ıt. Ynı şekilde merinos fabriltasın· 
"'t tncvcut mektep teşkilatına ila· 
tııı en diter yünlü fabriltalarımı
"io· tııütehassıs ışçi ve usta mu a
tı~ thtıyaçlarının temini için la-
1-rı tclen ı:nektcp tcşk.ılatıle kurs-
1 

11 tca· · h tıı k ısı akkmda da lazım i'e-
1\ ararlar alınmıştır. 

~lil lrabuk demir ve çelik fabri-
rııı1n h . 1 • 1 • htj ı tıyacı o ıın ışçı erın 
1lırılın · . b. ı. t •ıa1 esı ıçın ır me ... tep e-

\c~t de lak~rrür etmıştır. Bu 
l ebe · 
u'41aıı aı t pa vyonlnrın ınşasına 
~ t tnıştır Tercihan fabrıkala· 

tnctı h Ctl 
1 

mu ıtlerınden seçıle-

lııtı 0 
an tıılebelerın yiyecek, fi· 

~ ltı "~ ıbate masrafları kamilen 
\tbı;r anka aıt olacak buna mu
~\ b ~tııdılerı muayyen bir müd· 
}'ı t ilnka f ımkalaı ında çalışma· 

''hh ı;-,b Ut eacceklerdir. 
tı11 l 111tıılarımızda çalışan İJçile
bı. tılıh . 
'!il l 1 •çın de bir takım nıü· 

~c(:,'rıtrlar alıııaııştır. l,çilere 

"' Ilı ~en Yemek verme, işçıleri • 
ltıı:ı 1111" trının giyım ihtiyaçlarının 
tııllıca ~e ışçılc:re iş zevkınin ve• 
r 1 ıl 'rl,r h e alakadar olan bu ka-
1'~•1 aten tatbık safhımna ın-
s ttıı:ı, 

I lıın ş bıılunmaktadır. 

1
1ta11 

0
trbanlc; fabrıkalarında ça· 

11b.ıc tı bınlerce işçıye bu ayaan 
til il Bı k. \ llıt~t ca ve sıhhi yemek •e· 

tıı,l c, 2Unluk kazançları 160 
ht " 'n 'aı~ d aşağı olanlara yemek 
~•b '2ıtılmaktıuhr. 

t tıı.aı 
Çı tt arıınızda çalışan bütuıı 

'lb ıçın Su h . . b' . it ltaı it mer ank tıpı ır ış 

\ı tı halj ;bul edılıniş, elbiselerın 
lıt trt ben c •malıne geçılerek iş
' l'ct, Qava tevzie başlanmış· 
~- tb'ıılt Yakın bir zamanda Sü· 
~I fab 'k ~1 r.ı \'e rı alarında çalışan 
•tı~ \oe Yt~kek bütun işçiler te· t1111,, oı ııcsak bir şekilde giy
~lıı lçıltrı acaktır. 

ıtl n ltcnd·ıı . ·ı 1 .. ~'ı Q 'Ya l erı ve aı e erı ı-
1taı ç arı ol d . . 

tııı arını an ı2er i•yım 
~t~llı ıçın ı:ı en nıü1ait şekilde 
\ t aı10 de lazım gelen ted· 
r,l htıhnlılıştır. f abrıkalarımız· 
~ t~ı:ı ler •şçılerden fazla gay

Qlı l tnler· 
r.ı •tın li ı teşvik maksadi-

' '' 
1 

•le , 1 cret esaslarının ıs
'1ıbuı itkalandırılması pren· 

t ~ edıı · 
~l il "e r.ııış ve ilk olarak 

~t 
11 
' 11ııda Yilnlu nıensucat fab· 
ta ~ ltordı q tlıQı a çalışan ışçı-

' " •ııla ı(i~'el Pro2re:uf bir şe• 
"lıı en u ~~ lltralt cret esasları ka· 

l~ı1,11t Çık nı.ırmal randımanın 
'e ınıya 

1 1 
l'liksek muvaffak olan 

, ~~a,1 1 kazanç temin et· 
1ll · tı hah 

~11 ' Yen·d Şcdılmişlir. Bu 
t .ı 1 en 1 it '\lbırl a ınması lazım· 

. er t k ~,1 et ik olunmak-
'rl lı ı •laı ırıı 

1 fÇı t ........ ııın ekserisi de· 
"-..ııı· b 1 akımından bü· 

yük bir ehemmiyeti haiz olan iş· 

çi evlerinden mahrum bulunmak
tadırlar. Bu noksanı telafi ve 
fabrikalarımızın yanında bir mü· 
tehassıs işçi neslinin vücude gel· 
mesini temın etmesi için ınuhte· 

lif fabrikalarımızda ilk olarak 700 
işçi evinin ioşası bu sene başın· 
da karar alı ına alınmıştı. Halen 
icap eden hazırlıklar ikmal ve 
ilk olarak Hereke ve Kayseri 
fabrikaları evlerınin inşası ihale 
ı:-dilıniştir. Bunu Nazilli ve İzmit 
fabrikaları ile diğer fabrikalara 
ait evlerin ihalesi takip edecek 
ve ilk planda inşası tasarlanan 
evlerin en kısa bir zamanda ik· 
maline gayret edilecektir. 

Avustralyadan Merinos yünü 

getirtiliyor 
İngiliz korporasyon heyeti pi· 

yasada fıya araştırmalaıına baş· 
lamıştır. lııgilizler pek mühım 
mikdarda mal almıya talip olduk
larını söylemektedirler. Sümer· 
bank fabrikaları için Avustralya
ya Merinos yünü sipariş edilmiş
tir. Bu yünler, yerli kumaşları· 
mız.ın kalitelerini yükseltmek mak.· 

sadiyle getirilmektedir. 

Kuru üzüm torbalarda 
ihrac olunabilecek 

Ankaradao bildiriliyor; Ambalaj 

tedariki mU~külah devam ettıği 
müddetçe kuru üzümün mevcut Ör· 
neklere iOre 12,:> ve 25 kıloluk 
torbalarda ihraç edilebilmesine 

müsaade olunmuştur. 

Sümerbank fabrikalarında 

inkişaf 
Sümerbanlc.ın lstanbuldaki pa

muklu ve yüulu fabrıkalarıoda 
alakadar müdürlerin ittıriikiyle 
vuku bulan toplantılarında fabri· 
k:aların umumi işletme ve istihsal 
vaziyetleri tahlil ve tedkik olun
muş, imalatı daha rasyonel bır 

şekle ifrağ için bir çok yeni ka· 

rarlar •lınmıştır. 
lu toplantıların mahiyeti hak

kında verilen malümata nazaraıı 

ıerek pamuklu ve gerek sun'i 
ipek ve yunlü fabrikalarında ıs
tibaal vaziyetlerı gündt:n güne in· 
kişaf göstermektedir. 

İnce kadın kumaşları 
Sümer Bank umum müdürlüğü 

ince kadın kumaşları imalatında 
kullanılmak üzere harice 2000ton 
kadar merinos yünü sipariş et
mittir. Yünlerin kısa bir müddet 
içinde memleketimize getirtilme· 
sine çalışılmaktadır Bu yünler 
memleketimiz yerli yapağılarla 

karıştırılmak soretile işlenecektir. 

Çivi geliyor 
Alm~nya ve Macaristana sipa· 

riş edilmiş olan çivilerden bir 
kumı bugünlerde şehrimize gel· 
mektedir. Hilen, Madeni Eşya 
ithalat Birliği tıırahndan 1700 
ton kadar çivi sipariş edilmiştir. 
Ayrıca Ticaret Ofisi de lsviçre

den çivi ıetirteccktir. 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, E!kİ Gilmrük Caddetıl, 

No. 52 Hususi Daire 

tLAN ŞARTI.ARI 

ldarehanemizde görüıülür 

Telefon: 49442 

GAZETESİ Potta katua No. 1261 

!il-------* 
ve Müteahhitlerin meslekT O r g·a n ı d ı r 

Ağrı Ask. SAK 
K. ot 189i 

Ank. Belediyesi: 
Asfalt yolları y pi. l&~l 
Otobüs beklt>me yerleri inş. 1893 
Ampul 1893 
J::lelc.tro pompe gurubu 1893 
Yulaf ve arpa 1893 

Ank. Defterdarlığı: 
Kiremit ve bina ankaı.ları 1891 • 

Ank. Elektrık T. A. Ş. 
Ahşap elekt ile a:ı. yacı l 893 

Aıık. Jandarma Genel Komut.: 
Zeytin yatı ve zeylin tanesi 1882 

Ardahan Ask. SAK: 
Bulgur 1884 
Bandırma Ask. SAK 

K. ot, sıtır eti ve uman ltl77 
O.tun 1877 

Çorum Ask. SAK 
Bulgur, yarma ve aıtır eti li86 

O. L>. Yollaıı lzmır: 
Odun 18S2 

Devlet Limanları lşletme U. Müd.: 
Kule çevalyesı JS95 

O. Bayazit Ask. SAK 
K. ot 1877 
.. • 1876 
Şeker 1892 

Deniz Lvz. SAK 
Neft ve rafine beı.ir 1893 
GıreliOil Nafıa Müd. 

Okul binası ınş 1888 
Gümrük Muhafaza Genel Komut. 

.SAK 
ÇaınatlTlık beı. ltıöl 

Gumrük ve lnhı~nrlar Vek.: 
Yol lıalm 1893 

Harita U. Müd. 
Battanİ)e 1890 
lnhısarlar U. Müd.: 

Fıçı tapuı ve: beı.i muşamba, öıılülc las
tık no. ve harf 1884 

Maltepe tütün enstitüsü memur evı ta• 

miri 1884 
lst. Gümrukleri Bıışmüd.: 

Dolu einema filmi, pirİoçlen mualulc. auni 

ipek ipliti v. •· 1877 • 

lst. Nafıa Müd.: 
Pendik orta ole.ulu binaeı tamiri lb80 
Çıralı ucyaı. çam kerealıı 1894 

l::.l. Vakıf.ar Mıi..ı . : 
Eczayı tıbbiye 1 ıs: O 

lst. Belediyesi: 
Ah~op bina ankaz.ları 1883 • 
Blnıı ve ev ankaı.ları 1894 • 
Balat kantar lc.ülübesi tamiri 1894 
Yangın ıöndürme malzemesi, iiıtüpii, 

kum, levha ve bayrak 1894 
lıfaiyeni!1 botaziçi möıörüne yapl. ye· 

dek şaft ve pervaneleri 1897 

Şeker istihsalimiz 
Alakadarlara relen malumata 

göre bütün şeker fabrikalarımız 

yeni sene kampanyasına başla

mıtl rdır. Bu seneki şeker istih· 
salalımızın JÜÜ bin tonu geçeceği 
tahmin edilmektedir. 

Fındık mahsulü 
Bu senenin ilk fındık mahsulü 

Güneysu vapurile Giresundan şeh· 
rimize gelmiştir. Fındıkların Gi
resundan vapura yüklenmeıi 91· 

ruında merasim yapılmış, kur· 
banlar kesilmiştir. 

Kömür navlun tarifesi 
Memleketimiz limanları arasın• 

daki kömür navlun tarifesi önü· 
müzddci ay içinde Ankarada top· 
!anacak bir komisyon tarafından 

yeniden tesbit edilecektir. Kış 
dolayuile ücretler bir miktar art· 

tınlacaktır, 

İsi. Ask. Fabrikalar SAK 
S<otan, patates, lıılıana, lıamya, prasa, 

pııılıcan v. •· 1894 

lst. Komutanlığı SAK 
K, sotnn 1 92 

lst. Universitesi SAK 
Kömür nakli 1888 

lst. Elektrik, Tramvay, ve Tünel 
İşletm. U. Müd.: 

Aafıılı şose io~. 1 7 

İzmir Defterdarlığ'ı: 
Balıkhane binası tamirı 1883 
İzmir Lvz. SAK 

Saman, ırtır eti ve udeya~ı 11:180 
K. ot 1877 
Saman 1Rll2 

lzmir Memleket Hut.: 
Çamaıır ve eşya 1878 • 
İzmit Ask. SAK 

Eşya aakli 1880 
Kartal Orta Okulu Müd.: 

Knrıal orta okulu binası tamiri 18S2 

Konya Doğum ve ÇocukBakıınevi: 
Muhtelif enalc 1888 

Konya Köy Ebe Mektelti Müd.: 
Erzalc 1888 

Manisa Ask. SAK 
Makıırna 1893 

M. M. Vekaleti: 
Tabip mtuncu J850 
lntenasyonal kamyonları için yedek par-

ça 1887 
Tavla halııtı 1891 
Sabit kütuphane 1892 
Çamaşırlılc bez 1894 

Milli Saraylar Mü<l.: 
Ahşap döşeme inş. 1879 

Muğla Ask. SAK : 
K. fa~ulye 1867 

Mersin Belediyesi: 
Çöp arabaları lamiri 1895 
Nafıa Vekaleti: 

Mürüveıler deresi iılahı 1873 

Orman Koruma Gen. Komut.: 
Kıt·kut 1882 

Sıvas Belediyesi: 
Taşlı sokak yolunun İnş. 1887 
Kaldırım ioş. 1887 

Tophane Lvz. SAK 
Pençelılıı kösele ve vnketa 1891 
Mıırıomeıre l!i91 
Alay aancatı yaptırılması 1195 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
Pataleıo 1894 
Odun 1894 

Urfa Askeri SAK: 
K. ot 1880 

Yüksek Mühendis Mektebi: 
Zeytin, zeytin yat ve sabun 1681 

Terkos gölü civarında 
Terkos gölüılde fazla balık çık· 
maktadır. Bu balıklardan istifade 
edilmesi ve konserve yapılması İ· 
çin bazı konserve fabrikaları fa· 
aliyete geçmitlerdir. Göl civarın· 
da ufak bir konserve fabrikası 
kurulacaktır. 

Muamele vergisi teozilat 
cetveline yeni ilaveler 

MU NA KASALA R 
• 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Ankara Belediyesi imar MUitUrlUIUnden: 
Eksiltmeye konulan iş : Ankara Şehir mezarlıfında yapılacak olan 

ikinci kııım tesviyei türabiye, istinat duvarları ve yollar, kanali:1&1· 
yon inşaat ve keşifinde ıösterilen dığer işler olup bedeli lcetfi iki 
yüz ot uz dokuz bin iki yüz alt mı' üç lira kırk kuruştur. 

Bu işe ait keşifname ve sair evrak 12 lira bedel mukabilinde Aa· 
kara imar müdürlü~ilnden alınır. 

Eksiltme vahidi kıyasi fiyat üzerinden kapalı zarf oıuliyle yapı· 
lacıktır, 

İhale 16 eylül 941 tarihine müsadif cuma iÜDil saat 11 de vil&yet 
binasında imar idare heyeti huzurunJa yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için : 
13214 lira muvakkat teminat verilmesi. 
Ankarada kanuni ikametgah g-österilmesi. 

1941 senesinde ticaret odasında kayıtlı bulunması. 
Bu işi yapmağa ehil bulunduğuna dair imar miidtırliltilnden veşika 

alınması icap eder. 
Teklif mektupları yukarıda yazılı olan saatten bir saat Heline 

yani saat 17 ye kadar idare heyeti riyaaetine makbuz mukabilinde 
tevdi edilecektir. Posta ile göaderilecek mektupların kanunun 34 tln· 
cü maddesine uygun olarak aynı saate kadar ııelmiı olması ll:ıımdır. 
Her ne suretle olursa olS11n vaktinde heyete v&1ıl elmıyan mektuplar 
nazarı itibara alınmaz. 

lstanbul Beledlrealnden: 
Beyazıt tahsil şubesi binasınm ikmal inıaatı kapalı zarf u111lile 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 37-122 lira 54 kurq Ye ilk te· 
minatı 2806 lira 69 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık iılerl 

genel, hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hillisasile hana mille• 
feri diğer evrak 187 kuruş mukabilinde Mletiiyo fon iıleri mlcıllrll· 

tünden verilmektedir . 
İhale 25.9.941 perşembe riinü saat 15 cıle cılaimi enellmende yapı· 

lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihin· 
den 8 gün evvel belediye fen işleri müdürlütilne müracaatla alacak· 
lan fenni ehliye!, 941 yılına ait ticaret odası vesikaları, lmsalı ıart• 
name ve kanunen ibrazı lizımgelen diter veaaikle 2490 numaralı ka• 
nunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektupl•rıaı ibate 
günü saat 14 de kadar daimi encümene Termeleri lazımdır. 

Afyon Vlllyetl Beden Terbiyesi B•lı• B•tk•nltlıntMn: 

Vilayetimiz merkezinde beden terbiyesi umum miidürltlflne ait 
eski Dumlupınar okulu bioasınrn bölıe merkezi ve ii•nutik -ı.a. 
olarak ikmal inşaatı işi /. ildnciteşrin 1941 pertembe fiaO ıaat 1S te 
ihale edilmek üz.ere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul•qtur. 

Keşif bedeli 38085 lira 73 kuruş olup mııvakkat teminata 21j6 
lıradır. 

ihale Afyon vilayet merkezinde vilayet makamında ıaCltetekkil 
komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

İsteklilerin bu gibi itleri yaptıklarına ciair vesaik H teminat 
mektuplarını ihale (Ünü muayyen saatten bir saat evveliıH kacılar 

k~misyon reisliğine vermeleri ilin olunur. 

Eakl,eh!r Nefı• MUdUrlUIUntlen : 
Eksiltmeye konulan iş: Eskişehir-Seyitgazi yolunun 31+940-

43+000 kilometreleri fasılasında yeni şose ve sınai imalit inıaatıdır. 
Keşif bedeli 57159,92 liradır. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
Bayındırlık işleri ıenel şartnamesi. 
Tesviyei tilrabiye, ıosa ve kirrir inşaata ait umumi fenni ıart• 

name. 
Grafik. 
Metraj. 
Hususi fenni şartname. 
Fiat borduroıu. 

Ankaradan bildiriliyor; lptidai 
maddeler mnamele vergisi tenzilat 1 

Keşif hulasası. 
Eksiltme şartnamesi. 
Mukavele projesi. 
isteyenler bu evrakı her zaman Nafıa mildtırltıtllnde paruıa ola· 

rak görebilirler. cetveline lokum akide draie kara· 
mela ezmeler fondan şekerleme 
çiklet komprime şekerler ve sai· 
renin ithali ve bunlar için tenzi
lat nisbetinin on ıekiz olarak nis· 
beti Heyeti Vekilece kararlaıtırıl
mıştır. 

ithalat Malı Geldi 
Limanımıza bir vapur ithalat 

mal' gelmiştir. 900 ton miktarında 
olan bu mallar meyanında makine 
ve motör yedek aksamı, röntgen 
cihazı ve filmltri, fotograf mal-
zemesi vesaire vardır. 

lş yeri : Eskişehir-Seyitgazi yolunun 31+940-43+000 kilemet· 

releri arasıdır. 
Yapılacak iş: Blokajlı şosa ve sınai imalit inıaatıdır. 
Eksiltme 22.9.941 tarihinde Eskişehir viliyet binuında toplanaa 

daimi encilmende saat 15 de yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Eksiltmeye girmek isteyenlerin 4286,9 lira muvakkat temidat ver· 

mesi ve aşağıda gösterilen veıikaları haiz olmaları ıarttır. Benzeri 
30 bin liralık iş yaptığına dair bonservisle mali referansa istinaden 
ihaleden en az 3 gün evvel vilayete müracaatla alacakları emliyet· 
name ve senesi içinde ticaret odası vesikaaı. 

Teklif mektupları yukarıda ya.ıılı saatten 
line kadar viliyele r•tirilecek, daiaai enoQmea 

bir 1Ut eYve

rtlılitiH UİIMI• 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
• mukabilinde verilecektir. Posta ile görıderilecek m~ktupların nih• 

yet yukarıda yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının ıııO· 
hür mumu ile iyice kapatılması lizımdır. Postada olacak a-ecikıneter 
kabul edilmez. 

Cloıl Seleli Mubam. bed. 

Al MUnakasalar 
la .. at, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme. Harita 

Anlı:. yüksek ziraat Enstitüleri banyo tadilatı sabit kapalı :ıı:. 14840 31 
dolap ve banko işleri {şırt. 75 kr.) 

Şose ve sınai imalit inş. Eskişebir·Seyitgazı yelu > 37159 92 
aruında 

E7fip civarında Bostan iılı:elesi ve Bahariye cad. aç. eks. 1159 -
meurlıklarının duvar tamiri 

Nitde hükumet kona2ı çatısı tamiri > 2407 51 

lllçlar, Kllnlk ve lspençlyarT alAt Hastahane Lvz. 

Yerli malı etüv makinesi lOOx63 ebadında 105 de- aç. eks. 
recei harareti temin eden tazyik.siz ve sefyar 

Elektrik Havagazı·Kalorlter (T•alaatl ve Malzemeal) 

Bakır çiplak tel ve kablo elektrik tesiut için: 5 t. kapalı z. 12000 -

Mensucat. Elbise, Kundura Çama,1r, •· s. 

Kundura tamiri: 20000 çift (tıııshih) 
Kereste, Tahta ve saire 

Muhtelif cinı kereıt~: 46 m3 

Nakliyat, Bo,altma, YDkletme 

Kuımpaşa iılı:elesine yanaşacak mavunalardaki bu~
clayıa boşaltılıp defirmene nakli 

paz;. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•lları v. •· 

Odun: 850 t. (temd.) 
> 6750 t. 

Gaz yafl: 145 t. 
Kok kömürü: 110 t.-marin lave: 200 t. 

IADteterrlk 

Sa aaati 13/15 m/m: 300 ad. (temd.) 

paz. 
kapalı z. 

• 
kapalı z. 

Muhtelif huıosi çelikler: 25740 k. kapalı z. 
Kanallı ve kanalsiz susta çeliltl~ri: 84 t. > 

Alamiu7um çadır ditmesi: 12500000 ad. (müteahhit paz. 
nam ve hesabına) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, v. •· 
Kuru ıofan: 36 t. (temel.) 
Patateı: 100 t. (temd.) 
Saman 440 t. 
K. ot: 300 t. 
Sıfır eti: 180 t. 
K. et: 225 t. (tuhib) 
Saman: 420 t. 
K. 6züm: 77 t. 
Samanı 3410 t. 
K. et: 5126 t. 

Sabun: 82,5 t. 
Sıfır eti: 819 t. 
Toz ıeker: 66 t. 
Reçel: 10 t.- zeytin: 6 t .• toz şeker: 20 t.· K. il· 

dm: 20 t.- makarna: 20 t.- ıebriye: 5 t. 
K. ot: 1340 t. 

• 450 t. 
17 .9.41 de yap. ilin edilen 200 t. bula-urun alınma· 

ıından vaıı:ıeçildi. 
Elemek: 91 t. 
Sadeyat: 7450 it. 
Toz ıeker: 12750 k. 

Koyun eti: 12,5 t. 
Oaaa 7,5 t. 
Ze7tioyafı, patates, le. fasulye, çamaıır sabunu, zey

tin taneıi, teneke peyniri, pirinf, k. ıofan, 
nohut, un, yofurt, koyun eti. 

Pirine: .f t.-k. fasulye: 2 t.-oohut: 1.S t.-k. sofan: 
3.5 t.·patatea: 3.5 t.·k. barbunya: 1 t.·yeşil mer
cimek: 500 k.·zeytin yafı ayvalık: 1 t.-zeytia 1 t. 
ıabun: 1250 k.-beyaz peyoir: 1 t.-yumurta: 23000 
ad. keıme ıeker: 2.5 t.-toz şeker: 2.5 t.-maniton 
un: 1.5 t. 

Karaman eti: 20 t. 
Patates: 10 t.-k. ıotan- 9 t.-nohut: 2.5 t.·tez şe

ker: 10 t.-k. fizllm: 1 t.-mercimek yeıil 1 t.-k. 
fuulye çalı: 5 t.·yumurta: 75000 ad.·k. barbun· 
ya: 2 t.-ıirke 2 t.-tuz: 3 t.-aalça: 1.2 t .• limen: 
2.fOOO ad.-gaı: 50!) litre·çay: 200 k.-yassı ekmek 
ve tel kadayif: 1.5 t. 

Ekmek: 60 t. 
Kaşar pe7nir: 2 t.-beyaz peynir: 2.5 t .• un: 6 t.• 

pirinç unu: '.l50 k.-ıehriye 300 k.-irmik: 500 
k.-makarna: 2 t.-zeytin: 2.5 t.-zeytin yatı: 4.5 
t.-ıabun: 4 t.-pirinç: 9 t. 

Koyun eti: 5 t.-kuzu eti: 1.2 t.·sıtır kıyması: 2 t. 
böbrek yatı: 200 k.-ııtır lı:ara c'2'eri: 500 lı:.-ıı
tır baıı: 700 k. 

Sat, yofurt, yumurta tereyafl ve kaymak tavuk, 
bin.ti v. ı. ıebze ve yemiş 

p;rinç, fPker, peynir, zeytin, it. faıulye, un, makar
na, arpa, tebriye v. ı. 

(B Müzayedeler 

Hane anlcazı 
Ev e11uı 

paz. 

> 

> 

kapalı z. 
kapalı z. 

> 

• 
• 

paz. 

• , 

kapalı •· 

• 
, 
• 

aç. eks. 

paz. 
kapalı z. 

kapalı z. 

• 

aç. elı:ı. 

paı. 

aı;. art. 

40000 -

17000 -
135000 -
4,250 -
6955 -

4500 -
29385 -
54600 -

beh. O 01 

2700 -
12000 -
13200 -
13000 -
63000 -

16380 -
28490 -

187550 -
358820 -

40425 -
343980 -

33660 -

77050 -
25875 -

k. o 12 75 
le. 1 70 
k. o 47 

k. o 56 
k. o 52 

lı: o 58 
15891 -

6500 -
18857 50 

4965 -

4207 -

4447 50 

Teminat Müraoeat yeri Günü Saat f 

' 
1113 02 Nafıa Vekaleti Anlc. 25-9-41 15 -

4286 - Eıkişebir Nafıa Müd. 22-9-41 15 -

86 25 lst. Belediyesi 26 ·9-41 

180 - Nig-cie Vilayeti 24-9-41 

H-

14 _ ( 

1 
- - Çine Kazası Mubasebei Hususiye Mem. 3-10·41 

900 - O. D. Yolları Haydarpa,a 25·9·41 15 30 

6000 - Topkapı Maltepeıi Ask . . SAK 15-9-41 10 -

300 - lst. Elek. Tr. ve Tünel işlet. U. Müd. 19·9-41 14 -

- - Kasımpaşa Detirmeni 

1275 - Dikili Ask. SAK 
20250 - Gelibolu Aık. SAK 

6937 - ,. 
522 - lst. Telefon Mild. 

20·9-41e .kadar 

15·9-41 
29-9-41 
29-9-41 
26-9-41 

10 -
16 30 
17 -
15 -

337 50 8erıama Belediyesi 15-9-41 15 -
2~03 88 D.D. YollarıAnk. ve H.pa'a Vezneleri 27-10-41 15 -
3980 - • 27-10-41 15 -
7500 - Tophane Lvz. SAK. 18-9-41 14 -

202 50 
900 -
990 -

1350 -
4725 -

Dikili Ask. SAK 

• , 
> 

> 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK. 
1228 50 Samsun Ask. SAK 
4273 50 Gelibolu Ask. SAK 

28132 lO > 

~3823 - > 

,063 75 
51597 -

5049 -

> 

• 
• 

Bolayir Aılt. SAK 

10205 - lıt. Komut. SAK Fındıklı 
3881 25 • 

Toplı:apı Maltepesi As1c. SAK 

1377 - lzmir Lise ve Orta Okullar SAK 
1167 -

613 -

651 -
390 -

> 

> 

• 
• 

- - Polis Mektebi Mad. 

870 - Tophane Lvz. SAK 
1191 25 Teknik Okulu SAK 

-- > 

" 

372 37 Bolu Orman Mektebi Müd. 

315 52 

333 56 

----

• 

İıt. Vakıflar Direk. 
fst. 3 cü icra Mem. Kasımpıfa Tu· 

rahibaba Sok. No. 11 

12-9-41 
15-9-41 
15-9-41 
15·9-41 
15-9·41 
29-9-41 
27·9-41 
29-9-41 
29-9-41 
29-9-41 
29-9·41 
29-9-41 
29-9-41 
12-9·41 

16 -,_ 
11 -
14 -
15 -
11 
11 -
15 ...-
15 30 
16 -
17 30 
18 30 
18 -
15 -

17-9-41 11 -
17-9-41 11 30 

24-9-41 
24-9-41 
24·9·41 
24·9-41 
24-9-41 
25-9-41 

22-9-41 

14 -
14 -
14 -
14 -
14-
14 -

10-16 

16·9-41 14 30 
29-9·4 l 1 o 30 

29-9-41 10 45 
29·9-41 11 -

-1 
20-9·41 11 

23-9-41 15 

13-9-41 11 -

18·9-41 11 -
17-9·41 16 -

' 

. 

Nafıa Vekiletlnden: 

Eksiltmeye konulan iş : Ankara Yüksek ziraat enstitüleri banY0 

tadilatı , sabit dolap ve banko işlerdir. 

Keşif bedeli: 14840,31 liradır. 

Eksiltme 25. 9. 941 perşembe günü saat 15 te Nafıa Vekıileti Y•P1 

ve imar işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf uıulile yapı· 
lacaktır. 

Eksiltme ,artnamesi ve buna müteferri evrak Y:ıpı ve imar işfeti 
reisliğinden 75 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1113 lira 2 kuruşluk ınJ' 
vaklcat teminat vermeleri ve Naha Vekiletinden bu iş için alın11111 

ehiiyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. işbu vesikayı almak içiıı ıf 
teklilerin eksiltme tarihinden • tatıl gunlerı hariç• uç g un e\•vel bır 
istida ile Nafıa Vekiletine müracaat etmeleri ve dilekçelerine etı ~s 
bir kalemde bu işe benzer 10000 liralık bir iş yaptıklarına dair ıf 
yaphrao idarelerden alın mı' vesika rııptetmeleri lazımdır. 

istekliler teklıf mektuplarını ihale günü olan 25. 9. 941 perşelllb' 
a-ünü saat 14 e kadar ek~iltme komisyonu reislifine makbuz ıııulc•~ 
tinde vermeleri lizıırdır. 

Postada olacak i'ecikmeler kabul edilmez. 

ilaçlar. Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 

Çina Kazası Muhasebel Huauslve Memurlufj&.111d•"~ 
Çine kazası 1 Numaralı Kııhrııman köyler birligi tarafından ıoO del 

eb'adıoda 105 derecei harareti temin eden tazyiksiz seyyar bir • 
yerli malı etüv makinası mübayaa edilecektir. . 1,. 

3 Teşrinievvel 941 tarihinde Çine kaymakamlık mak.amınclıı ıh• 
si yapılacaktır. 

lhale açık eksiltmeye tabidir. f 
Etüv makina ı sağlam oldufu hey'eti fenniye tarafından bilın°• 

ne anlaşıldıktan sonra alınacaktır. 
Etüv makinası Çinede teslim edilecektir. 
İhaleyi mütealı:ip satın alınan etüv makinası bir hafta zarfırıd• 1 

lim edilmesi şarttır. 

Satın alınacak etüv makinası bedeli peşin tediye edecektir. 
Etüv makinası tahmin edilen fiat beş yüz yirmi liradır. 

ihaleye iştirak 0 • 7,5 teminat akçası Çine Ziraat Bankasın• 1' 
rılmak veya Milli bir Bankadan teminat mektubu ibraz eyleaıelc 1 

tiyle olacaktır. 
!haleyi müteakip teminat akçası 0 o 15 ıe iblağ edilecektir. 

Elektrik, Havagazı, Kaıorıfer ( f esısat ve Malz.) 

D. o. Yolları işletme U. MUdUrlUOUndan: 

Muhammen bedeli 12 bin lira olan elektrik tesisatı içın oaıı 
ebatta 5 bin kilo bakır çıplaıt rel ve kablo 25.9.941 perşeaıbe 
saat 15,30 da Haydarpaşada G er binası dahilindeki komısyen ı• 
dan kapalı zarf usulile satın alıııacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin •900 lıralık muvakkat teminat, ıcaıı 
tayin ettifi vesaıkle birlikte teklıflerini muhtevi zarflarını af01 

saat 14,30 a kadar komisyon reiılitine vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak daf111 

tadır. 

Mensucat-Elbıse-Kundura:Çamaşır v. s. 

' Yüksek Öğretmen Okulu Ekalltme Komisyon"" 

Nev'ı Miktarı 'labmın fıy"tı llk te&1110
' 

Elaiaelik kumaş 340·370 metre 725 

Parde:ıülük kumaş 100-150 > 550 

Erkek ayakkabısı 120-13:> çıft 1000 

Kız ayakkabısı 60-70 900 

Yükııek Öğretmen okulu talebesi için lilzumu olan 
tarı ve tahmin bedelleri İle ilk temınatı yazılı ışlerin 

runü .saat 10 da açık eksiltmelerı ayrı ayrı yapılacaktır. 

E.ksiltme lstanbul Erkek lisesi yanında Yüksek mekteplef 
sebecili~inde toplanan okul komiayonunca yapılacaktır. 

lsteldilerin Tıcaret odasının yeni yıl vesıkası ve ilk teııı10 
buzu ile bırlikte belli gün ve saatle sözü geçen komisyond• 
malan. 

İlk teminat yatırmak ve tartnameyi görmek isteyenleri" 
Ôğntmen okul idaresine müracaatıaıı. 

Topkapı Maltepesi Askeri Satmalma Komi•Y•" 
ı,9.941 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacak 20 bın çıfl 

tamirıyesine talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla ihalesi 1•~ 
Bır ~ift kundura t.tmiriyesınin muhammen bedeli 2 lir• 0 

40000 liradır. ı 
Tamiri ettirilecek kunduraların şartnamesi Top kapı ff!' 

ask.esi salın alma komisyonunda ıörülcbılir. 

tır. 

ihalesi 15.9.941 pazarteıi a-ünu saat 10 da komiııyorıd• 

Kat'i teminatı 6000 liradır. 

GUmrUk Muhafaza Genel K. Sat.naifi'' 
Kemlsyon&:nllan: 

27.9.941 cumartesi rünü saat 11 de 46000 lira muh•"' 
le 5000 çift er kundurası kapalı zarf usuliyle alınacaktı'· ~ 

İlk teminatı 3450 liradır. Şartname nümuue her ıriiP t 

ıörülebilir. İsteklilerin kanuni vesikaları ile kapalı ı.arfl•, 
eksiltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar Gal•' 
caddesi 54 numaralı binadaki satınalma komisyonuna "' 



' 

te
1
•.tanbul Belediyesinden: 

9 
l!lıııat 

19 N 
afta müdürlüğü daimi tamirat amelrsi için 

68 22 Yaptırılacak 130 takım maa kasket f'lbise. 
L. Köprüler tamiratında kullanılmak üzer~ alına-
"'ll. er' .

1 
cak demir aliit ve edevat. 

ı ı e t . 
llıeye it emınat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 
de onulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelat mü-
tııııgorulebilir. İhale 24. 9. 941 çarşamba ıünü saat 

~ "e e;de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 

ltatt 41 !ılına ait Ticaret Odası,. vesikalarile ihale 
e Daımi Encümende bulunmaları lazımdır. 

~Ben · 
zın, Makina yajları 

'~tt 1'sl( 
1: eri S tınalma Komhyonundan: 

Yerler t . 
lt . c eslım şartiyle aşağıda miktarı muhammen 

ıııatı 
r, arı yazılı meşe odunları pazarlıkla ve ayrı ayrı 

h
29

1
941 pazartesi günü saat 16 da Bolayır aatınalma 

Pt acııkı el ır. 

ı.: nsı 1 
2'Un ve saatte komi yona müracaatları. 

Tahmin bedeli llk teminatı 
O Lira Lira 

2)100 1890 

3780 288 50 
48000 2600 
52800 3890 
67200 4610 

Ct,,,h istanbul Belediyesinden 
do~ Paşa Beyoğlu ve Zührevi hutalıklar hastahanelerile 

t 0 llın evi ve sıhhi müessesatın yıllık ihtiyacı için ahna

ta ~rıgal kömürü açık eksıltmeye konulmuştur. Tahmin 
te M kuruş ve ilk teminatı 72 lira 87 lı:uruştur. Şartna-
t:ıeıı:ıb'Uaınelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. lhale 
t t e günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 

t . 
( ~ırıat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait tica-

ı. • arıte ihale günü• muayyen saatte Daimi Encümende 

e f 
er r ı k 

~ı,t 

~ııl'l:rtıiryolları ı,ıetme U. MUdürlUğUnden: 
'•at edelı 15.000 lira olan 1.000 OOU adet tu2ta 26.9.941 

1'1ııı 
1 

l5,::so da kapalı zarf usulü ile Ankarada ldare bi
l~ t r~ ınacaktır. 
*t ıı Cltt'c.. istiyenlerin 11 '25 liralık muvakkat teminat ile ka

ısy0 1 ~ 1 Vesi kalan ve tekliflerini ayni gün snat 14.30 za 
' et n reisliğine vermeleri lazımdır. 

1'. 
1

1 
Pnrasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay

~•e 1~ 
uın ve Sevk Şı:fliğinden dağıtılacaktır. 

tıını 
h ;rı bedeli 2300 lira olan muhtelif cin ve evsafta 14100 

1 dab·~·9.941 Cuma günü saat 11 on birde Haydarpa,ada 
·~ 1 

1 10d•ki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle sa-r. 
hın k . 
t ısteyenlerin 172 lira 50 kurıışl k muvakkat teminat 

• ııı~Yırı ettiği vesııikle birlikte eksiltme güoü saatine kadar 
f at tacaatları lazımdır. 

httnaıneler komisyondan parasız olarak da2ıtılmakta-

~ '•'· 1 tanbul Beledyeslnden: Uç 
•rç4 ıtıüe sesatı et nakliye kamyonları için alınacak i'S 
• ?o 'c."c alat edevat pazarlığa konulmuştur. 1 ııhmin bedeli 

tt ~•il Uruş ve ilk. teminatı 44-t lira 96 kuruştur. Şartname 
~ tn'~elat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 25.9.1941 
•t ııu •aat 14 de l):ıimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 

~ıl ~akbuz vey mektupları vC' 941 yı1ına ait Ticuet Od:ısı 
ale günü muayyeu saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

~iti l 
1•rıe ~"•zım Amlrliöl Sabnalm• Kemisy onundan: 
llıııı ır kuruş fiyat tahmin edilen on iki ınilyon b"ş yüz bin 

'~r ık~llın çadır dü~mesi müteahhit naın ve besabma alınacak
! L 11

.eksiltmesi 18.9.941 perşembe rünil saat 14 de Topha

' lsoo .. \:ın•rlig-i satın alma komisyo~unda. yap1laca~tı~._ lık te· 
btl11 adır. Nümune ve şartnamesı komısyonda gorulur. lstek-

••atıe komisyona gelmeleri. 
~ 

T. c. 
llRLAT 
BANKA51 

M0NAKASA GAZ!T!Sl 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Yalova Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Bher kilosu 40 ku1'uştan 490, 000 kilo sığır eti kapelı zarfla ek

siltmeye korftnuştur, İhalesi 23 9.941 salı günü saat 15 te Yalovada 
Tan otelindeki a)lceri satın alma komisyonunda yapıla('aktır. 

Taliplerin kanuni vesikaları ile teklı( mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvsl Komisyona vermeleri, evsaf ae şartnamesi Ankara, ls
tanbul Lv. Amirliği Satınalma Komisyonunda da görülür. 

lst. Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan : 
600 kılo soğan 

1200 > Ayşe kadın fasulye 
800 > Patates 

1000 > Domates 

300 • Lahana 
800 ~ Bamya 
500 • lspnaak 

300 • Prasa 

3000 adet Patlıcan 

Eylül 941 den İkinciteşrin 941 sonuna kadar alınacak yukarıda 
cins ve miktarı yazılı dokuz kalem sebze 12 eylQJ 941 cuma günü 
.saat l.f de Salıpazarında Askeri Fabrikalar yolla111asındaki satın alma 
komisyonunca açık eksiltme ile ihale edilecektir. Tahmin edilen bedeli 
':>97 lira ve ilk teminatı 44,78 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. lstek.lilerin o gün ve saate komisyonda bulunmaları. 

Marmara ÜssU Bahri K. Satınalma Komisyonundan: 

45000 kilo sade yatı alınacaktır. 
İhtiyacımız için yukarıda miktarı yazılı sade yafı, kapalı zarf u

nlile eksiltmeye konulınu,tur. 
Eksiltmesi 23 eylül 94L salı günü saat 1',30 da lı:mitte Teraane 

kapısındki komisyen binasında yapılacaktır. 
Yağı bir kilosuna tahmin edilen fiat 160 kuruş olup muvakkat te

minatı 48:>0 liradır. Bu işe ait şartname 360 kuruş mukabilinde ko· 

misyondan alınabilir. 

Eksiltmeye i~tirak edeeek isteldilerin l-t90 sayılı kanunun tarifatı 
veçhile bu işi~ alakadar eldulıdarıııa dair ticaret vesikalarını ve yu

karıda yazılı ilk teminatlarile ltirlik.te tanı:im e•ecekleri teklif mek
tuplarını belli fÜn Va saatten tam air saat evveline kadar komisyon 

başkanlıfına müracaatları. 

lstanbul Belediyesinden: 
Darülaceze müeuesesi için def aten teslım edilmek şart ile 8000 

kilo udeyaf, 900 kilo tereyağ ve 2500 kilo peynir kapalı zarf u~u
lile ekııiltmeye konulmu,tur. Mecmuunun tahmin bedeli 16695 lira ve 
ilk teminatı ll52 lira 13 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Mü
dürlüfü kaleminde görülebilir. İhale 23. 9.9'-11 salı günü saat 15 de 
Daimi E.ncümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları, 941 yılına ait Ticaret odası vesikaları ve kanunen ibra
zı lazım gelen diter vesaik ile 2490 nlluıaralı kanunun tarifatı çev

resinde hazırlayacakları teklıf mektuplarını ihale gunü saat 14 de 

kadar Daimi Encuınene vermeleri lazımdır . 

Topkapı Maltepe Askert Satınalma Komisyon·undan: 
Her kilosu 34 kuruş tahmin edılen 5.9.941 tarihinde pazarlık

la ibaleşi yapılacak 4 parti 50 bin liralık ıığır etinın 3 partisine ta
lıp çıkmadığından tekrar pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 

Bunlardan bir partiye ve yahut hepsine birden tem'natlarını yatır-

mak suretiyle talip çıkabilir. 
ihalesi 17.9.941 sah günü saat 15 de komi!yonda yapılacak.tır. 

Kat'i teminatları 7500 liradır. 
isteklilerin ihale günü ayaktan veya 'IBhra mezbnhasında teslim 

şartlarını her birine ayrı ayrı fiyatlar teklif edecekleri uygun görüle

ni ihale edilecektir. 

* • * 5.9.941 ta.ihinde pazarlıkla ihalesi yapılacalc 150 ton samana talip 
çıkmadığından tekrar pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Samın döklm 
halinde beher kilosu 3 kuruş tutarı 4500 liradır. Saınan balya halin
de beher kilosu 3 kuruş 75 santim tutarı 5625 liradır. S/lmanın teli 
cıh ti askeriyeden verilmek şartile beher kilosu 3 kuruş 40 ıaatim 
tutarı 5100 liradır. 

Ev:.af ve hu usi şartlar Topkapı Maltepe askeri satın alma koıais
yonunda görülebilir. 

lhal t> •İ 16.9.941 salı fil nü saat 10 da komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin kat'i teminatlarile birlikte komisyona müracaatları. 

jaadarma Gn. it. Ankara Sabnalma Kornl•yonunllan: 

Ankara belediyesinin narkı üzerinden eksiltme yapılmak üıı:ere 
(12.000) kilo sığır eti 23.9.941 salı rilnü saat 15 te Aokarada J, 
Satınalına Komisyonunda açık. eksiltme ile alınacaktır. İhaleden ıonra 
nark değiştikçe eksiltmede tenzil edilen miktara röre ihale fiyatı da 
detişecek.tir. Muvakkat teminat 315 liradır. Şartname her rün komiıye
numozdan parasız alınır. letek\ilerin ekfıltme saatinde veıika ve 

teminatlarile komisyonumuza ıelmeleri. 

Serıkamıt Askert Satınalma Komisyonundan: 

Kapalı zarfla '21.8.941 Je ihalesi yapılan 89 ton nohuda teldif e
dilen 21 kuruş 50 santim fiyat pahalı görüldü2ünden bir ay urfında 

alınmak üzere pazarlığa konulmuştur. 

İhalesi 25.9.941 perşembe günü saat 10 da Sarıkamış satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

lateklilerin belli fÜn ıre saatte ilk teminatlariyle komisyena •ü
racaatları. 

(DEVA\41 DÔRDONCO SAYFADA) 

İstanbul jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Jandarma kundura atelyesi için cins ve mildarı şart katıdında yır:ılı 

on adet ayakkabı malcinesi montesi dahil oldu~u halde Taksim Ayazpa· 
şadaki komisyonumuzda 22.Eylül.941 pazartesi fÜnü saat on ~eşte
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammeft bedeli (2642rli
ra ve ilk teminat (198) lira ( 15) kuruştur. Şart kifıdı komisyonumuzda 
her gün görülebilir. lstr.klilerin ille teminat makbuz veya banka kefa• 
let melttubıı ile muayyen vakitte ek!iltmeye iştirakleri (79Q7) 2-4 

( inhisarlar U. Müdürlüğünden : l ... ______________________________ , 
1.- Mevcut nüınunesi mucibince • ll.834• adet bakalit kapak mü

teahhidi nam ve huabına pazarlıkla satılacaktır. 

il.- Pazarlık 16.9.941 sah günü 9,30 saatte Kabalaşta Levaı:ım 
Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

ili.- Nümune sözü g çen şubede görülebilir. 

lV.- lsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 

edecekleri fiyat üzıorinden °'o 15 ıüvenme paralarile birlikte mezktr 
komisyona müracaatları. (7663) 4-4 

İstanbul jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Nümııneleri gibi beuüz yatak çuşafı ile bin yastık yüzünün açık: 

eksiltmesi Ay.upıışadaki lcomi'lyon11muzda 18. Eylill. '41 Pertemhe 
günü saat on beşte yapılacaktır. Çarıaf ve yasdık yüzlerinin mu

hammen bedeli c'2300> lira ve ilk teminatı cl72• lira ·~O· lıturuıtur. 
Şart kağıdı ve nümuneler hergün komisyonda fÖrülebilir. isteklilerin illt 

teminat Malsand ığı makbuzu veya banka kefalet mektubu ile bera-
ber muayyen saatte eksiltmeye iştirakleri. (7738) 3-4 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ 
6. 9. 9 4 1 VAZiYETi 

AK T 1 F 

Kasa: 
Altın : Safi lciloıırarn' 72.604.626 
Banknot 
Ufaldılc. 

Dahildeki Muhabirler: 

Lira 
102.124.217.77 
15.643.695.-

447.431.31 

Turlı: Liruı 356.338.04 

Hariçteki Muhabirler: 
Altm nfi kiloııranı ı ~.tı36.856 13.555.009.33 
Altına tahvili kabil ııerbeıt döviıler -.-
Diter dövialer ve borçlu klirinı balciyeleri 46.i52.401.-

He.zine Tahvilleri : 
1 Deruhte edilen evrıJn aalcdiye knrşıltı 158.748.563.-

Kaıııwuıı 6 - 1 iaci maddelt:rine tevfikan 
Haziu tarafıodan valı:i tediyat 

Senedat CUzclanı : 
1 icari ıenedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
A) Deruhte edilen evrakı nalcdi)enİD lcarşı

lıtı Eaham ve Tahvilat (İtibari kıymetle} 

8) Ser•e1t eaham ve tahvilat 

Avanslar: 
Altın ve döviı Üıerine avans 
T alfı.,ili.t üıerine avanı 
h.aine)e kısa vadeli avans 
Memeye Sl:i50 No. kanuna göre 

açılan altın karşılıklı avaoı 

1 Hissedarlar • 
Muhtelif 

t 

21.683.011.-

261.26 7.496 .39 

45.441 .861.93 

8.310.245,19 

4.948.'4 
7.801.722. -

-.-
167 .500.000.-

YekQn: 
1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren ı 

PAS 1 F 

L l R A Sermaye 

ihtiyat Akçesi: 
lJ 1.215.344.08 Adi ve fevkalade 

Huıuıi 
7.822.91',15 
,.000.MO,-

356.3~ . 04 

60.307 .410.33 

137 .065.552.-

261.267.496.39 

53.752.107.12 

175.31 "670.64 

4.500.000.-

7 .807 .201.08 
818.585.119.68 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı aakdiye 
Kanunun 6 - 8 İnci maddelerine tevfilcan 
haıine tarafından vaki tediyat 

158.741.563,-

21.'83.Gll.-

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi 137 .065.552.-
Karşılıtı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vaıedilen 17 .000.000.-

Reeslcont mukabili ili.vet"n tedavüle vazedilen 25&.000.000.

Hazineye yapılan al tın karşılıklı avanı 
mukabili 3902 Ne.lı kanun mucibince 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Mevduat: 
Türk Liraıı 
Altın safi kilogram 877.150 

3850 No. kanuna: göre haıineye açılan 
avau mukabili tevdi olllnan altınlar 
Safi kilogram SS.541.930 

Döviz T aahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diter döviıler ve alacaklı lclirioı r•kiyeleri 

Muhtelif . 

94.880.000.-

68.802.306,24 
l.:W.782,03 

';'d. 124.167,90 

-,-
30.113.497,42 

YekOnı 

lıkooto haddi O/o 4 Altın tızerine 0;, 3, 

L l R A 
ıs ..... oee.-

15.822.01',15 

498.06S.SS2.-

70.080.088,27 

71.124.161,90 

30. 113.497,42 

ı 13.42~. 794,'4 

aıs.sss.ıı ',68 
• J !" mu---- f ' ı• Ş 
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ABONNEMENT 

Ville et Pro•ioce 
3 molı Ptra. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
E.traoıer : 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs S 

JEUDt 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 

MUNAKASA GAZE 
-

Galata, E!!ld 

No. 5'1 

91A 
T616phone~ 

Poar la Pablicite ı'adre11er 

1 l' Admiofıtratioo 
Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat l 

Boite Postale N°· 

Tabll\au Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 

Adjudipations au Rabais 
==- ---

Mode 
d'adjudicat. 

Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 
estimatif provisoire Cabier des Charıes 

Con•wuctlons-R6paratlon-Trav. Publlca-Mat6rlel de Constructlon·Cartographle 
Medif. local bain, trav. armoireı tixes et banca iı Pli cacb. 14840 31 1113 02 Ministere Trav. Pub. Anlc. 

l'İnstitut Sup. Aıricole Ank. (Cab. eh. 75 P.) 
Conıtr. chausaee et hav. d'arts sur reute Esk:işe- ,. 37159 92 4286 - Dir. Trav. Pub. Eskişehir 

· bir-S•yitrazi 
Repar. murs cimetieres Bostan İslceloıi pres d'Eyüp Publique 1159 - 86 25 Com. Perm. Municip. İstanbul 

et Babariye Cad. 
Rtpar. t•it konak: rouvernemental Nitde > 2407 51 180 - Viliyet Nifde 

Produlta Chlmlquea et Pharmaceutiques-lnatrument• Sanltalrea-Fournlture pour Hopltaux 
Machine etuvc indirene d'une dim. fie 100X63 et Publi1ue - - Comptabilite ftartic. Kaza Çine 

auuraat une chaleur de 105 derreı, sanı pres 
sion •t ambulante 

E16ctrlclt6·Gaz-Chaffal• Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
Fil en cuivrc nu et cible pr. install. eleotrique: 5 t. Pli cach. 12000 - 900 - lere Eıcploit. Ch. de Fer Etat H.paşa 

• 

Jours Heures 

25-9-41 15 -

22-9.41 ıs -

26-9-41 14 -

24-9-41 14 -

3-10·41 

25-9-41 ı5 30 

Bois de Conatı uctlon. Planchea, Charpente 

li)iversea Hrteı de boiı tle constr.: 46 m3 300 - Dir. Gen. E.ıcp\eit. E.lectricite T. T. lst. 19·9·t 1 14 -

Transport • Chargement • Dechargement 
Trav. dechargement ble des mahones accostant i. 

l'cchell• de Kasımpaşa et leur transport juıctu'au 
mouli11 

Combuatible • Carburant • Hullea 
lois: 850 t. (ai.) 

• : 675Q t. 
Petrete: 145 t. 
Coke 110 t.-cbarbon marinlave: 200 t. 

Dlvers 
Compteur d'eau de 13/15 m/m: 300 p. (aj.) 
Diven aciera ıpecialx: 25 740 k. 

Gr6 & ıre 
Pli cach. 

• 
• 

Pli cach. 

> 

17000 -
135000 -
46250 -

b955 -

4500 -
29385 -

54600 -Acierı pr rusorts endulia et n.on onduleı: 84 t. 
Boutonı en aluminium pr tentes : 12500000 p. (au 

oom et pour compte du fourni11eur) 
Gre a gre la p. O Ol 

Provlalona 
Beurre: 36 t. 
Rlz: 96 t. 
Foin: 15559 t. 
• : 1400 t. 

Pallle: 1000 t. 
Foin: 576 t. 
Pallle: 345 t. 
Foin: 221 t. 
Bcurre f.adu: 36 t. 
Pemme de t•rre: 120 t. 
Foin: 225 t. 
Pailltı: 75 t. (aj) 

J 100 t. 
J 100 t. 

Pli cach. 61200 -
,. 46080 -
• 
> 

• 
> 

• 
• 16575 -
J 61200 -

Gre a ıre 12000 -
Pli cach. 
Gre a rre 

• 
,. 

- - Moulin Kasımpaşa jusqu'aa 20-9-41 - -

1275 - Com. Acb. Milit. Dikili 15-9-41 10 -
l02SO - Com. Ach. Milit. Gelibolu 29-9-41 16 30 
6937 - ,. 29-9·41 17 -

522 - Oir. Tilepbones lst. 26·9·41 15 -

337 50 Manicip. Bergama 1~-9-41 15 -
2ı03 88 Adm. Gen. Ch. Fer E.tat Ank. Caisse 27-10·41 15 -

H.paıa 
3980 - > 27-10-41 15 -
7500 - Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 18·9·41 14 -

4590 - Com. Ach. Milit. Samsun 25-9-41 16 -
3456 - Com. Ach. Milit. Erzorum 29-9-41 15 -

37958 20 Com. Ach. Milit. Balıkesir 26-9-41 17 -
s100 - • 26-9-41 16 30 
3375 - • 26-9-41 16 30 
2375 - J 26-9-41 16 -
1165 - • :t6-9·H 16 -
1243 13 Com. Ach • Milit. Midyat 24-9-41 15 -
4590 - Com. Ach. Milit. Samsun 25·9·41 16 -
1800 - C. A. Milit. Maltepe de Topkapı 12-9-41 10 -

• 29-9-41 11 -
C. A. Command. Milit. lıt. Fındıklı 13-9-41 10 30 

> 15·9-41 11 -
• 15-9-41 11 30 

Viande de boeuf: 4 partiea (aj.) 
Paile: 150 t. (aj.) 

,. la partie 50000 - 7500 - Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 1/-9-41 15 -

Paille: 360 t. 
Viande de boeufı: 150 t. 
Oirnonı: 2'4 t. 
Foin: 600 t. 
Avoine: 67 t.·orre: 750 k. (aj.) 
Foin pr. matelu: 5 t. 
Viande de boeuf: 12 t. 
Macaronis: 2 t. 
Vormicellea: 1.5 t. 
Sucre: 1.5 t. 
Raiıio ıec: 2 t. 
Viande de karaman: 20 t. 
Pomme de terre: 10 t.· oirnoos: 9 t.• peis-cbiches: 

2.5 t.-ıucre: 10 t.-raisin ıec: 1 t.-lentilles ver· 
tes: 1 t.·harlceta ıecı tchali: 5 t.-oeufs: 75000 
p.·baricots barbounia 2 t.·vinaigre: 2 t .-sel: 3 
t. ·aauce: 1.2 t.-cltrons: 24000 p.-petrole: 500 
litrea, the: 200 k.-kadayif: 1.5 t. 

• 
Pli cach. 

J 

lt 

• 
Gre i rre 

• 
Publique 
Gre i rre 

• 
J 

lt 

Gre a gre 
Pli cach. 

Paio: 60 t. Pli cach. 
Fromafe kacberı 2 t.- id blanc: 2.5 t.- farineı 6 t. ı 

.!e riz: 250 k.-vermicelleı: 300 k.-macaroniı: 2 
t.-eliveı: 2.5 t.-buile d' elivea: 4.5 t.-aavou: 4 
t.•ria: 9 t. 

Rir;, haricota, poiı~chiche, oirnecı1 pomme de terre Publique 
ete. eta. 

5081 2S 
287 50 

1000 -
675 -
720 -
900 -

le k: O 58 
15891 -

6500 -
18857 50 

Ri&: 32 t. Gri i ıre 15360 -
Haricott aect: 130 t. • 29900 -

• 16-9-41 10 -
945 - <::om. Ach. Milit. Edremit 23-9-41 9-

4500 - • 23·9·41 15 -
180 - > 23-9-41 17 -

2475 - > 23·9-41 15 -
381 09 Manicip. Ankara 12·9·41 10 30 
21 56 Dir. Gen. Gartograpbie Ank. 15-9-41 10 -

315 - C.A. Comaı. Gen. Gendarmerie Ank. 23-9·41 15 -
150 - Com. Ach. lnteod. Milit. İzmir 
101 ~5 J 

108 - > 

135 ':.,_ > 

870 - Com. Acb. İat~nd. Milit. Tophane 
1191 25 C. A. Ecole Techn\que lst. 

• 
> 

- - Dir. Ecole Police 

2304 - Com. Ach. Milit. Erzurum 
2240 - Com. Ach. Milit. Ardahan 

12-9·41 16 -
13·9-41 11 -
15-9-41 15 -
16·9·41 .10 -
16-9·41 14 30 
29-9·41 14 30 

29-9-41 10 45 
29·9·41 11 - · 

29-9-41 10-16 

13-9-41 10 -
19·9-41 9 

p ANA_:_ İLK - ORTA ve LiSE, 

1 
~:k;: BOGAZiÇi LiSELER! ı 

Arnavudköy - Tramvay caddesi: Çiftei• 
b ilf' Kayıci için horılln 1 dan 17 ye kadar mekte e 111 

ı Telefon: 36 - 210 

Gelibolu da 

(0Ç0NC0 SAYFADAN OEVAMl 

,,di 
Havza-Kllya Yolu Başmuhe 

Cinsi 

Zeylin tanesi 
Zeytin yağt 
Sade yağı 
Koyun eti 
Sığır eti 
Bulgur 
Sabun 
Tuz 
Gaz 
Pirinç (çorba) 

• (iyi) 
Soğan 
Beyaz peynir 
Domates 
Börülce 
Patlıcan 

Sirke 
Sarmısak 

Kuru fasulye 
Nohut 
Mercimek 
Patates 
Şeker (toz) 
Salça 

Miktarı Beher kilo· 
Asıari Azami sunun fiatı 

kilo kilo krş s. 

2700 3000 40 --
800 900 90 

2000 2200 180 
2000 2000 55 
2500 2600 45 

10000 11000 30 
500 700 56 

1100 1300 6 
1100 1300 20 
1300 15uo 40 
4000 5000 . 60 
2700 3000 8 
400 600 80 

2000 3000 7 50 
550 700 25 
900 2000 15 

50 100 12 
30 50 45 

9000 11000 35 
soo ıooo 25 

1000 1100 28 
5000 6000 14 

300 500 50 
100 150 40 

• 
.,/ 

21, 
l • tıııd• Merkez Tabya - Tayfur, Kilya arka yo u ın~aa le 

muhkOm amelenin iaşeleri için yukarıda yazılı yivece ot 
eksiltme ile ve 15 iÜn müddetle münakasaya koaın°t\, 

Bunların azami mıktarının 1 ahmini tutarları ve teııı• 
rında ıösterilmiştir. 15 

94 'b. d · .. .. at Eksiltme 22. 9. 1 tarı ın e pazarteaı fllaU sa 
Nafıa idaresinde yapılacaktır· del 

Mczldlr münakasaya ait ıartnameler '.lO kuruı be 
baş mühendisli it muhasebe~inden alınabilir. 

Topkapı Maltepesi Askeri Satınalma Ko111I'~ 
Ordu birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 225 t•n le 

zarf usuliyle ntın alınacaktır. bet 
Teli miıleahhide ait olmak üzere kuru otun l;ıe 

1 
muhammen bedeli beş kuruş elh nntim olup tutarı V 
Tlılli ciheti askeriyeden v.rilmek üzere balyalı kuru otun tıel;' 
muhammen bedeli beş kuru1 15 saotım olap tutarı l İ 
kuru~tur, Döküm halinde beher ki losunun muhammen b' 

75 santiın olnp tutarı 8437 lira 7:> kuruıtur. ~ 

Evsaf ve hususi ıartlar maltepe)inde askeri salın alıtl• 
görülebilir. İhalesi 29-9·941 Pazartesi ıünü saat 11 de 
yapılacaktır. g'I 

Teli kendisine ait balyalı kuru ota talip olanların O 
ciheti askeriyeden verılmek üzere talip olanların 87 

halinde vermeye talip olanların 633 lıra ılk temi~atoıı• 
tek.lif mektuplarrnı ihale saaaiıııie bir saat evvel koınıs)' 

MU ZAYE 
1 I~ 

Devlet Orman ı,ıetmeleri DUzce Revir Alf'I ' tı 
Hende~in Çakallık köyündelci depomuzda 'l, 3, 4, 5~ 

numaralı istiflerde mevcut 1099 adet muadili 796 metre ~ 
metreküp hacminde muhtelıt boyda köknar tomrufu 19 tı 
ma ıilnü saat 14 te Düzcede Revir amirliği binnsında ııı 
misyonda açık artırma ile satılacaktır. 4 Tomrukların beher metreküpünün muhammen edeli 1 

·ıe 
tekliler şartnameyi Ankarada Orman Umum MüdürlüğO 1

, 

tanbul Orman Çevirg-e Müdürlüklerinde ve Düzcede Re~ır 
de ve tomrukları yerinde ırörebilirler. . ,t 

isteklilerin mezk.Or gün ve ıaatte % 7,5 teızıttl 1 
ve evrakı lizimeleriyle birlikte nıezkQr komiıyona mürac•' 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: lSMAlL c;l" 
Ruıldıtı ve·ı ,.MDaakaan ''bdh•.,••·· let

1111 


