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SAYISI 5 KURUŞ 
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Günü geçen nusbalar 
20 kuruştur 

~--------------~ 
Umum Tüccarların 

KONOMIK HABERLER 

11 İicaret Vekilimizin Parti 
111ecı· 

ıs Grupu toplantısındaki 
. lhtikıt,a izah~tı . 

Lı lcdb· karşı hukümetın ne gi
'~hın 1

.rlcr almakta olduğunun 

GAZETESİ 
ve Müt1eahhitlerin 

Ank. Belediyeıi: 
Çam ve ıü1ıen lcereıtHi 190J lst. Komut. SAK 

Sıtır eti 1902 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Etki Gümrük Caddeal, 

No. S2 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 
ldarehanemixde göriifiilfir 

Telefonı 49442 

Poata kata.sa No. 1261 

~------·-
mesfekT Organıdır 

letanbul Lv. Anllrlllf a 
Sirkecide o · ._ •tln•lm• Kemlerenuntlan · 

emırupıda L A b • 
yaptırılacaktır. Pa.r:arJıkla e~azım. n arının su ve yao1ı11 tesiaatı 
14,30 da Toph d L elcsılt_mesı 22.9.941 Paıı:arteai .,.llDQ ıaat 

•ne e evazım A · r · • 
yapılacaktır. Keşif bedel' 3670 I' mır ı~ı satın alma lcomiıyonuotla 
kuruftur. Keşfi koaaisyon'.ia - -ııra 710 kuruş ilk teıniuah 275 lira 32 
felmeleri goru ilr. delclilerın belli ıaatte komiıy•oa 

" 
1 ıstiy b' k ''ıııek . . en ır ta rıre cevap 

t.ı Ôk •çın Ticaret Vekili Milm· 
L. ınet k- .. 1 • Y-t ursuye ge mış ve 

İzmir ziyaretlerinden daima 
unutulmaz hatıralarla ayrıldığını 
lngilterenin İzmir fuarına geçen 
ıeneki iştiraki ile bu seneki işti
raki arasında lehte açık bir fark 
mevcut oldufunu beyan etmiş, İn
giltere ile Türkiye ticari müna
ıebatına temas ile iki memleket 
arasındaki ticari münasebatın son 

Gres yntı , motör yatı ve valvalin ] 901 
Dıı lastiti 1890 • 
Caın 1888 
Sc.lcak şosesi temdidi 1888 
Kı1lık elbise diktirilmc•İ 1888 

Sa 'eyafı 1899 

lstl. Elektrik, Tramvay, ve Tünel 
şletm. U. Müd.: 

Muhtelif cio• kereıte 1896 

Erzlnc•n Nafıa MUtlUrlUiU ti 
Ek ·ı " •n sı tmeye ko ı - E . 

tıı,lrınP•halılığı ve ihtikar mev-

:elcti 
1 ~. ehemmiyeti bütün mem• 

'tdıc/ akadar etmiş ve nihayet 
teı,ti dı Olduğu kadar bazı züm· 
t e t•h tıı bir 0 ınet altında bulundu-
~ h"d• ~~tııı a ıse olması itibarile 
a1t,,k ~ Çok etraflı ve çok açık 
~tteııe 'Z.h edılmesi lüzumuna 
te evv 1· h •htiL · e a ayat pahahlı~ını 
'o "arı tc l' d d • . . .. t, b Y ı c en amıllerı 
1tL Unlar k ' 
, 'ttı t a arşı alınması ae-
' Cctb· ( . • ~- kG t lr erı ve nihayet bu-
"ltlııı,ktatbıkat ile ne yoltla ça-

n. Vek1ı a.bolduğunu izah etmiştir. 
"'= , 1 t'k" 
, tti İlh 1 ara mevzu olan mad-
ı.~ti v al e Yası, memleket mah-
,.lı e nih . 
ı, Ola, k ayet sanayı mamu-

tııı a ü 
)l ~ırb· . çe ayarmış ve bua· 

qd ırı ·· 
t ~Qc il . Uzerinde fiyat teza-
~Hir, trııl olan anasırı tahlil 

t~ıı 
'il !11

Qdan sonra ithalat eş· 
o ~o clerini,. ,.. ft-•- . 
'rtt nu, ornd da m lıye-
tUtt'ıt.•nı, beynelmılel ııakil 

t 'l lnın h d . > ' U Yuı e otuz., •e sı· 
tltcretıeriuin de fazla teza-
\'c •:•nı rakamlarla izah et

~'d.d 11 B~beplerle birçok it-
4ı, clerınıo daha hiçbır ih
"' llıev:ı:, 

l "tr111• u olmadan •cif• kıy· 
,~ttıt 1111

1n ~bır, iki veya üç miıli 
..._ ~ bıı k &Qylıyerek f ıyat tereffüü

/ ~ hılj 
1 

~'ııııııın tabii ve iayri 
~ ~c ~•nap oldu~unu izah et· 
·~Qç Undan sonra ki fıyat te· 
'del ve teretf iılerine karşı 

" tııııckYı lebarilz ettirmiştir. 
~1 tet llıa.hsulleriniıı fıyatla-

tıı crc(f- • . 
tı ı~h ue amıl olan u~bep-
~ lar~n •onra yeni mahsula 

t~ıııı •da ıken kıymet koııul
~cııııcttirıç, fasulye, nohut, 

d le ' Y•2' g-ibi ana ihtiyaç 
4.ltınrı. Üzerinde bundan böyle 

'11~ 1fleınesıne imkan bırak-
~, ' kana r d d ' Çunkıı a ıo e bulun u2'unu 
'\ lııt,~llıı bu aıaddelerin istıhlik 
~:111 tdıı~·' da azami f iyatlan 
~lıltrcc ış ve bir taraf tan da 
~'l Oldbu fıyatla mübayaa baş

ı.. 'ıııııı. .uR'uııu ifade etmiştir. 
"IQlll •pliı-. · 1. 
~ llııı ~•, 111.ııput bezi ve a-

}etltr1 llıenaucat üzerindeki şi· 
d Ye · b~ ve { .1nde bulan vekil, lk-

~ llıt-.:ı:,1111 •caret Vekaletlerinin 
\ı tkaı ~le aldıklarını, lkdi· 

~ ~, iııı,t1nin hususi fobrika
~~ııt b0.,. edılen pamuk iplığine, 
, ~tt "'ne ı ı_ 
~I) ~tn e ırnyduğunu ve 

't llldı;llcata el koymıya sali· 
) •nı ıfade etmiştir. 

lk 1 , ngw . 
~akk 1 ız !ıcari münasebatı 

nda lngiliz Sefirinin 
tt!~ıııitdc b beyanatı 
~il\ hnYilL ulunaıakta olan lngil-

tq .. elç' • s· 1 ~'•tn F ısı ır Knachbull 
~ij)~1tc t . ~ar doloyısile vali, 
>-ı li~~ti cısı Ve diğer memleket 
~ li Şeref ın b' · 
~ıti \oc1nıi e ır aksam zı-
~ llııtııkt ş ve onunda söyle-

ltıın''~batı ~:ürk· İngiliz ticari 
ftıt: kkında şunları .söy· 

3 yılda taın on yedi misli arttığını 
1938 de mübayaatlarınm mecmuu 
2.817. 124 Türk lirası iken bu 
meblağın 1939 da 6.387.296 Türk 
lirasına, 1941 de 35.402.340 lira
ya yükseldiğini söylemiştir. 

Büyük elçi ayni seneler zarfın
da Türkiyenin de mübayaatının 
hemen ayni nisbetlerde yükseldi
ğini işaret ederek, Büyük Britan
ya İmparaterluğunun Türkiye ile 
t~cari münasebetlerini inkişaf et
tırmek yolundaki bu kararının 
harp zamanlarına mahsus ve mün
hasır muvakkat bir siyaset olma
dığını, bilakis uzun ve devamlı 
ve her sene mütezttyid nisbetler
le, kuvvetlenecek daimi bir siya
set olduğunu tekrar temin etmiş 
ve demiştir ki : 

1941 seneıinin ille 8 ayında 
Türkiyeye 3.600.000 İngiliz lira
lık mal gönderdilc. Ru .. ~-- ı. _ ı 
mek lazımdır ki, 2.750.000 lngi
liz ve 2.020.000 Türk liralık 

zeytinyağ, tiftik, palamut ve ku
ru yemiş mübayasına ait uzun 
vadeli bir pıoıramın hazırlanma· 
aını derpiş etmekteyiz. 

Sözlerini harp vaziyetine inti
kal ettireıı sefir çenapları Fuarı 
ıeçen seneki ziyareti zamanında 
memlekdin içinde bulundıığ'u teh-

likeli vaziyet ile burünkü çok 
kuvvetli vaziyeti iraıında tiikka
te şayan bir mukayese yapmış 

ve istikbale emmniyctle bakmak· 
ta olduklarını ~öylemiştir. 

Çukurovada pamuklar 
teplanıyor 

Adanadan bi !diriliyor : 
Bölremizde pamuk faaliyeti 

devam ediyor. Bir çok bölre
lerde birinci atız ikinci ağız 

toplanmış ve bu suretle pa· 
mukların yarısı elde edilmiş bir 
vaziyettedir. Kozaların da ya
kında toplanmaınna başlanacaktır. 

Bu sene havaların rayri mü
sait ıitmesine rafmen elde edilen 
neticeler, ümidin fevkinde olup 
çiftçilerimiz memnun bulunmak
tadırlar. 

Gazianteptı tütün mahsulü 
Gaziantepten bildiriliyor: Ha

sankeyf tütünleri tarım satış koo· 
peratifi hasilitın idrak zamanında 
ortaklarına ihtiyaçlarını kareıla
mak üzere bir ay evvel 4385 li
ralık bir avans tevzi etmişti. Bu 
defa da 6615 liralık ikinci avans 
tevzi ederek avans miktarını 11 
bia liraya çıkarmıştır. 

Bu sene şehrimizde lülün va
ziyeti, miktar itibariyle reçen se
neden az olmakla beraber iyidir. 
Geçen senenin 407 bin kilosUlla 
bu sene hasilatı 350 bin kilo 
tahmin edilmiştir. Bununla bera· 
ber bıı sene fiyatların daha yük
sek olacağı ve ortaklara daha çok 
kir temin edece~i anlaıılmakta· 

dır. 

Ank. Def terdarlıf'ı: 
Otomobil 1902 • 

Ank. Jandarma SAK 
SadeyaAı 1884 

Ank. Lvz. SAK 
Arka çantası çengeli 1902 

Ardahan Ask. SAK.: 
K. fasulye 1895 
Bandırma Ask. SAK 

Otlun 1888 
Süt ve aıfır eti 1888 
Balıkesir Vılayeti: 

El araltau 1900 
Bigadiç kiiprüıünün tılöıeme inş. 1900 

Bolayir Ask. SAK.: 
Mercimek ve •aJcyatı l 902 
Buru Ask. SAK.: 

K. ot 1898 

Çanak. Aık. SAK.: 
Pirinç 1900 

Çorum Ask. SAK.: 
Saman ve k . sotan 1892 

D. O. Yolları: 
Demli ve deliksiz tuA-la llUiQ 
#..'ıremıt" iö'JV 

Devlet Orıaan lşletmeai Düzce 
Revir Am.: 

Kiıiknar tomrutu 1895 • 
b>. Bayazit Ask. SAK 

Sadeyatı 1890 

Edirne Maarif Müd.: 
Olı:ul 9inuı tamiri 1899 

Edremit A~k. SAK 
Sıtır eti, lı: . ot, saman 1890 
Gazıantep E.rkek Lisesi Müd.: 

Erzak, sebze, ve mahrukat 1899 

Gümriik Muhafaza SAK 
Yazlık elbise 1901 

Harita U. Müd.: 
Sıtır eti 1890 

lnhiaarlar U. Müd.: 
Bira ıudı~ı 1897 
Ksnııli:ı:.nsyou ve dahıli yollurı İıış. 18S9 

lst. Sıhhi Müesseseler SAK 
lllrofil pamutu 1892 
lliç ve mah:emei tıbbiye lö91 

İst. Belediyesi: 
Ev ankaıları 1891 • 
Beyaz lcararnaa eti 1897 
Bina ankadarı 1899 • 
Kanal inş. ve tanıiri 1889 

İst. Ask. Fabrikalar: 
Arpa, k. ot ve uman 1900 

İzrnir Belediyesi: 
Otobüs Jeıjck par,.,, 1893 
lzm.i~ Kızılçullu Öğretmen Okulu: 

Et, pırınç ve teker 1889 
Ekmek ve •adeyafı J8,.q7 
İzmit Ask. SAK 

Saman 1884 
Kars Ask. SAK 

Saman 1890 

Karaköse Ask. SAK . 
Pirinç 1891 ' 

Kor.ya Nafıa Müd.: 
Heli in,. 1899 

Marmara Üssü Bahri Komut.
Köprü io1, l 901 
lnşut yapı. 1901 

Malatva B .. •--' · : - ,_,.-( .. ~ .. nMi'>llM1l' 1'1V l 

Sıcak kayaak 1902 

Niğde Valiliti 
Şo1e inş. 188i 

Sölce Ask. SAK 
K. et 1&82 

Tire Su İşleri 20 ci Şube Miid.: 
Sedtle ve ıalıil talakimi 1888 
Dekovil m lıemHİ 18'7 

Tophane Lvz. SAK 
Mantar 1893 
Örs 1901 
BHkül tamir ve ayar ettirilmeai 19(}1 

Toplcapı Maltepesi Ask. SAK 
Sadeyatı ve piriaç 1883 

T. M. C. Yenişohir Liseıi: 
Ersak ve ıebze 1909 

Zonguldak Deniz MıotalcaKomut.: 
l1aret iıtasyonu inf. 1893 

Zoııg-ulJak Awele lıırlı~iı 
A .. ele birliti lıut. mutfak ve çaınaıır· 

hane ikmali iaı. ılc ılektrilıı ve ıu tı· 
ıiıatı 19()1 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Çanakkale Nefıa MiltiUrlUiUnden 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan iş 76361 lira 38 kuruş 

keşif bedelli Ezine kazası Jandarma hastanesi ikmali inşaatıdır 
Bu işe ait evrak ıunlardr. 

a - Proje, 
b - Husuıi ve fenni şartname, 
c - Yapı işleri umumi, fenni şartname, 
d - Bayındırlık işleri ıenel şartnamesi, 

e - Sıhhi tesisat , elektrik tesisalı fenni şartnamesi, 
f - Fiyat hordrosu, 
r - Eksiltme şartnameıi, 
h - Mukavele projesi , 
istekliler bu işe ait keşif evrakını Çanalckaleds nafıa aıüdürlü~ün

den bedelsiz. olarak ıöreltilirler. 
İhale 4 birinciteşrin 941 cumartesi g>ünü saat 11 de nafıa müdür

lütü binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Eluiltmeye ıirebilmek için taliplerin 5727, 11 liralık muvakkat te

minat vermeleri ve ihale rünönünden liakal 3 ıiln evvel Çanakkalft 
vilayetine müracaatla alacakları ehliyet vesikasiyle ticaret odası ve• 
sikasını komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektuplarının 4.10.94 l cumartesi fÜnü saat 10 a kadar 
makbuz mukabilinde komisyona vermiş olması ve pesta ile 
gönderilecek mektupların ihale günü saat 10 a kadar komisyona ıel
miş bulunması şarttır. Postaclaki gecikmeler kabul edilmez. 

Müteahhide arzu ettiği takdirde muhasebei umumiye kanununun 
83 üncü maddesi mucibinoe vereceti teminat mektubu karşılıfı ola· 
rak ihale bedelinin flçte birini ıeçmomek üıtre avını verilcotktir. 

· nu an ış: rzıncan vil~ t k 
ınşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 60 O ~ye mer e:ı:inde ceza ni 
eksiltmeye konulmu2tur. , ()() lıra olup kapalı zarf usulile 

lıtkliler b · · k 'f 
zincan N f u ışın eşı ve şartnamelerini 300 kuruı mukal.ilinde ıt"r-

Elc ·ı a ıa müdiirlü!iint'Jea alabilirler. .ı:. 
sı tme 2. teşrinevvel 1941 P 

Nafıa müdürJürü binası d . t 1 erşembe günü saat 16 tla Erzincan 
1 caktır. . n a op anacak eksiltme lcemisyonuuca yapıla-

Elcsıltmeye iştirak edecek istekl'I . . • 
verın,1i va 9U yılına ait fhıret O ı erın ~250 lıra muvakkat teminat 

iş yaphfına dair buna ben;er veı'Jlcn~I v~h"kı asdı ve en as 25.000 liralık 
·1~ t' ı • ı e ı a e en üç il 1 E . vı aye ıne müracaatla bu . . k . . r n ..... rzıaoaa 

teklif mektuplarına raptetmışel _gırme ıçın alınıt ellluldarı v .. ilı:ayı 
T . e erın şarttır 
eldıf mektupları yukarda k , 

veline Erzincan N f üd- ~u arıda yazıla saatten ltir Mat ev· 
reislifiae makbuz m:lcıab'J~ d urlu~llnden. teıekkül edecek lı:omiıyea 

1 k a 1 ın e verılecektır f' ·ı 
j me t_upların muayyen saate kadar el . . osta ı ~ l'intlerilecelc 

1
. mumıle lcapatılmıı olması şartt f p mıı :iması Ye dıı sarflarıa •Ghlr 

kabul edilmez. ır. oıta a vuku bulacak ı•cikmelor 

N•fı• Yeklletlnd n • 
s,. .. ı,__ ''"--•~ ·~ ...... ıuuo LUUıtllUll çarşam~a fÜDil . h&t JS Ce Da• 

ha valcaleti şose ve köprüler reisliği eksiltme ve arttırma kemİ•JO• 
ounda yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna milteferri diter evrak nafıa vekileti 
ıose ve kö;nüler reislitinden 134 kuruş mubabiliode ahna~ileoektir. 

Bu evrak Seyhan nafıa mildllrlütlnde de rört\lebilir. 
Eksilt mey ! ıirobilmek için iıteklilerin tatil rllnleri hariç olmak 

üzere eksiltme tarihinden en az 3 gün evvel bir iıticıia ile nafıa •e
kiletine müracaat ederek bo gibi işleri yapahllecelderine ciair •laliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

l.steklilerin ticaret oduı vesikaaı ile 2010 liralık auvakkat teai· 
natlarını havi olarak 2490 sayılı arttrma ve eksiltme kanunanaa ta· 
rifatı dairesinde bazırlıyacakları kapalı zarfları yukarıda yuılı 1aattea 
bir saat evveline kadar komisyon raislifine makbu •a.bilia4e ver· 
meleri mukt,zidir. 

Mutl•nya Beletllyealntılen 

Mudanya vapıJr iskelesinden Halit paşa callJesi boyunca yapılacak 
olan 4993 lira 83 kuruş muhammen bedelli parke kal4ırım intuı 10. 
eylul 941 tarihinden itibaren 15 rün müddetle eksiltmeye keoıalmuttur. 

ihalesi 26.9.941 cumarünil saat 15 de belediye daire•iaıie Japı· 
lacaktır. ls·eklilerin o riln ve saatte Mudanya belediye .lairuiae ~. 
de 10 nisbetindeki teminatlarile birlikte müracaatları luımdır. 

İsteklilerin bu işi yapabileceklerine dair ellerinde veailcalan ve 
ticaret •dasından mukayyet olduklarına dair katıtları ltulanmak ıe

rektir. 
Evrakı keşfiye ve evrakı lbimesini r~rmelc iıteyenler her ılln fea 

kalemine müraoaat edebilecekleri ilan •luour. 
43380 tane parlce taşiyle 303 adet bor4ür4en iltaret olan bu tat· 

ları Mudanya deniz kenarında teslim edilmesi 4052 lira 90 karata Ye 

bunların fer~ini de 909 lira 33 kuruşa olmak üzere ayrı, ayn «ta i

bale edilebilir. 

Tunceli Nafı• MldUrlUIUntlen ı 
İhalesi 11.9.941 hrihinde yapılmak üzere ekailtıaeye k4!fllllao Tan• 

celi viliyetincie yapılacak Mameki Seyithan yolu tesviyei taral.iye 
ve şose inşaatına mezkar ıilne kadar talip çılcmadıfıntlan ~. inpat 
fiyatları yükseltilerek tekrar ekılltmeye çıkarılmıttır. lıio mulıa ... a 
lte~if bedeli 250.000 liradır. 

Bu işe alt şartname ve evrak tunlırdır. 

A - Eksiltme ıartoaınHi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri ıtnel ıartname•i 
D - Hususi şartnama 
E - Şose Te lcöpr&l« fenni ıartnameıi 
F - Seridöpri 
G - Grafik 
H -- latiyenler hu ite ait evraktan ıoıe ve ltlpriUer fartnameıile 

bayındırlık itleri ıenel şartnamesinden madasıoı 4 lira mukabilinde 
Tunceli nafıa mildilrliltilnden ıatın alabilirler. Şose ve ltöpriller fenni 
ıartnamesini ve bayındırlık işleri r~nel şartnamesini fÖrıaek iatiyen
ler Tunceli nafıa dairesincle bedilsiz olarak ifÖrebilirler. 

Eksiltme 3.10.941 cuma rünli uat lS de Tunceli nafıa MGdtlrltltQ 
binasında kıpıh urf u11ılilı ppıl•c•ktır. 



2 M0NAKASA GAZ!T!Sı 1 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listes· İstanbul Belediyesinden: 

Ctaıl Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 
l•t••t, Tamirat, Nafıa l9lerl, Malzeme, Harita 

TaraUJta yapt. istasyon binası inı. (ıart. 3 l.) 

lnıaat yapt. 
Hüriyet tepesi Kitıthane sırtlarında toprak hafri ve 

idi kaldınm inı. 
Kanalizasyon inı. 

kapalı z. 

• 
aç. elts. 

paz. 

60000 -

36318 32 
2628 75 

12545 -

lllçlar, Kllnlk ve lspençlrert allt Haatahane Lvz. 

Gu bezi: 20000 m. aç. eks. 4500 -
lllç ve 11hbi malzeme: 121 kalem paz. 9500 -

Elektrik Have9azı-Kalorlfer {Tesl•atı ve Malzemesi) 

Volkao marka sıcak kaynak: 194)() kutu 

Komple •otör 21 beyıir kuvvetinde paz. 
Elektro pompa rurupu paz. 

tiıensucet, Elblae, Kundura Çama91r, • · •· 
laçi elhiseıi: 12500 acl. (şart. 2 1.) kapalı z. 

Çizme: 284 çift 
Baranda beıi: 25000 m. 

Elbiselik kumaı lana rengi: 1000 m. 
N6betçi muıambaaı: 100 ad. 

• 

paı;. 

• 

1615 -

75000 -

4828 -

6850 -
3800 -

Mobllye, bUro ve ev e•r••ı, Mu .. mba Hahv. • · 

Maıa yaptırılması: 2 ad. 
Karyola: 50 ad. aç. eks. 1232 -

Matllaa ltlerl Kırtaal~e - Yazıhane Levazımı 
Yazı makinesi 82 ••· ıaryolu: 1 ad. 

Ket eate, Tahta y • ••rel 
KerHte: 129 1113 paz. 
Çıralı tahta: 44.800 m3 aç. eks. 

Tahmil ve tahliye iti: 25000 t. paz. 
W ahruket, Benzin, Makine ~•Olar. w. •· 

Gu rafı: 30 t. 
Lavemarin ltömüril: 250 t. 

paz. 

• 
Odun: 1880 t. • 

·-- • ---· --· •y••• 

m3 45 -
2956 08 

12250 -

21600 -

MOhür ltarıunu: 1450 it. 
Koıum ıemeri: 400 tak. (şart. 152 ltr) aç. eks. 
Reno burçlariyle büyük· 200 d lı:O · L pa:ı:. 

986 -
beh. 74 -

N S u . . • ·· çüıı;: 200 ad.- , 
· · · moto11kletleri borcu• 100 el • 

200 ••· · a . -pııto: 

Şevrole •t•m•ltil yetlek mal•· . 
S .... meaı: 177 kalem 

u teılıatı malzemesi: 47 k J 
C'L• ı · L a em 1•1D lıı;: 135 ad, 

Ernk, Zehlre, Et, Seltze, 
E" "· •. ••it: '°9100 t. 
Tavalt eti: 6 t.-hinai eti: 6 t. 
Ekmek: 100 t. 
K. mtroimelc: 120 t. 
Nohat: 120 t. 
K. ot: 350 t. 
Sıfır eti: 70 t. 

• > 70 t. 
Şeker: 40 t. 
Sıfır eti: 68 t. 
.Sa•an: '°' t. (temd.) 
Saman: 75 t. 

• 100 t. 
.. 100 t. 
• 255 t. (tead.) 
• 302 t. 
• 1270 t. 

Sadeyafı: 25 t. 

Makarna: 30 t .- ıehriye: 25 t. 
Bufday ofuttürtlaeıi: 1000 t. 

Sıfır eti: 3'0 t. 
Saman: 937 t. 
K. •t: 1125 t . 
Sıfır eti: 360 t. 
Nob11t: 10 t. 
Tez ıelı:er: 5 t. 
Y eıil mercimek 100 t. 

, 
• 

paz. 
kapalı z. 

• 
• 
• 

paz. 

kapalı z. 
pa.z. 
pa.z. 

• 
• 
• 
• 

" > 

kapalı z. 

pu. 

• , 

3600 -

8658 70 
11820 87 

--
----

14000 -
28800 -

22800 -
19..ıSO -
30100 -
35000 -
28000 -
16320 -
18000 -
------------

42500 -

--
le o 03 70 

--
23425 -
56250 -
97200 -----

Teminat Müracaat yeri 

4250 - D· D. Yolları Ank. ve Adana 
Vezneleri 

2723 88 Sıvas A.k. SAK 
197 16 lst. Belediyesi 

944 - Çanak. Ask. SAK 

337 50 lıt. Vakıflar Müd. 
1425 - M. M. V. Hava SAK 

Günü Saat 

3-10-41 16 -

11-10-41 11 -
3-10·41 14 -

24-9-41 15 -

6-10-41 15 
23·9-41 11 

T hm. heci. İlk. Tem 

499 57 37 47 Beyoğfonda Emekyemez mahallesinin Bibek 
sokağuıda 1 parsel ve 1 kapı numaralı e'I 

ank.azı. 

457 21 34 30 Beyoğlunda Emekyemez mahallesinin Dibek 
"' sok.atında 9 parsel ve 3 kapı numaralı e\' 

an kazı. 
Tahmin bedelleri ile teminat miktarları yu1'arıda yazılı ikİ 

parça an kaz satılmak üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şart
nameleri Zabıt ve Muamelat Mudürlüğü kaleminde görülebilir· 
İhale 22. 9. 941 pazartesı gunü saat 14 de Uaimi Encumcnde 
yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz veya mektuplarile ihale 
günü muayyen saatte Daımi Encümende bulunmaları. 

Eksiltmeye girebilmek içiın isteklinin ı3.750 lira muvakkat teı:nı· 

nat vermesi ve aşnğıdakı ve ıkıılari haiz olup göstermesi lazımdır. 
A - !haleden en az tatil günleri hariç 3 gun evvel Tuncelı rı· 

liiyetine müracaat ederek bu işe girebılmek içın alınmış ehliyet ves 
le a sı. 

B - Ticaret ve sanayi odası sicil vesikası. 

158 - lst. Hava Mıntaka Dep• Amir. Yeşilköy 30-9-41 14 -
C - Bir defada devlete ait !>0.000 liralık şo~e ve tesviye iş1111 

muvaffakiyetle ikmal etmiş olduğuna dair vesıka. Çanak. Ask. SAK 19·9·41 15 - Teldi~ler yukarıda yazılı saatten bır saat evvelıne kadar Tuncıl 
nafıa dairesindeki eksiltme komi yonu reisliğine makbuz mukab• 
teslim edilecektir. Posta ile gönderılecek mektuplaıın nihayet yok•· 
rıda yazılı saate kadar gelmış olması ve arttırma eksiltme ve ıh•1' 
kanununa uygun olarak muhur mumu ile iyice kap tılmış olması l•· 

121 13 Ank. Belediyesi 23·9·41 10 30 

5000 - D. D. Yolları Ank. ve Haydarpa,a 
ve lzmir Vezneleri 

ı-10-41 15 45 

362 10 Gümrülc Muhafaza SAK lıt. 
4988 - lst. Hava Mıntıka Depo Amirliği 

Yeşilköy 

1027 50 M. M. V. Hava SAK 
570 - • 

10 70 Harp Akademisi SAK Ank. 
92 '40 inhisarlar U. Müd. 

- - Harp Akademisi SAK Ank. 

436 - Çamaltı Tuzlası Müd. 
221 76 İnhisarlar U. Müd. 

918 75 Tophane Lvz. SAK 

495 - Hadım köy Y assıvaran Ask. SAK 
Çanak. Ask. SAK 

1620 - Maraş Ask. SAK 

73 95 lnaisarlar u. Mod. 
4560 - M. M. V. SAK 

-- • 

1298 81 M. M. Velcileti Hava SAK 
1773 15 • 

- - Ank. Lv z. SAK 

- - Malatya C. Muddeium 
585 - Galatasaray Lisesi SAK 

1050 - Urfa C M dd . · u eıum. 
2160 - Ank. Lvz. SAK 
1710 - • 
1444 - Adana Aslı:. SAK 
2257 50 Bolayir Aslı:. SAK 
2625 - > 

2100 - D. Bayazıt Ask. SAK 
12l4 - Van Ask. SAK 
13~0 - Erzincan Ask. SAK 

- - 1st. Komut. SAK f"ındıklı 

------ • -- • 6375 - Gelibolu Ask. SAK 
3510 -- • 

2775 - Balıkeıir Ask. SAK ile Ank. 
Lvııı. SAK 

- - Urfa Aık. SAK 
1757 - Mara1 Ask. SAK 
4218 - > 

7280 - • 
:.!40 - Çorlu Ask. SAK 
360 - • 

• 

ve lst. 

3-10-41 15 -
29·9-41 14 -

22-9-41 10 45 
24-9-41 10 30 

24-9-41 15 -

26·9-41 10 30 

24-9-41 14 -

1-16-41 14 -
26·9-41 10 -

22-9·41 15 30 

19-9-41 15 -
25-9-41 15 -
5·10-41 17 -

zımdır. Postada olacak gecıkmeler kabul edılmez. 

ilaçlar, Klinik ve lspenç1yarr alat, Hastahane Lvz. 

• V. Hava Satınalm Komisyonundan: 
On adet se}"yar etl\v p:ızarlıkla satın alınacaktır. Mab ıı:nrnetı ~ 

deli 11.000 lira olup kati teminatı 1650 lıradır. Paurlığı ıı.9.9~• 
pazartesi iiınü saat 11 de Ankarad hava satınalma komi yonUP 
yapılacaktır. Şartnamesı komisyonda görulebılır. lsteklıleri ı ınuı.11t 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

Elektrik, Havagazı. Kalorıter {T esi~at ve alz.ı 

M. M. Vekiiletl Satınalma Komtsyonund n : 
6.000 adet sıcak kaynak satın alınacaktır. Seherine tabının ed ~ 

fıynt bır liradır. lhalesı 19 eylül cuma günü saat l 1 dedır. f;te 
lerin kanuni kati teminatlarile komisyona muracaatları. 

ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

TUrkiye Kızalay C miyeti Umumi M rkezindeJ1 :1. 
Cemiyetimiz gaz maske fabrıkası ıhtiyacı ıçin 35 bin metre 

talık bez ahnacacaktır. Nümune ve şartnameleri lstanbulda Ye0' 

' ' •- -~-t....v..kn.çı.-unı~an ve Ankarada Kızılay .,oı 
26-9-41 9 30 

6-10-41 15 -1 
· 4 9 lsp rt Gö 
:l - -41 15 - nen Köy Ens ıitUsU ve Eğitm n 

1 
Kursu MüdUrliJğUnd n: 

Cinsi Mıktarı Muh. fiutı Tutarı M . ,ıı 
23-9-41 10 30 Lır L' uv. teınııı 
24·9·41 11 _ Harici elbise 85 takım 

22 
ıra Lira 

25-9-41 14 - 1 karpin 85 çıft 8 
1870 

181 

I 
Potin 280 .1 680 

I ÇI t 8 2240 
sp rta-Gönen Köy Enstiı- _ 168 

- - - - ihtiyacı bulunan yuk d usu ve 6 ncı devre Etitmea kari 
3 1 O 4 arı a yazılı 3 k 1 - - 1 15 - tarihinden itibaren k k . 8 em eşya 15 g-ün müddeti 
22-9-41 11 - tarılıine müsadıf pnzar~çı. : ~ıltweye konulmuştur. İhale 229 
9-10-41 16 - lacaktır. e 

1 
g nu saat l5 de Maarif dairesinde 

9-10-41 15 -: Nümune ve şartname Maarif müd ı- .. 
3· 10-41 11 30 E"siltmeye iştirak ede ki . ur utnde gorülebilir. 
7 10 41 ı 6 h ce erın teminat! 1 • e • · - hnp ı ale zamanınd 1 arını ma ıye veznesııı . 
6 10~A an evve temınat kb l ı · ,1 16 - etmeferı ilan olunur. ma uz arını keınisyona 
22-9-41 10 -f 
29-9·41 16 - ·e=:~~~~~~~~~~~~~~~~~Ç!!I~ 
~:~~::! !~ 3o Ms_oobilya, Büro ve ev eşyası, Mu~amba, H ı 
24 ad t k ! a 1 v. s. 

·9·41 11 - e aryola alınacalı::tır. Bak: lnhis. 

24-9-41 11 30 f'!:!!K::~~~~~~~!:!':~~'S!!;;~~~~!!!!!!~~ 22-9-41 10 30 ı 
22.9.41 11 _, Kereste, Tahta ve saire 
22·9-41 11 30 f 44,800 m3 çıralı 
7-10-41 11 _ !arına. tahta alınacaktır. 

7-10-41 16 -
4-10-41 11 -

8-10·41 
5-10-41 
5-10-41 
5-10-41 

Mahrukat, Benzın, akind yajldrı 

Ask rr Fabrmkalar U MUdUriU"'U ~-
., rk z Satın•' 

Komlsyon1.1ndan • 
Malzemenin cins ve miktarı· 165 5 • 

K. ot: 268240 it. 
,. 982.2 t. 

• 728.4 t. 

' 
aç. ek•. 

• 

20000 -

----
3000 - Toplcapı Maltepesi Ask. SAK 
3939 - Anlc. Lvz SAK 
4688 - . • 

26·10-41 
26-10·41 
22-9-41 
7-10-41 
7-10-41 
7-10·41 
23-9-41 
19-9-41 

17 -
17 -
17 -
17 -
15-
15 -
15 -
11 -
15 -
10 -
10 30 
ıs -

ve ~aatı: 26.9.941 cuma 14 M. h · ton ın şe kömurii, ibalet1
1 

(. 

teminat 1861,88 lira. · u ammen bedeli 12':112,50 lır• 

Malzemenin cins ve m'kt . 6 ı 
26.9.941 cuma 14 30 M b arı. ton tutkal. İhalenin gun v• 

Y 11laf: 67 t.- arpa: 750 le. 
Çam fııhfı: 150 k.- kuı Gr:ilmll: 

claıı: 60 k. 

CB Müzayedeler 
Ev aakuı 

• 
Mn._tamel demirbaı eıya 
Detırmeo makineleri 

IJildJi 9•• •facı: f 13 m3 

.. 
150 k.- çamaıır ıo· pu. 

paz . 

aç. art. 

·~· art. 

--
5081 :l5 

--

49f 66 
457 21 

--

- -

• 
3800 -

381 09 Ank. Belediyt-si 

- - Anlc. L~z. SAK 

37 47 lıt, Belediyesi 
34 30 • 

- - Diyanet 1,Ieri Reisliği Ank. 

- - Sümer Bank Birleşik Yün İpliği ve 
Dokuma Suogipek Fabr Mil . 

22-9-41 
22·9·41 
1-10·41 
27-9-41 

345 7S D · . · euesesı 
eaızlı Orm•n Çevirre Müd, 30•9-4 1 

14 -
14 -
14 -
14 -

AS ... 

lira. . . n ammen be el 5700 !ıra, kati teınııı•' 

Yukarıda yazılı malzeme h" 1 t 
Askeri Fabrikalar Umum M dızal arında ıröstcrilen l'Ün ve J•' 

u ür uğü Merk S I 'foıı pazarlıkla ihale edılecekt u L ez atına ma Koııııs 
h. 1 ır. muuamrncn b d il . ııı' ız .. arında iÖslerılmi t e e erıyle kati tcıll 

ş ır. 

l!rzu•um akerl a l 
Tonu 850 kuruıtan 3 itin t 1:~~l~a ~omisyonund•" :11 • 

nacaktır. nyıt k murü paznrlılda ••1 

Pazarlık l.10.941 çarşamba ünu /J· ~ 
da yapılacaktır. g saat 10 da Erzurum S•· 

Muhammen bedeli 25500 r 'il 
rüne ait evsaf ve •art Kıra kati teminat 3825 lira lioyıt • ;' 

y name o. da - - 1 1 . . ,, 
buzlarile Ko - goru ur. sıeJdılerin teınııı 

· na murneaatl rı, 



"1~hendia Mekt bi Sat. ı ima Komisyo undan: 
toz İçin şartnamesi mucibince ve depoda teslim edilmek 
l:fJ n kok kömürü kapalı zarf usuliylc alınacaktır Beher to· 
;n bedeli 24,30 ilk teminatı 912 liradır. 

~ :10.941 saat 14,:>0 da yapılacaktır. Fazla malumat için 
tsıne ınüracaat. 

~tl lt 
fer . Tıp Işı rl Umum MUdUrJUAUnden : 
~e ;;ın ınalOm evsafta kurn ve küçüğü 3;ı..6, büyüğll 6x 12 
ti ıla 60 ton Turk antrasiti açık eksiltm"' suretiyle sa· 
kı~r: Açık eksiltme 6 llkteşrin 941 pazartesi günü saat 

0iütte Adli Tıp işleri U. Müdürlüğu binasında yapı· 

~ lesliın ve gösterilecek yere boşaltma ve istii ma raf· 
,

111ak Üzere beher tonu içio 26 lira fiyat tahmin edilmiş· 
fıııı o h • d b' . k 1 kl"I . k" ~it n gun ıçiıı o tırme şarttır. slt- ı erııı mez ur 

1 ~ı· 15 temınat parası 234 lira ile birlikte komisyona 
an olunur. 

~oy lstan bul Belodlyesln,den 
d rMahınutb y nahiyesi arasında işlemek üzere iki otobüse 

~ Bnrad o obfü, işletmiye talip olanların 29.9.941 tarihine 
,,1 ıte:u funil akşamına k~d r tasarruf vesikalariyle birlikte 

ttııı a. Ucret ve hareket tarifesi raptederek belediye riyasetine 
cleri ilan olunur. 

I>, 
ıtı "'1r Yolları işletme U. MUdUrlUğUnden : 
;; bedeli 5900 lira ol:ın bir aded Hava Kompresörü 17 

~- bl Cama günü saat 1 >.30 da kapalı zarf usulü ile An· 
~ tı •na\ında satın ahua aktır. 
~tıı rınek isı:iyenlerin 442,50 liralık muvakkat teminat ile ka· 
~ 'Y tttır:i vesikaları ve tekliflerini ayni g-ün saat l 4,30 a 

ııı, 1
11ıı teiali~ioe vermeleri lazımdır. 

')'er Para ız olarak Andarada malze'lle dairesinden, Hay· 
''eli Unı ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Ilı. 5~ 
~kı· de hazırlanacak 6 bin metre mikiibı balast işi kapalı 

llıt 3 •hınc.yc konmuştur. "' 
bır· . l0,941 tarihine müsadif cuma 2'Ün0 saat 11 de Hay· 

ınc· . l 
ıtı 

1 
1 ış etme komi yoounda yapılacaktır. 

~ ite ınikabının hazırlanma muhammen bedeli 150 kuruş· 
l ı . 

rın enıınat 675 liradır. 
0 ~I ll.'ıunyYen günde saat 10 a kadar zarflarını komisyona 

•rı ı· ııı-ıa azıındır. 
'"ti. ~at ve şartname almak isteyenler i~lelıne kalemine mü· 

•tı, 

t~ . 
l ~t Cıtıai, miktarı muhammen bedel ile, muvakkat temi nah 

ille ' • 
~ •- l "apalı zarf usulile satın alınacaktır. E.k$ıltme l. 10.941 

.,: 11 de Sirkecide 9. lşletme binaunda A. E. komisyonu 
Pılacalc.t 

trın ır. 

i\rııı 1 llluvakkat teminat ve difer kanuni vesaik muhtevi ka· 
t, 'Yrıı giln saat 10 a lı.adar komisyon reisliğine vermele· 

'tlt 
C ,

1 
r Paraaız olarak komisyondan verilmektedir. 

Miktarı Müham. b. Mvk. tem. 
lira lira 

30000 adet 5 160 387 

4500 
50000 > 

'tüRKIYE CU HU İYE 
13. g. 9 4 1 

A KTI F 

Lira L l R A 
i2.604.628 

. 

102.124.217.77 
18.228.552.50 

463.2 5.70 

SSS.583.12 

13.555.0G9.S3 .-
46.445.332 33 

158.748.563.-

21.683.011.-

260.267 .496.39 

45.424.361.93 

8.31Q.245,19 

4.948.64 
6.261.768 85 

-.-
167 .500.000.-

1 l' YekOn: 
•ııııııux 1938 tarihinden itibaren ı 

120.816.755.97 

358.583.12 

60.000.341.66 

1~7 .065.552.-

260.267.496.39 

53.734.607.12 

173.76~.717.49 

4.500.000.-

8.079.037.21 
818.589.090.96 

-·E? . 

1 . 
1 

iONAKASA GAZE~1 

isteklilerin muvakkat keminat ve diğer kanuni veslkal:ırile birlikte 
ayni gün ve saatte komisyona müracaatlıırı liiz1md1r. 

Şartnameler para ız olarak komisyondıın verilmektedir. 

Muham. bed. Mvk. temin t 
Cinsi 
Fayans 

Mık tarı 

16000 adet 
lira lira 

2520 189 
> Kenarlık 5000 '" 

Kayseri B ledlyeslnden 
Ford marka beheri 7000 Türk lirası muhammen bedelli uzun şaseli 

iki aded kamyon 1.10.941 Çarşamba günü saat 16 da yapılan teklif 
haddi layık görül üğü takdirde belediye encüm~ninde kapalı zarf 
usulile eksıltmesı yapılacaktır. 

Şartnameler bedelsiz olarak belediye başkitabtinden alınacaktır • 
Bt-her kamyonun muvakkat teminatı 525 liradır. 

Teklif mektublıırı eksılta eyi açma saatinden bir saat evveline ka· 
adar makbuz mukabilinde beledıye reisliğine tevdi edilecek ve Posta 
ile gönderilen teklif zarfları bu saatten evvel felmiş bulunacaktır. 
Postpda vaki recikmeler nazara alınmıyacaktır. 

Ankara Eti bank Umum MUdUrlUğUnden•: 
En aşağı 8 beygirlik ve 800 cm. 3 silindir hacimli ve .Side-Car'h 

yeni veya kullanılmış bir m ıtosiklet satın alınacaktır. 
Ankarada Eti Bank Umum Müdürlügüoe müracaat etmeleri. 

• • • 
1450 k. mühür kurşunu alırıac:ıktır. Bıık· lnhis. U. Müd. iliinlarma. 

Erzak, Zahire, ft, Sebze v. s. 
Bursa Asker Satmalma Komlayonu.,dan 

5-9--941 günü pazarlıkla ihale yapılan 686.000 • ilo kuru ota talip 
%uhur etmedi2'inden tekrar pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlığı 19 9-941 cuma günü ssı:ıt 16 da Bursa Tophanede Satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeil 41160 lıra olup mnvakkat temirıat 3087 liradır. 
Taliplerin ilk teminatlariyle ihale saatinden evel her hangi bir mal 

sandığına veya Bursn'daki As. Po. 1936 muhnsebecıliğine yatırmış 
olmaları. 

Kuru ota ait şartnameler Ankara, 1 tanbul Lv. Amirliği ve Bursa 
Sahnalma komisyonda mevcut olup talipler tarafından okuınabilir. 

Taliplerin muayyen gün ve saatte komisyonunda hazır bulunmaları. 

. 
Çanakkale Askeri Satın ima Komisyonundan: 

Cinsi Kılo miktan Umum tutarı Kiifı teminatı Mukavelenb şekli 
Pirinç 10,00G 4550 lira 683 lıra pazarlık şartnamesi 

ihalenin tarih ve ~ün analı 
19.9.941 cuma günü saat 10 da 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı bir kalem pirinç birliklerimiz ilı· 
tiyacını karşılam1k üzere ,artnam•deki evsaf dahilinde Çanakkalede 
tümen an barına feslım etmek ş rtiyle 46 ıncı nıaddenın M. fıkrası 
mucibince pazarlıkla usulen satın alınacaktır . 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
idare müstahdemini elbiseleri yakalarına konulmak üzere adli teb· 

liğat müvezzilerine ait zarftan 3634 bakıcılar için saikadan 1073 ha· 
mal, odacı ve d ğer müdabdeminc ait müstatil remuzdan .370 adet 
yaka işareti yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29. 9. 941 pazartesi günü saat 16 da büyük postahane 
bina!ıl birinci katta ldarı Muavinlik oda ında toplanacak Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel 3050 lira 30 kuraş ınu
vakkat teminat 228 lira 83 kuruştur. 

Taliplerin o\baptaki nümunelerini ve şartnameyi görmt-k ve muvak· 

kat temioatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük 
idari kalem L vaz1m hımınn eksiltme gün ve saatinde de 1941 se· 
nesi için muteber Ticaret Oda ı vesikası ve muvakkat teminat mak· 
buzile bir likte Komisyona müracaatları. (8060) 2-4 

ERKt.Z BA ASI iN 
VAZiYE Ti 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Hususi 

PA S I F 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 İnci maddelerine tevfikan 
buine tarnfmdıın vaki tediyat 

7 .822.019,15 
6.000.000,-

158.748.503,-

21 .683.011 .-

Deruhte edilen evrakı nakdiye baldy~i 137.065.552.-
Karşılı~ı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavıile vazedilen 17.000.000.-

Rcesk9ot mulcabili ilaveten tedavüle vazedilen 250.000.000.

Hazineyc yapılan altın kar;ılıklı avnı 

mukabili 3902 No.lı kanun mucihince 
ilaveten tedavül~ vazedilen 

Mevduat: 
Türk Lirası 
Altın safi lc:ilogrnm 877.150 

3850 No. kıınuna göre haı.inc.)I'! açılan 
•Un• mukabili teHli olunan altınlar 

94.000.000.-

68.821.294,21 
1.233.782,03 

Safi kilogram 5S 541.930 ';ö.124.167,90 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil döviıler -,-
Diğer dövizler ve alncalclı kliring 1'alclyeleri 29.466.863,?4 

Muhtelif . 

YekQn: 
lıkonto haddi 0/ı 4 Altın üzerine % 3. 

L IRA 
15.000.000.-

13.822.019,15 

498.065.552.-

70.058.076,24 

78.124.167,90 

29.466.863,24 

114.052.412,43 

818.589.090. 96 
• ,, 'r·--··· r 

ihalesi 19.9.941 cuma günü saat onda yapılacaktır. 
lst klilerİt> b 0 1li gün ve saatta ve vesilı:a ve teminatları ile bir· 

liktt- komisyonumuza milrııaaatları. 
Şartname her fÜn komisyooda ı-örülcbilir. 

lst nbul KOmutanhfiı Sabnalma Komlayonun.ı•n 
B ht-r kilosuna 15 kuruş fiyat tahmin edilen 5 ton s(U 23.,,941 

sBh fÜ ıi saat U de pazarlıkla salın alınacaktır . Muhammen bedeli 
I J a olup kati teminatı 112 lira 50 k.uruıtur. Şartaamesi her rün 
komisyonda görülı::bilir. İsteklilerin belli gün ve u atte Fındıldıda ıa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

(DEVAMI DôRJ>0NC0 SAYFADA) 

ısar ar U. Müdürlüğünden : "l.tıa ... mı::ı:ı ____________________________ .. 

Muh. bed. Mvk. tem. Ek. a i l t me 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli f ÜnÜ 1aati 

Karyola 50 adet 1232 - 92 40 aç. ek!I. 26-9-941 10,30 
Çıralı tahta 44.800 m3 29.56 08 2l1 76 ,. • > 10 -
Muhür kurşanu 14SJ kg. 986 - 73 95 • » ,. 9,30 

1. - Şartname ve nllmuneleri mucibince yukarıda c ins ve miktarı • 
yazılı malzemenin 16-9-941 deki eksiltmeıiode teklif o lunan fiyatlar 
layık hndde görülmediğinden ekıiltmeleri hizalarında rösterilen ınn 
ve saatte Kabataşta Levazım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonun· 
da tekrar yapılacaktır. 

il. - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatı, eksiltme fÜD ve 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

111. - Nümune ve şartnameler, sözü geçen Şubeden paruız alına-
bilir. (8279) 

Mahammen bedl."li 9000 lira olan 150 adet çift katlı demir kar· 
yola (29. 9. 941) pazarte i günü saat (15,30) on beş buçuk ta Hay· 

darpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafıodan kapalı zarf 
usulile satın ahnacaktır. • 

Bu işe girmek iıteyenlerin (675) liralık. muvakka t teminat, karıo· 
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfla rını ayni rin 
saat ( 14,30) on dört ot!lZl it dır Ko uisyon Reisliğ-i n e vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dafıtılmak-
tadır. (8065) 3-4 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Mevcut evsafnameye uygun 2864 liralık kundura köse lesi 25.9.94l 

perşembe günü saat on beşde Taksim·Ayazpaşadaki komisyonumuzda 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Köselenin bir kilosuna tahmin edilen fiyat cÜç y üz doksan bet 
kuruş• ve tekmili o in ilk teminııtı 214 lira 80 kuruştur. Şart kat1dı 
komisyonda her gün göıülebilir. isteklilerin illt temi nat mal ıandıtı 
makbuzu veya banka kefalet mektubu ile belli s aatte ek.siltmeye işti· 
riikleri. (7986) 3-4 

• 
Cinsi Mikdaıı Muhammen bed . İlk teminat 

Defatir ve 55 kalem 8000 lira 600 lira 
Evrakı matbua 

lstanbul Vakıflar B şmfidürlüğü ile Taşra Vakıflar Teşkilitı içio 
lüznmu olan y1Jkanrlıı rn;kdıırı y z1lı ~S knll'm defati r vt- evr11k1 mat
bu kapılı zarf u ulu ıle eksıltmeye konulmuştur. İhalesi 'J.2. 9 . 941 
pazartesi günü saat 15 de lstanbul Vakıflar Başmüdürlütü binasında 
toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün Levazım kalemin.le ıörülcbilir. 
Kapalı zarfla yapılacağı için 2490 aayılı kanun110 tari fi veçlıile 

hazırlıyacakları zarfları ihale saatinde& bir saat evveline kadar 111ak· 
buz mukabilinde Komisyon Riyasetine verilmesi şarttır. Poıta ile 
gönderilecek zarflarda gene ihale saatından bir saat evveline kadar 

gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmelerden meı'uliyet ka-

bul edilmez. (7790) 

T. C . -

tl RAAT. 
B A N KA?31 
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AOMINISTRATIO~ 

Galata, Eski Gümrük Cııd· 

No. 52 

Poar la Publicft6 a'adreaaer 

l l' Aclminlatratioo 
Journal Professlonnal des Fournisseurs at des Entrepraneurs de l 'Etat Boite Postale No. 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertas Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix Caution. Lieux d'adjudication el do 

estimatif provisoire Cabier,.... des Charres Jours Heures 

Adjudications au Rabais 

Con•tructlon•-R6p•ratlen-Trav. Pultllcs-Mat6rlel do Con•tructlon·Carto9r•1thle 

lt'par. bltiase dispınsaire Cre a rre 1568 20 117 60 Vilayet Ank. 29·9·41 15 -
Constr. i. Anlı:. Publique 4707 - 353 02 Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 3·10-41 14 -
Cenıtr. biti11e Station Tarsus {Cah. clı. 3 L.) Pli cach. 60000 - 4250 - Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. Caisses 3·10·41 16 -

Adana 
Trav. conıtr. > 36318 32 2723 88 Coa. Acb. Milit. Sivas 11-10-41 11 -
Trav. excavation et constr. pave er411ioaire sur rou· Publi~ue 2628 75 197 16 Com. Perm. Muoicip. lstanbul 3-10-41 14 -

te Hürriyet Tepesi·Kitıtbane 
Cenıtr. canaliaalioo Gre a rre 12545 - 944 - Com. Acb. Milit. Çanak. 24-9-41 15 -

Produlta Chlmlques et Pharmaoeutlques-lnstruments Sanltalre&-Fournlture pour Hepitaux 
ituve ambulante: 10 p. Gre a gre 11000 - 1650 - Gom. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 22-9·41 11 -
Teile de ıaz: 20000 m. Publique 4500 - 337 50 Dir. Vakoufs lst. 6-10-41 15 -
Medicamenta et articles saoitair~ı: 1~1 lots Gre a rre 9~00 - 1425 - Com. Aob. M4n. tjof. Nat. DApart. Aviat. 23-9-41 11 -

E16ctrlcit6·Gez·Chaffai• Centr•I (lnatallatlon et Ma'6rlel 
Soudure cbaude: 6000 p. la p. 1 - C•ın. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 19-9-41 11 -
Sou4ure chauee marque Volkan: 1000 beites 158 - Cbef Depôt Aviation lst. a Yışilköy 30-9-41 14 -
Moteur complet de 21 G.V. Gre a rre Cem. Ach. Mılit. Çanak. 19-9-41 15 -
Groupe a'electropompe " 1,15 - 121 13 Municipalite Ank. 23-9-41 10 30 

HablU~n ent · Chauıaurta • Tlııua • Culrs 
Botteı: 284 pairu Publique 4828 - 362 10 Com. Ach. Cem. Surv. Oeuan. lst. 3-10-41 15 -
Habit 4ie travail: 12500 p. (Cah. eh. 2 L.) Pli cacb. 75000 - 5000 - Adm; Gen. Ch. Fer !tat Ank. et 2-10-41 15 45 

Caiase H.paşa et lzmir 
Toile Branda: ~5000 m. 4988 - Cbef Depôt Aviat. lst. a Yeşilköy 29-9-41 14 -
Etoffe coul. u.uıe pr. babita: 1000 m. Gre a rre 6850 - 1027 50 C. A. Min. ilef. Nat. Oepart. Aviat. 22-9-41 10 45 

lmpera.cable de ıentinelle: 100 p. " 3800 - 570 - • 24-9-41 10 30 

Ameu~lement 11eur Haltltatlon et Bureaux·Taplsserle ete. 
T rav. 111enuiıerie 27 60 Com. Ach. Academie de Guerre Ank. 25·9·41 15 -
Lit: 50 p. Publique 1232 - 92 40 C. A. Econ. Mon•p. Kaltatacbc 26-9-41 10 30 

Fabrication tabte: 2 p. 10. 70 C . A. Academie de Guerre Ank. 24-9-41 15 -

Traveaux cflmprlmerle • Papeterle • Fournlture de Bureaux 
MachiDe • ecrire d'un cbarriet ee 83 cm.: 1 P· - - C. A. Acıdemie de Guerre Ank. 24-9-41 14 -

Bola de Conatr uetlon. Planches, Charpent• 

jii-·------

ANA -i LK - ORTA ve LİSE 

K~:k:: BOGAZiÇi LiSELERi y~ ~ 
Arnavuclköy - Tramny caddesi: Çiftesar•Y

1'J ~1 
Kayıd için herrlln 10 ciao 17 ye kadar mektebe müracaat I 

Telefen : 36 • 210 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) ,,, 
Kırklareli Askeri Sabnalma Komisyon"" 

fi• t 
Aşagıda mikdarları yazılı kuru ıo2'anlar kapalı ıar ~1~ 

konmuştur. ihalesi 10. 10. 941 cuma günll saat 16 dıı I•'~ 
Mrk. K. binasında askeri antın alma kamisyonunda Y8~1 de 
tiplerin kanuni vesikalarile teklif mı:ktuplarını ihale saatııt l ıl 
evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnamesi Ankar11

• 

amirlikleri satın alma kamisyonlarındn da rerülür. 
Miktarı "l utan Teminatı 

kilo lira lira lı:r. 

---- --- ----
15420 771 57 82 

24800 1240 93 
3820 191 14 32 

10340 517 38 77 
9320 466 34 95 

15000 750 56 25 
8420 421 31 57 

18720 936 70 20 
26060 1303 97 7ı 

9320 466 34 95 
10340 )17 38 77 
16620 831 68 32 
7940 397• 29 77 

Ard ıs han Satmalma Kemlsyenund•rı : , 
9.9.941 salı rünü ıaat 9 da kapalı zarf usulile yapı1•0,

ainde talip çılc.madıfından 24 bin kilo sabun yeniden ~· 
eksiltmeye konulmuştur. ,1 

Tahmin becieli 18,000 lira, ilk teminat 1350 lira. ~·', 
nun !tütün raroizonlannda mevcuttur. Şartnamesi k,unısf 
lebilir. •f 

Eksiltmeai 30.9.941 salı ruaü saat 11 de komisyooci• 1 e 
İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 

na vermeleri. 

Plauhe eo boiı rtıineua: 44.800 m3 
Bola de conıtr.: 129 aa3 

Publique 2956 08 
Gre iı rre le m3 45 -

221 76 C. A. Econ. Menep. Kabatache 
436 - Dir. Saline Çam altı 

d'' Erz Jrum Aekerl Satınalm• Koml•r•""" ı 
26·9·41 10 - es 

236,000 kile lınalrur alınacaktır. Kapalı zarfla eksilll1l,~ 

Tranaport • Chargement • D6charaement 
• Trav. chuıemeot et dccharrement: 2~000 t. Gre a ıre 12250 -

Combuatlble • Carbur•nt • Hullea 
Petrole: 30 t. 
Charbon lave11ıarioı 250 t. 
Beiı: 1800 t. 

Dlvers 
lalle de teooiı: 100 p. 

" 
21600 -

Gre a 116 
300 -Crocheta de fond pr. havreaac: 1000 p. 

Macbine a vapeur cbaudiere et acceı. pr. 
Plomb a cacbeter: 1450 k. 

remorqueur Pli cach. l3j95 -

Selle tl'attelıre 400 completı (Cah. eh. 1S2 P.) 
Motocyclette fi'• Reno: 200 p.·id petite: 200 p. a-

vec accesa. 

Publique SJ86 -
Gre i. ıre le comp. 74 -

> 

" 
8658 70 

11820 87 
Pieceı rechanre auto Cbevrolet: 177 leta 
Matcriel pr. inıtall. d'eaa: 47 lob 
Mouıtiquaire: 135 p. . -

Provlalona 

Paln: 90-100 t. 
• : 100 t. 

Viande ce boeuf: 30 t. 
Lait: ~ t. 
Peiı·ebielıe: 80 t. 
Kuourma 4ie la •ian1ie de ltoeuf: 8-400 k. (aj.} 

Divera proviıieo 
Previıioo: 23 Jotı (aj.) 
PaiUe: 75 t. 

.. ı 100 t. 
> : 100 t. 
» ı 25i t. (aj.} 
, : 302 t. 
" : 1270 t. 

Beurre: 25 t. 
Macaronls: 30 t.·vermictlles: 25 t. 
Peiı-ohtche: 10 t. 
~uere: 5 t. 
Lentillea vertes: 100 t. 
Viınde de beeufı 360 t. 

Gr6 a rrlı 
Pli cacb. 14000 -
Gr6 a rr6 9000 -

• le le. t> 15 
• 14000 -
> 7980 -

Publique 

Grt a rre 

, 
, 
" , 
, 
• 
> , 
il 

.. 

42~00 -

20000 -

1-10-41 14 - " ,. 
Cumartesi ıü.aü ıaat 11 de Erzurumda Askeri satınaloı• 

• yapılacaktır, 

22-9-41 15 3 Tahmin '9edeli 57.820 lira ilk teminatı 4141 lir•0'.'' / 918 - Coaı. Ach. lntend. Milit. Tophane 

-495 - C. A. Milit. Yassıvaran ıi Hadımköy 19·9·41 1.5 -
Com. Aeb. Milit. Çanak. 25·9·41 15 -

1620 - Com. Acb. Milit. Mara~ 5·10·41 17 -

1004 63 
73 95 

456'1-
3600 -

Dir. Gen. Lirue Sportive Ank. 
Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Com. A. E.con. Monop. Kabatache 
C. A. Mia. Def. Nat. Ank. 
G. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

26·9·41 
19-9-41 
2-10-41 
26-~·41 

6-10·41 
24-9·41 

15 -
10 -
15 -
9 30 

15 -
15 -

1298 81 Com. Acb. Min. Def. Nat. ~ep. Aviat. 23-9-41 10 30 
1773 15 > 24-9-41 11 -

Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 25·9·41 14 -

1050 -
1350 -

112 50 
2100 -

600 -

Prooureur Gen. Malatya 
> > Urfa 22·9·41 

Com. Aeh. Milit. Çorlu 22·9·41 
C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 23-9-41 
Com. Acb. Mitil. Maltepe de Topkapı 22-9-41 
C. A. Regiment Surv. 1 mois a partir d11 4-9·41 

Douan. İzmir 
Dir. Lycee Bursa 25·9·41 
Dir. Ecole F orct. Belu 20-9-41 
Com. Aelı. Command. Mil. lıt. Fındıkh 24-9-41 

• 24-9-41 
> 24·9-41 
• 2~9~1 

, 22-9-41 
) 22·9·41 

6375 - Com. Ach. Mllit. Gelibolu 7·10-41 
3510 - • 7-10-41 

240 - eom. Ach. Milit. Çorlu 26·10·41 
360 - " 26-10-41 

3000 - C. A. Milit. Maltepe de Topkapı 22-9-41 
Com. Ach. Milit. Ur(• 8·10·41 

11 -
11 30 
11 -
10 -

15 -
11 -
10 30 
1l -
11 30 
10 30 
11 -
11 3( 

11 -
16 -
15 -
1~ -
15 -
17 -

kaouni vesikalarile teklif mektuplarını ilaale saaliatılen "~ır 
komisyona vermeleri Euıf ve ıırtnamesi komisyencia 1° 

,,l 
B . B•r•zlt Aakerl Sabn•lma Kemlsyort11 h' 

67 ton aabun kapalı zarfla ek.ıiltıoeye konulmuştur. r,(di 
deli 45560 lira muvakkat teminatı 3417 liraaır. Ekiiltat':. 
941 salı rüoü saat 1' ela leyazit Sa. Al. Ko. tıla yapıl~es~ 

lıteldilerin lıtelli ruo Ye aaatte kuııunun 32 inci nıad .11 
e.Jilditi veçhile huırlıyacakları teklif mektuplarını e1'•' 
saat evvel komisyonumuza müracaatları . 

~ 
• * • 221 itin kilo '9ulıur puarlık.la salın alınacaktır· • 

bedeli '1880 lira, muvakkat teminatı 4330 l iradır. Şarttı 
gün komisyoada ıörülür. 5' 

Pazarlığı 25 .9.941 salı günü saat 16 da O. Beyıı;İl 
da yapılacaktır. • ııl 

İsteklilerin belli vakitle teminat makltuzlarile mllrıc•• 
1 

• • • 100 bin kilo oobut paz~rl.kla alınacaktır. Mub•~,,, 
25 bin lira muvakkat teminat 1175 lira, iıtekliler tar 
rftn Ko. tıla ıöreltilirlcr. 

Pazarlık 23.9.941 ıalı riaü saat 15 de yapılacaktır· 
lsteklilerin belli rün ve saatte Ke. na müracaatlart· 

,~ 

Ankara Levazım lmırnıı Satınalma Ke,.,ııt 
ktıf· 

Kapalı zarf uıoliyle 40 ton yaş üzüm satın alınac• ~el 
losuna tahmin edilen fiyatı 16 kuruş olup muhammen ~' 
radır ve ilk teminatı 480 liradır. İhalesi 2.10.941 perşeı:tl e 
15 dedir. Taliplerin tek.lif mektuplarını ihaleden bir saat ~I 
miıyena vermeleri şarttır. Evsaf vo şartnameai her giln 
görülebilir. 

11P 

"'• • Açık eksiltme ile 387 damacana Kaplanlı su)'ıl = 
caktır. Beher damacanın fiyatı 110 kuruş olup mubaıı:tl1l1 / 

lira 70 kuruştur. İlk teminatı 26 liradır. ihalesi 2.10.94 

saat 14 dedir. Taliplerin komisyona gelmeleri . 

- 4 
imtiyaz Sahibi ve Y uı İşleri Direktörü: lSMAlL 0~ 
Buddıtı yerı .,MUaa •• M tb eaı,. )iti 


