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Hl!R G0N ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARi VE ZiRAi ~----------!IJ 
ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kar Of 
3 Ayhtı 4SO 
6 • 8SO 

12 • 1500 

Ecnebi memleketler ı çin 
--.::___ Aylığı 2700 

--... SA YlSI 5 KURUŞ -----
Günü reçen nashalar 

20 kuruştur 

---------fi] 
Umum Tüccarların 
t:KONOMIK HABERLER 

'
1~~ İdhaıat Malları 

t,n 
t Çivi, 60 ten tel, 

~~ " da fllma,ın g eltll 
r, t\iıılerde muhtelif memle
. l?

0
k miktarda mal sipariş 

1. 't ,, 1?
1
: Bunlardan bir kısmı 

'I L ıO ıle d' 
"rı~il •ter kısmı ise Trak-
• l;l e. lllemleketimize ithal 
~ tdır 

ıltn . 
•ııı ı· l>a~ka lskenderun ve 

•ıı:ıa 1 • llh n arına da çok mık-

it~al •lat eşyası relmiıtir. 
tı laOVakyaya ma.l.eni elJa 
\oıı t~f~ndaa sipariı edilen 

Pt Çıvınin memlekete ithali 
'\ ,: Yapılınaktaaır. llk parti 

d11 t ton çivi retmiştir. 600 
~'l Çok Jak:ın bir zamanda 

k. e retirileceti ö2'renil-

~ hl'ı, başkn bir iki rün içio-
~r ltlıta 34 ton çivi daha 
t~. 

' L taraf t - d" · • 
1 
~i . aa oğren ıfımıze 

~ .... ç P•Yaaalara sipariş edil
"l&n t 
~le . ellerden 60 ton 
ır. s·thal edilmiı bulun-

h l 1P•riş edilen 400 ton 
hırÇı~rılmıştır. Bunlar da 

~I .taınanda memlekete iı· 
b~:! 0l•caktır. Siparit e
~trd ll;ızı 500 ton filmaşin 

~ılııı~n çıkarılarak piyasa-
ıı 11lir. 

l til~~ka madeni e11a bir
~~tljf •ş. •lan 500 bin lira• 

ı:. bıtlik tarafından kul
l ''iç· T ~ Pt.ı ~o icaret Vekile-
t~lldıc~ ı 1 ın işti. 

lıı it~ tıne gire ltu nkredi

lt4:~ı. birlite tahıiı için 
1 

lc " k ilıler müsbet netice 
~ ~r: ilet, tekrar kulla

lıı-.· •kreditifleri madeni 
"ne (bıı tahsis etmiştir. 

.ı.ıı •kreditifle hariç pi
"e ~o~ 1niktarda demir, 

ı· ll:ıad 1~. eni •IY• temin 

l t -l~l 
tetk·etya fiyatları 
t • ık •diliyor 

'trd b 
·~ti~·t ıızı antika en• 

t, İdi 'r Y•pıldıfı iddia 
~ ' Beyog-lunda De-
., il lllat 
~ •ı .. ının 200 li

Q,. 81 ı· -,, 3s •ıınırelen antika 
' 'ııtik O liradan satmak 
il oı ' lllevzuunda da ih
lırt,;ıYacat1 meseleıini 

111 ' atmıştır. 
il tl:ı(id ~ -qlik· uru, antika tşya 

, L ilr111 
ij "tı ıib· mevcut olmı-
~'l' 1 lllalların iste

llar~'lılabileceti hak
hll " bulunmuşsa da 

'llir. l.lıeaeleyi tetkike ka-

111 ki i t' 
ı.. tlı,t ç ınıa devreaindo 
"'lıı ın . 

'ıtı ısteailen Hata 
~~tıı~Yaca~ı hakkında 

eektir ' - . •ıtı•tıt 
\~ıı b· ve vagonlar 
~ ıı~ '~iriliyor: 
I~ lttt lirltiye arasında 
\t "l'u,:"•hedeai bükQm· 
'lq~llli 'Y~, logiltercden 

11L rYol 1-t 'aıııotif u malzemesi, 
Can b· . •atııı almak

~ "' ırınc· ._ o11lı 1 .. lamı teş-
~ 6 ~aıonla •lli se-
l' llllırı5d . • • 11bite ekı ay ıçın-

l•lıcektir. lkia~ 

ci kısma dahil bulunan 650 vı· 

ronla yirmi dört lokomotif d., o· 
a11 müteakip sevkoluoacaktır. 

Kayıklarda kömür satışı 
Fiat Mfirakabe Komiıyonu ka

yıktan perakende kömür satışını 

6 kuru2 olarak tesbit etmiştir. 

Komisyon bir çok kimselerin 
kömürlerini kayıklardan almakta 
olduklarını görerek bu Hatları da 
tespit etmeği lôzumlu rörmüştür. 
Evvelce kayıklardan alınacak kö· 
mürler toplan telaki edildij'inden 
5,5 kuruş tespit edilmişti. Halbu· 
ki kömür sahiplerinin kayıklarda 
halka perakende fiat üzerinden 
yani 7 kuruştan satış yaptıklara 
rörülm üş tür. . 

Bu vaziyetin önüne geçmek ı-

çia kayıklarda her türlü kömür 
satışının 6 kuruştan yukarı yapıl· 
ması menedılmiştir. Bu fiaOan 
yukarıya satış yapanlar Milli Ko· 

ruoma kanunu hükümlerine röre 
tecziye edıleceklerdir. 

Yurdda endüstri faaliyeti 
10 misli artırılacak 

Aakar dan bildirilitine röre 
hükılmet yurdun endüstri faali
yetini memleketin ihtiyacına kafi 
gelecek derecede inkişaf ettirme
te azmetmiş oldutundan bunun 
işletme ve idaresi için lazım re
len teknik elemanları da beraber 
yetiştirmek makıadile Maarif Ve
kaletine bağlı elmak üzere bir 
mesleld ve teknik öğretim müs· 
teşarhtı ihdasına ve bu müste· 
ıarlıta bağlı geniş mikyasta ve 
her derece ve neviden mesleki ve 
teknik okullar kurmafa ve mev· 
cudlarını teYsie karar vurmiş bu
lunmaktadır. 

Bu maksadla hazırlanan ka-
nun liyibalan Meclis toplantı
sında Başvekil Doktor Rtfilc 
Saydamm teklifi üzerine ruzna
meye alınmı4lar ve müstaceliy~t
le müzakere ve kabı.ı.l edilmiıler· 
dir. 

1941 mali yılı düyunu umumi-
ye bütçesinin 25 milyon sterlin
lik kredinin faiz ve itfa müret
tebatı maddesinden 1,252,539 li
ra tenzil edilerek Maarif ve Na
fıa Vekaleti bütçelerinin tertiple
rine nakledilmi~lerdir. 

YUkeek MU hendi s Okulu 

lstanbul Yüksek Mühendis oku-
.Iu ile Teknik okulu bina ve müş
temilat eşya makine alit n her 
türlü ders levazımı dahil olmak 
üzere bütün hak ve vecibelerile 
Naha Vekaletinden verilmiş olan 
vazife ve salahiyetler Maarif Ve· 
kıllifine devredilmiştir. 

Memleketimizin muhtaç oldu
tu endüstri mamulatının mühim 
bir kısmını yurdumuzda istihsal 
ve imal etmek lüzumu etrafında 
reçmi~ senelerin tecribesine ve 
içinde bulunduğumu• hal ve ıart· 
ların bu tecrübeleri tamamile le· 
yicl edici mahiyette bulunmasına 

dayanılarak yurdumuzun endüstri 
faaliyetini pek yakın bir zamanda 
bugünkünün on misline çıkarmak 
ve endüstri hayatıma memleketi
mizde tesis ile beraber bunun iş· 
letme Ye idamesi için lazım ıe· 
len teknik elemanları da beraber 
yetiştirmek zaruri oldutu netice· 
ıln• vırılmıtbr, 

G ____,,, ... ZETES. 

lDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Cadde.!, 

No. 52 Husu f Daire 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde rö:-üşülilr 

Telefonı 49442 

Posta luıtaaa No. 1261 

~--~-------------~ 
ve M ü t Je a h h i t 1 e r i n meslekl Organıdır 

2' - Eyhlt - CUMA 

Ank. Jandarma Genel K•m11t.: 
o.ıaa 1898 

Ank. Beletliyesi: 
Çiam• 1897 
İstinat tluv1rı ve lcanılizuyon İııf. 1895 
K. ot 1907 
ş., .. İDf· 1907 
Meıin caket, paat.lon ve önlük ile lli

miclea fÔmlrlc ve talcte 1908 

Ank. Lvz. SAK.: 
Mulıııelif malzeme 1904 • 

Ank. Çocuk l. lah Evi SAK 
inalı: 1883 

As~. Fabrikalar U. Müd. SAK.: 
Sarı Hlııuola köHle v• vaketa 1901 
Tutlı:al 1901 
Me~ kömürii 1901 

Babaeski Ask. SAK 
K. ot 1906 
Bandırma Ask. SAK 

Oda• 1888 
Y eturt, lı:oyua ,.. •ıtır eti l!Sa& 

Balıkesir Ask. SAK 
K. ot ve 1amao 11'95 

Beden Terbiyesi U. Müd.: 
Dosya kutu yap. 1904 
Teni• topu 1904 

Bolayir Ask. SAK 
Meşe odunu 1907 

Çanak. Ask. SAK 
Lavemuio kömürü 1908 

Çorum Ask. SAK.: 
Patetu ve le ... tan 189' 

Deuiz Lvı. SAK 
Re9iae ve ufalt 1909 

D. D. Yolları: 
Alı:ıehir iıtHyoounda yıp . yatalthD.De 

bi DRll İof. J 898 
Çam dilme, tahta ve lı:alaa 1897 
Yatlı kösele 1897 
Tutla 1895 
Toz boya 1894 
Erzurumda marna binuı İDf. 1894 
Sılııhi tuiıai ve mılıı:emeıi 1865 
Rakanılı ialvaniıe iıaret çiviıi 1883 

Erzurum Ask. SAK.: 
K. ot 1884 
Butday nakli 1908 
·Erzincan Ask. SAK.: 

Saman 1903 

Ezine Ask. SAK 
z~ytio yatı 1901 
K. •otaa 1908 
Buliur 1908 

Gireson Nafıa Müd.: 
Ceıa evi inş. 1884 

inhisarlar U. Mild.: 
Karyola 1903 
Mühür lı:urtum 1903 
Çıralı tahta 1903 
İp 1902 

lst. Komut. SAK 
Kömür nakli 1909 
Tu.e •eb:ı:e lı:onserveti ve Htieyatı 1909 

lst. Nafıa Müd.: 
Makine lıberatuvarı inı . 1893 
İ!t. Belediyesi: 

Duvar tamiri 1896 

lst. Sıhhi Müesseseler SAK 
Ökçeli terlik 1897 ' 

lst. Telefon Mild.: 
Kok kömiirü ve m1rin lav• 1897 
lıt. Gümrükleri Başmüd.: 

Liİ•tılc boru ipekli ve pamuklu erkek 
fapkaıı 1894 • 
İzmir Belediyesi: 

Kaaal'zaıyon yept. 1198 

İzmir Lvz. SAK 
Eret fotini 1908 

lznıir İnhisarlar Başmild.: 
lnhieerlar mamul'tı nalı:li 1909 

Karaman Belediyesi: 
Parke lı:ııldırım ııış. 1899 

Maraı Ask. SAK 
Yemeni ve folio 1888 

Marmara Üssü B~hri Komut.: 
Sabun 1908 

M. M. Vekaleti: 
Tavla halatı 1908 
Çılcrılclı dilli tolca 1908 
Ank. dilcimevinde elektrik tHİtah 1907 

M. M. V. Deniz Mrk. SAK 
Demir :ıiDciri, ;ımandıra v. ı. malıeme 

deııh:tlen çıkarılmuı işi 1908 

Mersin Belediyesi: 
Çöp araba,ı tamiri 1908 

Söke Ask. SAK.: 
K. •otan 1893 

Tophane Lvz. SAK 
Sarı aabunlu köacl• 1908 
Sebze 1909 
Kundura çiviai ve nalça yap. 1909 
Topkapı Maltepesi Ask. SAK 

K. fuulye 1905 
Kırmı:ı:ı mercimek 1909 

Trabzon Ask. SAK.: 
S eman 1897 

Yalova Ask. SAK.: 
Meıe oduau 1908 

Yüksek Ôfretmen Okulu SAK 
Elbitelilc, percle1ülük kıımaı ile erkek 

ve kı:ı ayalı:kabı 1895 

Yüksek Ziraat Enstitilsft: 
Ellııiı• cliktirilıneai 1897 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Bahkeelr Valillllnden: 

Bandırma - Gönen yolunun 7+140-8+ 150 inci kilometreler arası 
tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 3678 lira 20 kuruş, muvakkat teminatı da 276 lira
dır. İhalesi 7.10.941 salı günü saat 16 d• daimi encümende yapıla· 
cağmdan isteklilerin ihale ıünOnden en az 3 gün evvel vilayete mtı· 
racaatla nafıadan' alacakları ehliyet vesikası ve muvakkat teminatla· 
rile airlikte müracaatları ilan olunur. 

• • * Balıkesir - Edremit yolunun 12 .- 18 arası için ihsar edilecek 
1520 metre mikap taş açık ekailtmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 881 lira 60 kuroı muvakkat teminat 66 İira 1l ku
ruştur. ihalesi 7.10.941 aah ıüntı saat 17 de daimi encümende ihale 
edileceğinden isteklilerio muvakkat teminatlarile birlikte müracaatları 
ilh olunur. 

* * * Balıkesir Memleket hastahanesi pavyonu ikmali inşaatı talip 
çıkmadığından bir ay içinde pazarlığa bırakılmıştır. 

Keşif bedeli 3000 lira muvakkat teminatı 225 liradır. Doıyası na• 
fıada görillebilir. 

İhalesi 12 - 10 - 941 tarihine kadar vilayet daimi encümeninde 
yapılacağından isteklilerin muvakkat teminat ve ehliyet veaikalari yle 
birlikte mürac11tlara ilin ohuaıar. 

-
inhisarlar Sıva• Bat MUtlUrlUlnnden : 

Hargün tuzlasında 984 lira 43 kuruş 11uıha111men nedelli pavyon 
binası tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme evrakı inhisarlar Sıvaı baş ml1dürlütünde rirtılebilir. 
MuYakkat teminat miktarı 73 lira 83 kuruştur. 
isteklilerin eksiltmenin yapılacafı 2 birinciteşrin 941 perıembe 

rilnü saat 15 ce ıahisarlar Sıns baş müdürlüğil ltioatıoda mlteıek· 
kil komisyona mlarcaatları. 

Hatay Nafıa MUdUrlUIUnd en : 

Süveydiye, Fatikli, Şenköy, Sıçanlı, Güzelce, Çenr•o, Erain ve 
Sarıkaya mevkilerinde yapılacak 8 adet Jandarma karakollarının ik
mal inıaatı kapah zarf zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13 teşrinievveli 941 pazartesi rünü saat 15 de Antakya 
nafıa müdürlü2il odasında müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 

lstiyenlcr busuai şartname ile proje ve evrakı keşifoameyi naha • 
müdürlütünde rörebilirler. 

Bu iti keşif bedeli, 11051 lira 97 kuruştur. 
Muvakkat teminat P28 lira 90 kuruştur. 
Taliplerin ihaleden en az 3 gün evvel bu işe benzer İn .. atı ea

şardıklarıoa dair evrakı müsbiteleriyle birlikte viliyete rnlracaat ede
rek alacakları ehliyet vesikasını 2490 !'ayılı kanuna uyıua olarak ha
zırlıyacakları teklif mektuplarını ihale ıünil saat 14 e kadar komis
yon riyasetine makbuz muit.bilinde vereceklerdir. Pestada olan , .. 
cikmeler kabul edilmez. 

Nllde Vallllllnden : 

Niğde • Nev~ehir yolunun 24+ 649-29+ 339 kilometreleri araaın
daki 8911 lira 26 kuruş keşif tutarlı 4687 me' re tulündeld şosenin 
esaslı tamiratı 19.9.941 gününde müteabhidine ihale edilmek tızere 
eksiltmeye çıkarılmışsa da talip zuhur etmedifinden viliyet daimi 
encümeninin 19.9.941 tarih ve 341 sayılı kararı mucibiace 19.9.941 
rününden itibren 10 rün içiode eski şartlar dahilinde ihale edilece
tinden isteklilerin 29.9.941 pazartesi rllnü saat 16 da vilayet daimi 
encümenine relaıeleri ilin olunur. 

latanbul Beledlyeelndn: 
Keşif B. ilk T. 

961,66 72. l'l Beşiktaşta Barbaros türbesi bahçesine konaoak iki 
adet fenerin metalden yapılacak ıiitunları ioıaah. 

534, 55 40,09 F aktih hayvan hastahanesi binasının tamiri. 
2595,00 202,12 Belediye merkez binasil., Fen lı,leri Müdürlütil lıti

nası kalörifer tesisatının tamir ve ıslahı. 

Keşif bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 

ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Ma· 
amelit Müdürlüfü kaleminde görülebilir. lhale 9.10.941 perıembe fil· 
nü saat 14 de aaimi encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 
riln evvel Belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alaeakları fen
ni ehliyet ve 911 yı lına ait Ticaret odası veaikalarile ihale iÜnÜ 
muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

Ank•ra Vallllllnden : 

Ankara - Kalecik - Çankırı yolunun 34+000-45+000 inci kilo
metreleri arasındaki şo enin esulı tamirat işinin ihalesi 9.10.941 ta
rihine rastlıyan perşembe rünü saat 15 de vilayet naha müdGrlfttiln· 
de yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye lconulmuıtur. 

Keşif bedeli 116427 lira 85 kuruştur. Ve muvakkat teminatı 7077 
lira 39 kuruştur. 

lsteklileriıı munkkat teminat, mektup veya makbuzlarını, ticaret 
•dası vesikalarını ve ihale rününden ea az 3 rün evvel •İliyet ma
kamına iıtida ile müracaatla bu iş için alacakları fenni ehliyet vesi· 
kalarını hamilen 2490 sayılı kanun bükümleri dairesinde hazırlıyacali· 
ları teklif mektuplarını yukarıda yazılı filade saat 14 e kadar daimi 
encümen reisliğine tevai etmiş olmaları. 

Bu işe ait keıif ve şartnameyi her fÜD nafıa müdilrltlfilnCe ıöre
bilecekleri. 

Tokat Nafıa MlclUrlUllnden 
Tokat merkezinde yapılac•k olan 39956 lira 38 kuruı bedeli ke

tifli ceza evi inşaatı kapalı zarf usuliyl• eksiltmeye · konulmuısa da 
talip bulunmadığından ihale kauunanun 40 ıncı maddesi mucibince 
eksiltmenin bitiş tarihi olan 5.9.941 den itibarea bir ay içinde pa· 
sarlıkla yapılacafı ilin olunur. 

Nı,anh' Kıaı: Orta Okulun .. an 
Okulumuzun 2169 lira 3 kuruş keşif bedelli ihata dıvarlarını tami

ratı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 10.10.941 tarihine mftaadif 
Cuma rünü saat 15 de Beyoflu istiklal caddesi 349 numaralı binada 
J..iseler Muh1.1ebecilifinde toplanacak komisyonda icra edilecektir. 
Muvakkat teminat 163 lira olup isteklilerin mezkQr rüo ve ıaatte te
minat makbuzunu ve en aı; 1500 liralık bu iıe benzer iş yaptıklarına 
dair aldıkları ehliyet ve 941 yılı Ticaret Odası vesikalariyle berabor 
komisyona ı•lmeleri. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cloıl Şekli Mubam. bed. Teminat Mili-acaat yeri 

A) MUnakaaalar 
la .. •t. Ta111lr•t, Nafıa lfl•rl, Malzeme, Harita 

Kemerburras cliıpaoseri binası tamiri par:. 
Ctlmrilk lotlndeki itballt iskelesinin demir aksamı· a9. eks. 

aın türılm!lı kısımlan t11miri 
lst. MiiftllGttı bioaıuı41la yap. tamir işi 
liaata duvarı tamiri 
Adi ltalciırım inı. Kadik6yüade Pemak ıek. 
Adi kaldına ioı. Peneryelunda Prefesör Salim aek. 
(Abraetlerltikl) köprihll iu~. 
Oda ta41lili 
Hamaa ta•iri 
Aaj,ar tamiri 

• 
> 

aç. eks. 

kapılı 2. 

a9. ekı. 

kapılı z. 

413 3S 
2338 70 

4966 69 
2169 03 
1917 50 
2407 70 

12354 61 
9ı70 91 
9699 64 

16) 44 

lllçlar, Kllnlk ve la11•11tlrart allt Heatahane Lv2. 
Turubu: 760 k. pu. 
E.oıayı hltbiye: '6 kalem {temtl.) 

• 
> 3518 15 

Elektrlk Havaeazı·K•lerlfer (Tesa.atı ve Malze111eal) 
Kaynak tezu: J.4S k. aç. eks. 1320 -
Devlet 41lemiryelları Umumi i41lare 9iaaıı sinyal, te· kapalı z. 12831 se 

lefoa, yanrın ibltar ve alara tHiaatı yap. (fart. 
41S lu.) 

ilelttrojea rurabu 

Men .. cat, Elblae, Kuntlura Çama,.,, • · •· 
Tayyörluk kumaı: 180-210 m. 
Mantoluk kumaı: 60-80 m. 
Gedikli okur laarıci elbiıe diktiril.: 200 tak. 
Kamaı: 320 m. 

aç. eks. 

• 

aç. eks. 

619 -
525 -

2500 -
2240 -

Melrll,., ...... ve ev et~••• Mu .. MIMI Hlihy, •· 
Ma41leni eua ve aobilya Ank. bast. ivi• (ıart. 13' kapalı z. 27875 -

kr.) 

M•tlt•• ., •• ,. Kıırtaalr• . y ...... n. L•--•11111 
Renkli karten: ~6000 ad. aç. ekı. 
Defter ve evrakı matbua: 15 lcalem 

Kere ... , Tah.. v e aarel 
Muhtelif kereste ve kentrplak 
Çıralı talata: 1'.l.454 m3 
Klknar, rtırren, meşe, çıralı tam, dışbudak kestane 

ve karaafaç: 154. 79 m3 

Nekllrat, Bo .. ltma, YUkletme 

Nakliyat yapt.: 700 t. 

• 

paz. 
aç. eks. 
paz. 

pas. 

Mahrukat, Benzin, Makine F•ll•r• "• •· 
Odan: 1800 t. kapalı z. 

..MDteferrlk 

Pirinç ataça vida bnaıa baı bakır çabuk n ba- pu. 
kır ~ivi 

Ote•ot.il 6·8 ıilindirli 39·40 medeli Fert Şevrele 
Stpbeyker ve Opel markalı 

Çivi ile vurulacak menteıe çıkar ve ~ıkmas: 10000 paz. 
ad.·afaç vitla: 105 paket·lama demiri 15/3 •/m: 
675 k. 

Lanı: 15 ad.·kua torbHı: 1500 ad.-otomatik rekor ,. 
25 çif t·kaama: 250 ad.·lcilrek: ~50 ad.·aalta: 250 
kanca: 25Q aci.·ıa kovası: 500 a411. 

Yanım s6nd0rme aleti: 100 ad. aç. ekı. 
Gaa lambaıı tam talr:.: 10 ad.·remioi faneri: 4 a9. paıı:. 
Kayall ve kısalt iı11il edebilecek makineler > 

Kı&ıl ·ye un mad,otlH tlölctllecek 11ya9 aksamı kapalı z. 
Sarı çubuldar demir cıvata vo aom"n > 

Yumuıak madenden döktlle .. k kapaklar > 

Kauçuk kapak ceotalarile diık ve plıten llstilderi > 

Emaye ıayaç kadr~nları imali • 
Bakır aı kabı: 700 ad. 
Otomobil lincolu Rephyir: 1 ad. paz. 
leoain motöriyle milteharrik !istik, tiıirme makine- • 

ıi: 8 ad. 
Şehir etobüıleri için Ruı malı yedek parça 19 kalem aç. eks. 
Tek ve çift atlı araba plikutz yapt. 2000 ad. 

9rMk, Z.hlre, Et, Sebze, "· •· 

J(. •t: 483 t. 
Sıfır eti: UO t. 
s .... n: 450 t. 
K. otı 500 t, 
Sabanı 13 t. 
Nohut: 45 t, 
Mercimek: 23 t. 
K, faniye: 45 t. 
Pirinç: 40 t. 
K. aotan: 29 t. 
K. ot: 686 t. 

> 1000 t. 
Balgar imaU: 400 t. 
Sıfır eti: 100 t. 
Sad•yafı: 10 t. 
Sıtır eti: 70 t. 

• 30 t. 

kapalı z. 
> 

• 
) 

• 
• 
> 

• 
• 

af. eks. 
pa:z. 

• 
• 
• 
• 
• , 

4500 -
3200 -

116 16 

34000 -

2SOO -

1950 -

14200 -

6000 -
4886 -

1800 -
1100 -

19320 -
42000 -
18000 -
35000 -
9100 -
9000 -
5290 -

130)0 -
20000 -

1600 -
41160 -

20000 -

18000 -
31500 -
13500 -

31 - lst. Bele41liyHi 
- - Mersi• lelediyeıi 

373 -
162-
143 81 
180 ~7 
926 59 
695 32 
7'J.7 50 

lıt. Defter.ıarhfı 
Ni,antaı Kız Orta Okulu 
İst. Belediyesi 

• 
Antalya Nafıa lnıaat Kom. 
Aak. Valiliti 
Vakıflar U. Müd. Ank. 

> 

- - Deniz Lvs. SAK Ka1ımpaşa 
263 91 lst. Vakıflar Dir. 

99 - 8. 1'. Yolları H. paşa 
5l92 - 8. a. Yelları Ank. 

M. M. V. Hır-iye 8airesi 

96 oa lıt. Yftksek ôtretmen Okulu SAK 
11 5b • 

375 - M. M. Veklleti Hava SAK 
168 - Polis loıtitüsü Müd. Ank. 

2990 63 !)· O. Y elları Ank. ve H. paıa 
Vezneleri 

337 50 1'. O. Yolları May41larpaşa 
240 - Ank. ValiHti 

Deniı: Lvz. SAK Kaıımpaıa 
60 79 labisarlar U. Müd. 

Ooniz Lv. SAK Kasımpaşa 

52S - İzmit lstaayon Oteli Ask. SAK 

4056 - Klliı Aık. Birlikleri SAK 

Deni21 Ln. SAK Kaıımpaıa 

Kütahya Valili fi 

lahisarJar U. Mtıd. 

48 75 > 
l)e11iz Ln. SAK KHımpaıa 

2130 - M. M. V. SAK 
Belediye Sular ldareal Taksim Siraservi 

> 
,. 
> 

> 

Ank. Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 

732 - M. M. V. Hava SAK 

135 - Ank. Belediyesi 
82 50 > 

3150 -
1350 -
2625 -
682 50 
6H-
396 75 
978 85 

uoo -
120 -

3087 -
8250 -
1500 -

2700 -
4725 -
2025 -

Diyarbakır Ask. SAK 
Kiliı Ask. SAK. 

,. 

> 

• 
• 
• 
• 

, 
ftursa Ask. .:>AK 
Tekirdat Ask. SAK 
Konya Aık. SAK 
Amasya Aık. SAK 
Ezine Aık. SAK 

> , 

Günfi Saat 

29-9-41 14 -
7·10·41 15 -

13.1e-4ı 

10-10·•1 
10· lf>-41 
10·10·41 
15·10·41 
9·10-41 

10-10·41 
25-9·41 

• 

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

26·,-41 11 -
30·9·41 15 -

10-10·41 14 30 
10·10·41 16 -

10·10-4le kadar 

10·10·41 10 -
10-10-41 10 -
29·9·4 ı 10 45 
1-10-41 14 -

10·10-41 15 30 

11-18-41 15 -
9-10-41 15 30 

26·9-41 11 --
7-10·4 l 10 -
29-,·41 15 -

30-9-41 16 -

3·10-41 9 -

26·9·41 11 -

7-10-41 15 -

3·10-41 18 10 

7-10-41 

7-10-41 
29·9·41 
3·10·41 

13·10-41 
13-10-41 
1.C-10-41 
14-10-41 
h-10·41 

3·10·41 
29·9-41 
29·9-41 

9 40 

9 30 
14-

10 -
11 -
10 -
11 -
10 -
1l 30 
11 30 
10 -

1 
10-10·41 1(1) 30 
10-10-41 10 30 

3-10-41 
3-10-41 
3-10-41 
3·16-41 
3·10-41 
3-10-41 
3·10·41 
3-10·41 
3-10-41 
3-10-41 
29·9·41 
27·9·41 
26·9-41 
2-10-41 
27·9·41 
29·9·41 
29·9·41 

9-
9-
9-
9-
9-,_ 
9-
9-
9-
9-

16 -
13 -
15 -
16 -
11 -
16 -
16 -

İstanbul Belediyesinden: 
Tabm. bed. ilk. Tem ~ 

• • Nefet• 
101,00 7,57 Fatihte Kırlcçeşme mahııllesıoısı ar.tı 

tacılar sokafında kain 12-30 pUlll ~ 
na ankazının satışı. ·ııi• ~ 

120,00 9,00 Kadıköyünde Osmanağa maballe5
• lı 1 

fütlü çeşme soltatında 37 nu111•r• 

ki• an kazının satışı. Ud'~ of 
30,50 2,29 Çarııkapuia Muııla Feneri aıah• 1 d 

vukpazan caddesinde 81 nııaıar• 1 

enkazının satışı. ~,ı' 
141,15 16,59 Yenicamide Hobyar ınabııllesinİ:kk'o" 

hamam sokafıntla 11 numaralı d 
kasının satışı. . . '(.ır~ 

300,00 22,50 Fatihte Kırkçeşaıe mahallesının 10 
sokafında 40 ı1umnralı ev an~•'~~ 

380,00 28,50 Fatihte Kırkçeşme mııhalleslnın .. -
._ ı:ıııl 

sokağında 1.9 numaralı ev an .. • 
Keşif Bedeli 1,1 

ıll l 
413,35 31,00 Kem r Burraz dispanseri binasııı ,sı 1 

Tahmin bedelleri ile teminat miktarları yukarıda 1 fA~ 
ayn ayrı pazarlıfa lcenulmuıtıır. Şartnamelerı Zabıt v• ~ 
Mudirliğil kaleminde rörülebilir. lhalo 29. '· 9.fl 1°' / 
fÜnii saat 14 de lhimi Encümende yapılacaktır· 10 
teminat makbuz veya mektuplarilo ihale ri1nü muaf1 
Daimi Enctımende 9uluDmaları . 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr alat, Hastahan~ ,,, 
700 k. tuzruhu alın acaktır. Bak: Müteferrik sütuoonda 

vuım SAK ilanına. 

Elektrik. Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malı.J 

M. M. Yekiletl Satınalma Komisyon"" d'' 
Aşağıda muhtasar vasıflan yazılı elektrojen grupu sa!JP 

Bn hususta fÖrüşmek ve fenni şartnamesi bilahare tekeJll ;/ 
mek üzere alakadar ftrmalarıo 10 birinciteşrin 941 ıüııllll' 
karada M. M. V. harbiye dairesi riyasetine mürac atlar•·. b 

A - Tanınmış bir fabrikanın mamıllitı olması ve 18~1 

8 - Dört tekerlekli, yaylı ve ıaatte 45 km. sür'•t' 

müsait. k•I' 
C - Bir adet 65 volt 60 amper ve 3,9 ldovat t•. d 

dör• adedi 120 volt 150 amper ve 18 kilovat takatlı 
tevzi tablolu. orlO 

D - 4·6 Silindirli 4 zamanlı benzin veya diz!ılınot 
nacaktır. ,lı 

E. - Grupun üzeri ve yanları saç evli ve yanları ç 
karı kaldırılabilir ve mail çatı şeklinde kapalı alacaktı'· 10~ 

F - Her grupıın bir komple yedek tekerleği, 4 toıı (1 

dinamo ve motör için yedekleri ve luzumlu avaaanlı~ 
olacaktır. 

G - Crup haki renkte bir kat astar ve iki 
boyalı olacaktır. (el 

H - Takimlar ve yedekler müoasip bir .andıfa 1et 

lacaktır. 

Kereste. Tahta ve saire 
Muhtelif kereıte alınacaktır. Bak: 

SAK ilanına. 

••• 
Çıralı tahta alınacaktır. Bak: !nbisarlar U. 

Mahrukat, Benzin, MaKıoa ıaJları 

Çanakkale Aakeri Satınalma Koml•r•"ıb' 
250 ton lavemarirı maden kömürü satın alıoacaktır·Q ı 

ey!OI 941 saat 15 tir. Beher tenu için tahmin edıleP 2 

minat 37'J liradır. 

+ * * 250 ton lavemario kömürü satın alınacakı ır. 
1 

ihale ıllnü 27.9.941 saat 11 dir. Evsaf ve şartn•"'' f 

da görülür. Beher tonu için tahmin edilen 
minat 375 liradır. 

Müteferri:k 
- ~ 
De_,lz Lvz. Amirllil Satlnalma Komi•1°

6 
-

10 paket pirinç ağaca vida havaşa baş 6 s/m b0 >'
5 

• 
25 • ,. :o • :o > 5 ,. > 4 
20 • ~ > ,. > ,. 4 ,. • 
8.,.,. ,. . ıi:o ·, 

10 > ,. , > • > 3 > , 

25 metre bakır çubuk 8 m/ m 
20 metre bakır çubuk 10 m/ m 
35 metre bakır çubuk 12 m/m 
35 kilo bakır çivi 3 ı lm 

15 kilo bakır çivi 5 s m t ı 
45 adet karaağaç 350-400X35-45 10-14 ı•>'' t 

t 
6 adel ıhlamur 350-400+ 35-45+ 10-14 ı•'le •f'' 

12 • çıralı çam kütük 800X35X30 budaksı• 1 ~ 
25 • dışbudak 3~0-400X35-'45X l2 gayette~ 

~ . . o 
3 , ı~1eşe 12 M. x 2.> 22 düzgün ve teoı•• t' 
4 > Meşe 10 M. 20+ 20 gayet düzgün ve ıl 

10 > Gürgen 10 M. X25 25 ıayet düzgün "' 
40 > Fabrika tahtası 400 2! t-2,) 
30 > Çıralı fabrika 400-t-28X3 
25 ı Kontrplak 200 120 s m X5 m/m 
10 Roda katranlı gırıtlin baladı 1 burrata 

700 kilo tuzruhu . 26·' 
Yukarıda yazılı 22 kalem muhtelif malzemenı0 _,ı 

nü saat 11 de Kaşımpaşnda bulunan deniz levazıOI (# 

yonunda pazarlıg-ı yapılacaktır. isteklilerin belli il1JJ 
kar komiıyona naijracaatlan ilan oluaur. 



25 !Jltl lNt 

~'tı: s20 
t.•t· 35 t. 
:"e t. 
~-t•tı: 115 i"•t, t. 
tı.~ ' •ılçası: 11 t. 

~ Y .,.t, Yo 
• '-et: 30 ~ca ve aavuç 

•!attık ku. 
ftt ru ot: 2.5 t. 

ı, z~yr b ı.,111 ınya2'ı, sa un ve seda çocukların kur-
leUf 1

• Yurdu için 
cını it k •r uru erza 

ı: 88.S t. 
• 250 .. t. 

ftıııı ereiınek: 30 t. 
Ye: 35 t. 

(e M Uzayed eler 
lo· 60 

kapah z. 

• , ... 
aç. ek . 

paz. 
paz. 
aç. cks. 

,. 

pu. 

• 
kapalı z. 

• 

paz. !aııı.eİ • torba 
tİtı iÇ Ve d11 (istifi: 3 aa.-müıtame} 901 bcıı· -

834600 -
6125 -

172500 -
lı:. o 30 

900 -

2608 -

1809 öO 

6000 -
k. o 25 

150 -

MCNAKASA GAZ!T!S1 

37134 - Topkapı Mıı.ltepesi Ask SAK 
'459 38 • 

9875 - D. Bnyazit Ask. SAK 
248 - Ank. Lvz. SAK. 

• 
67 50 Sıhhat ve lçtımai Muavenet Vek. 
- - Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

195 60 lst. Belediyesi 

135 74 • 
- - Kırklareli Ask. SAK 

12250 - lıt. Komut. SAK Fındıklı 
- - Topkapı Maltepesi Ae'k. SAK 

6662 50 > 

i - Ank. Valili~i 

- - Gaziantep Vilayeti 

3-10-41 
16-10-41 
29·9 ·41 

10-10-41 
26-9-41 

Ank. 26·9·41 
29-9-41 

10-10·41 

10-10-41 
9-10-41 
30-9-41 

15-10-41 
15-10-.41 

1-10·41 15 -
2-10-'41 10 -

Evsaf ve hususi şartlar Topkapı MallepHinde uhnalma lco•İıy•
nunda görülebilir. 

lbalesi 26.9.941 cuma ıünü snat 15 de "-:omisyoııtia yapılacalltır. 
Kati tc:ıminatı 675 liradır. 

(DEVAM! DORDONCO SAYFADA) 

Ekıilmenin 
Cinsi Mıkdarı rllDü saati ı•kli 

20 m. ip merdiven 1 adet) 
Y anrm söndilrme aleti 9 ı ) 3.19.941 9 40 pasarlılt 
Kum torbası 'O > ) 

Keten römlelc «uzuaboy> 2' • ) 7.11.,·U 10 30 puarlak 
Nihayetsiz ,erit makine- 256000 adet 3.10.941 10 20 > 

si için tel 2ilcU 
Dököıa işi 2600 kr. 3.10.941 10 05 > 

•le :tııekesi: 70 ad. 
~ ırpıntısı: 50 t. 

OrQr d~ 
lQ~ e şo fıçısı: 100 ad. aç. art. 

Kızılay Cemiyeti U. Mrk. Ank. 
Belediye Sular ldaresi 6-10-41 

10-10-41 
10·10-41 
10-10-41 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme ıartDaıae Ye Dilm11-
- - neleri mucibince p urlıkla satın alınacaktır. 
lO - 2 - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataıta Le-

•ı:ı 533 -
oOO -
,40 -
101 -
120 -

39 97 lst. 
45 -

14 - vazım Şubesinde müte1ekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
14 - 3 - Nümune her rün ötleden sonra sözii reçea Şabode rtsrlle-

Belediyesi 

• > 

• 70 50 
7 57 lst. 
9-

1 

Belediyesi 29-9-41 
29-9·41 
29·9-41 
29-9-41 
29-9-41 
29-9-41 

l l - bilir. Şartnameler de bedelsiz aynı şubeıien teıiarik elunabilir . 
14 - (8433) ı-s pa:ı:. 

> 14-
> 
1) 

> 

30 5tt 
1'41 15 
300 -
380 -

2 '29 
10 59 
22 50 
28 50 

) 

1 

1 

• 

14 -
1'4 -
14 -
14 -

~b1.11 Levaaım AmlrllGI Satınalma Komleyonundan: 
l ~lllİri cilleti askeriyeden verilıuelc üzere muhtelif boyda kon· 
, Çl•isi ve nalça yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26.9.941 

11 
tüna saat 15.30 da Tophanede Lv. Amirliği sa'tmalma komis
:dı ~•pılacakhr. Tahmin bedeli 11 .184 lira !)5 kuruş ilk temi

' la lıra 87 kuruştur. Taliplerin bel\i vakıtte kemiııyona relme-

D•nlz Levazım Sabnalma Komleyonundan : 

1 Adet Bidon "350 • 500 Litrelik,. 
y ~ 2 Ade\ Bidon ' 1150 • 250 Litrelik,, 
l; •tıda cins ve miktarı yazılı iki kalemde ceman altı atlet j,j-

1 . Eylül 941 cumartesi fÜılÜ saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 
•1ekı·1 k · d ır 1 erin belli ıı-ün ve uatte Kasımpaıada bulunan omuyon a 
tıılunmaları. 

l~tiyaeımız elan 600 kilo reçine ve 500 kilo asfaltın :2,.9.941 Cu
~Ütıli saat 14 de Kaınmpaşada bulunan Deniz Levuım Satınalrpa 
~?onunda pızarh2ı yapılacaktır. lıteklilerin 9elli ıtn ve aaatt• 

r koınisyoııa müracaatları illn olunur. 

:"kata Lv. AmlrHOI Satınalma Komisyonundan 

~ :nıisyonda mevcut nümunelel".ine ıöre pazarlıkla ~O bin a~et 4 
lıık al~a. beherinin muhammen fıyah 12 kuruş, )0. ~ın adot bır bu-

dıllı toka muhammen fiatı 2 kuruştur. lhalesı 27.9.941 cumar-

~nıı ~aat 10.30 dadır. Taliplerin .tahakkuk ede:elt f~!~.t ü.x:rin
nunı teminatlariyle birlikte ltomısyonda her run goculebılır. 

' 111~ l\oınisyonda mevcut nümunesine ve evsafına göre 300 adet 
;k •lınacaktır. Beher cibinlite tahmin edilen Hat 16 lira 50 ku-

01~P ka~i teminatı 748 liradır. lha_Ieıi 30.9.941 _paza~t~ıi .. gilnü 
. dedır. Nümune ve evsafı komısyonda her run gorulebılır.Ta

tııı Yllıd.e 1~ kati teminatleriyle birlikte komi:syona müaacaatları. 

• * * 
Menteşe ağ'aç vida, lama demiri, yangın söndürme aleti, su ko• 

vası, kanca, balta, kilrelt, kızma, otomatik rekor v. s. alınacaktır. 
Bak: lnhisarlar U. Müd. ilanlarına . 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
lstanbul Komuıtanhöı Sabnalma Komlsronundan : 

29.9.941 pazartesi rt'lnli saat 11 de pazarlıkla 5 bin kutu çorbalık 
mercimek komprimesi satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. isteklilerin teklif edecekleri fiata göre kati temi
natları ile birlikte Fındıldıda satınalma komisyonuna relmeleri. 

* • • Aşağıda yazılı üç kalem iaşe maddesi 26.9.9.fl cuma rilnil 
hizalarında rösterilen saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartna-
meleri her gün komisyonda a-örülebilir. İsteklilerin belli gün ve saat
te Fındıklıda satınalma komisyonuna relmeleri. 

Cinsi Miktarı Muh. Bed. Kati Te. 
Taze sebze L. K. L. K. L. K. 
konservesi 45000 kutu 23850 35 77 50 
Sade yağ 25000 kilo 41250 6187 50 
Koyun eli 10000 > 5500 825 • 

Pazarlık zamanı 

Saat Dakika 
11 
11 3() 

H 

lstanbul Levazım Amlrllll Satan Alma Komi•yonundan: 
25 bin kilo patateıı, 20 bin kilo kırmızı domates, 2,500 demet rıınyeanoz. 

Yukarıda yazılı 3 kalem sebze pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 
26.9.941 cuma rünü saat 14,30 da Tophanede Lv. amirliği satınalma 
komisyonunda yapılaoaktır. H:psinin tahmin b~deli 6043 lira 75 ku
rus, kııti teminatı 906 lira 56 kuruştur. Şutnamesi komisyonda ıö· 
r!iliir. lstelclilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Topkapı Maltepa•I Askeri Satanalma Komlsvonundan: 
18.9.941 tarihinde paı.arlıkla salın alınacak 30 ton kırmızı 

meroimefe talip çıkmadığıntian t~krar pazarlıkla ihaleye konulmuştur. 
Beher kilosunun muhammen bedeli 15 kuruş olup tutan 4500 liradır. 

TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASININ 

AKTI F 
a· 

A.Jı,~ • 
b"k · Safi kilogram 
ı llot 

"1.f 1 
IJ 'oelıltJ 

72.604.628 

qhildek· 
L.~rk Li ı Muhabirler: 
'lilt' r-.ı 

.\ı~teki Muhabirler: 
A il il(' L "'hııı 1 ıdlogram ı 9.t-36.856 

La l)i~t ' tahvili kabil serbeııt dövizler 
'l 41 1 d~ · 1 \~itı ovııler ve barçlu klirİDf bakiyeleri. 

btı e Tahvilleri: 
ı. llhte d"I °''ıı e ı en evrakı nakdiye lcaroıltı 

~'ti:1111n i · 1 iııei madtlelcrine tevfikan 
~~h " tarafıadaa vaki tediyat 

,.,edat c·· d t- t'ri l:IZ anı : 
~Sh •enedat 

~ı ~~ ve Tahvilat Cüzdanı : 
lıtı tte edilen evrakı nekdiyenin karw 

~) S •ham ve Tahvilat (itibari lcıymetle) 
A trl:ı 
"\V~ tst eıbnm ve tahvilat 

A.ıtı slar : 
l' •\... ıı ,,e dö • - . 

""'liliıt ~ vız uzerınc avan• 
~.... U:terine avaM 
L -•ltıcl k 
'l"tıı e ısa vııdeli avau 

lı 'çı?e 3850 No. lcanuna ıöre 
'lİss 811 altın karşılıklı avanı 
~~hedartar 

telif · · • 

20. 9. g 4 1 

Lira 
Hı2.124.2l 7 .77 
18.915.891 .-

477."58.43 

380.573.17 

13.555.069.33 

4"643.429.77 

158.748.563.-

21.683.011.-

261 .428.247.39 

45.421 .301.93 

8.310.245,19 

4.948.64 
6.261.768.85 

- .-
167 .soo.ooo.-

. . . 
YekQn: 

L l R A 

121.517 .567.20 

380.573.17 

60.198.439.10 

137 .065.552.-

261 .428.247 .39 

53.731.547.12 

173.766.717.49 

4.500.000.-

8.093.475.89 
820.682.519.36 

mwrr;;rı ... •;u 

1 Temmuz 1938 tarıbıoden itibaren ı 

VAZiYETi 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Huıuai 

PASI F 

Tedavüldeki Banknotlar : 

7 .822.81,,15 
6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.7~.563,-
Kanunun ' - i İnci maddelerine tevfikan 
ha:r.ine tarafından vaki tediyal 21.683.811.-

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

Recııkc>nt mukabili ilaveten tedavüle vazedilen 250.000.00G.-

Ha:r.ineye yapılan al lın karşılıklı aVlnı 
mukal.ili 3902 No.lı kanun mucibince 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Mevduat: 
Türk Liraıı 
Altın aafi kilogram 377.150 

3850 Nu. kanuna· göre hadney" açılan 
avan• mukahili tevdi olunan altınlar 

94.000.000.-

69.921.136,22 
1.233.782,03 

Safi kilogram 55.541.930 ';"d.124.167,90 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövi:r.ler - ,-
Diter dövi:r.ler ve alacalclı lclirioı 1:-Aklyeleri 28.679.579,23 

Muhtelif . 

YekOn: 
lıkooto baddı °ı'o 4 Altın llıorioe 0/e 3. 

L l R A 
lS.090.000.-

13.822.619,lS 

498.065.552.-

71.157 .918,25 

78.124.167,90 

28.679.579,23 

115 .833 .282,83 

820.682.519,36 . ---- n. •. ·"· .. ,.--7 ;e; 

• • * 
Muh. b. Mvlr:. t. Eksilt•• 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. rünl ıaati ıekli 

Çivi ile vurolaoak 10000 aciet 3/Xj941 10,10 puar. 
menteşe çıkar ve 
çıkmu 

Aı?aç vida 20X20 105 paket - - 3/X/941 10,10 paıar. 
15/3 aı/m lama demiri 675 kg. 3/X/94 t 10, 10 • 
Çıralı tahta ll.454 M3 816 16 60 79 7/X/941 10 a. eli. 
Yanrın söndfirme aleti 100 ad. 1950 00 48 75 7/X 941 ,,30 .. 
Su ltovası 500 > 7/X/941 9,40 pu. 
Kanca 250 • 7/X/941 9,.40 > 
Balta 250 > 7/X/941 9,40 • 
Kürek 250 ı 7/X/941 9,41 • 
Kazma 250 > 7/X/941 9,46 > 
Otomatik rekor 25 çift 7/X/941 9,4" .. 
Kum tGrb.uı 1500 adet 7/X/941 9,45 > 
Laııs 15 • 7/X/941 t,5Q :. 

I. - Yukarıdaki malzeme nümuns ve ıartumeleri aucibinoe aah• 
alınacaktır. 

il. - MezkOr malzemenin hizalarında yazılı rün ve saatlerde yan • 
larında gösterilen usullerle Kabataşta Levazım Şubeıinde müteıekkil 
Alım Komisyonunda eksiltııie veya pazarlıkları y.ıpılacalctır. 

ili. - Nümuneler sözü geçen Şube.le rörilleoilir. Şartna•eleri be-
delsiz aynı yerden alınabilir. (1535) 1-3 

* * * 
1 - İzmirde Çamaltı tuzlasında kapalı zarf usulile tuz hanıarı 

yaptırılııcaktır. 

2 - Muhımmen bedeli c:l0345.56• lira olup muvakkat teıainatı 

c1525.91> liradır. 

3 - Eksiltme 10.10.941 cuma rünü saat 10 ela Levazım Şa9eıin· 
de möteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, proje ve ke,fi mezkur idareden ve Ankara ile 
lzmir Başmüdürhiklerinden 102 kuruı mukabilinde verilir. 

5 - isteklilerin 15000 liralık bu kabil inıaah yapmıı ol.luklarına 
dair vesika ibraz ederek ihale gününden 8 ıun evveline kadar umum 
müdürlük inşaat şubesinden ayrıca eksiltmeye iştirik fesikası alma
ları lazımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin, mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesikalarını ve münakasaya i~tirak vesikasını havi kapalı Hrflarıaı 
ihale saatinden bir saat evveline kadar adı reçen Komisyon Baıkanlı- • 
ğına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (8431) l-4 

İstanbul Nafıa MUdUrlü~llnden: 
8.10.941 Çarşamba günü saat 15 de l.stanbulda Naha MüdürliltO Elt

siltme Komisyonu Odasında (4125) lira muhammen bedelli yerli be
zinden mamül (500) adet balıkı;ı mu,ambası açık eksiltmeye lr:oııQI• 
muştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık l~leri Genel, hususi ve fenni ıart· 
nameleriyle buna müteferri di~er evrak dairesinde ıörülecelr:tir. 

Muvaklr.at teminat (310) liradır. 
l.steklilerin bu işe benzer it yaptı~ıoa dair idarelerinden almıı 

olduR-u vesikalarla 941 yılına ait Ticaret Odası vesik&lannı hamilen 
gelmeleri. (8284) 

T. C. -

llR~AT· · 
BANKAf:JI 
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Tableau Synoptiqua des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

0bjet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adiudicat. 
Prix Caution. Lieux d'adjudicatien et du 

Jourı Heures . 
eıtimatif provisoire Cabier deı Charr•' 

Adjudications au Rabais 

Conatructlon•·Riparatlon-Trav. Publlcs·Mat6rlel de Conatructlon·Carto•ı:•phle 

Repar. parties en mauvais etat des fors de l'eohelle Publique 2338 70 Viliyet Mersin 7-10-41 15 -
d'importationı sise devant la Douaoe 

Repar. bitiase Müfti İst. 
Repar. mur 
Repar. bitiase dispenıaire Kemerburıaz 
Consır. pav6 ordin. a Kadıköy, rue Pomak 
Coostr. pave a Kadıköy rue Profesör Salim 
Conıtr. pont Abmetlerbük.ü 
Modif. chamitre 
Repar. bain 
Repar. hanıar 

• 
> 

Gre a 2re 
Publique 

• 
Pli cach. 
Publique 
Pli oaoh. 

4966 69 
2169 03 
413 35 

1917 50 
2407 70 

12354 61 
9110 98 
9699 64 

163 44 

373 -
162 -

31 -
143 81 
180 57 
926 59 
69J 32 
727 50 

Defterdarat lst. 13-10-41 15 -
Eeole Sccoad. Jcunes Filleı a Ni~antaı 10-10-4 l 15 -
C. A. Perm. Muaicip. lıtanbul 29-9-41 14 -

• 10-10-41 14 -
> 10-10-41 14 -

Com. Constr. Trav. Pub. Antalya 15-10-41 11 -
Vilayet Ank. 9-10-41 15 -
Dir: Gen. Vakoufı Aak. 10-10-41 14 -

" ~5-9-41 15 -

Produlta Chlml11ues et Pharma•eut1ctuee-lnatrumente &anltelre&·Fournlture pour tt.pltaux 
Aeide chlôrydrique: 700 k. 
Produitı pbarmaceıatiqıaes (aj.) 

Gre a rre 
> 3518 85 

Co111. Acb. foteı.ıd. Marit. Kasımpaıa 26-9-41 11 -
263 91 Dir. Vakoufs lst. 30-9-41 15 -

Rl6ctrlclt6·Gaz·Chauffage Central (lnatallatlon et Mat6rlel) 
Poutire ae ıoudure: 345 k. Publique 13.J.0 -
lnıtalJ. ıirnaux, telephooe service d'incendie ıiınaux Pil caoh. 82831 50 

ti'alarme a la bitine de l' Adm. G6n. dea Ch. 
Fer de l'Etat (Cah. oh, 415 P.) 

Groupe eleotror•ne 

Hablllen E'r.t · Cheuaaurea -Tlaaua • Cu1ra 
Etoffe pr. tailleur: 180·210 m. 
Etoffe pr. manteaı:a: 60-80 m. 
Confectien coıtumes: 200 oomp. 
Et•ffe: 320 m. 

Publique 
> 

Publieıue 

610 -
525 -

2500 -
2240 -

Ameublement pour HabltaUe~ et Bureaux-Tapluer1e ete. 

99 - 1 ere Kxploit. Cb. Fer Etat H. paıa 10-10-41 14 30 
5392 - Adm. Gen. Clıı. Fer Etat Ank. 10-10-41 16 -

96 Ol 
31 50 

375 -
168 -

C. Aelıı. Mia. Def. Nat. Ank. juıqq'au 10·10-41 
Depart. Guerre 

C. A. Ecele Sup. Normale lat. 
> 

10-10·41 
10-10-41 

Com. Aeh. Min. B•f. Nat. D~part. AYiat. 29·9-41 
Dir. lnstitut Aıent Pelice Ank. 8·10·41 

10 -
10 -
10 45 
14 -

Objetı raetalliq-ues et meu.,leı pr. l'hôp. Ank. (Cah. Pli cach. 27875 - 2090 63 A~. Gen. Clıı. Fer Etat Ank. Caiıseı 10-10-41 15 30 
eh. 139 P.) H.paıa 

Traveaux d'lmprlmerl• - Papeterle • Four111ture de Bureaux 

Carton color6: 50000 p. Publique 4500 -
l111primeı: 15 letı ,, 3200 -

Bola de Conatruotlon. Planchea, Charpente 
Divera boiı de cooıtr. et eeotre·plaque 
Plaocbe en boiı reıinen: 12.454 m3 
Boiı de cooıtr. en orme irine et cbataiınier: 

154.79 m. 

Gre a rre 
Publique 
Gre a ıre 

Traneport • Ch•r•ement • D6eharıement 
Trav. tranıportı: 700 t. Gre a rre 

816 16 

Go1nbuatlble • Carburant • Hull•• 
•.ı.: 1809 t. Pli eaeb. 34000 -

Dl vere 
Viı en laiton et en boiı, id aveı ttte barre eıı 

ouivre et olouı en cuivre 
Auto de 6-1' cylindre1 mod 39-40 et marqueı 

Cbevrolet, Stpbeyker et Opel 
Claaraiere: 10000 p.•viı ea boiı: 105 parquetı fer 

hama de 15/j m/m: 675 k. 
Gre • rr• 

Lance: 15 p.·aao pr. aable: 1500 p.-raccord auto
matiqae: 25 paireı pioche: 250 p.-pelle: 250 
p.-latto: 250 p.·crocbet: 250 p.·ıeau • eau: 
500 p. 

> 

Extincteur d'inoendie: 100 p. 
Lampe a petrole au eomptet: 10 p.-lanterııo de ma• 

telot: 4 P• 

Publique 
Grö a ad 

Machine pr. fabriqaer dea patios 
Pi6ceı de eompteur a foodre da metal roure •' Pli cach. 

jaune 
Barreı jaunes et boulonı et ecrous eu fer > 
Couverclea a fondre du metal mou • 
Fabricatien on caoutchouc ioinhıreı, diıqııea et > 

piıtooı 

Pabrioatioo eadronı emailes pr. compteun " 
Recipient en cuivre: 700 p. 
Outoaıobil Lincolin Replieur: 1 p. . Gre l rre 
Macbine fonctienoant avec moteur l bonıine pr. > 

ronf ler ı .. poeux: 8 p. 
Piioea recbanıeı pr. autobuı de la Ville el de prov. Publique 

Raaaeı 19 lota 
Fa~rication voitare a un et ceaı cbevauı: 2000 p, -

2500 -

1950 -

14200 -

6000 -
4880 -

1800 -

1100 -

337 50 l ire Lpleit. Cb. Fer &tat H paıa 10-10·41 15 -
240 - Vlliyet Ank. 9-10-41 15 30 

Cem. Aeh. late118. Marlt. Kaıımpaıa 26·9-41 11 -
60 79 Com. A. Econ. Moaop. Ka9ataohe 7-10-41 10 -

C. A. lntenti. Marit. Kasımpııa 29-9·41 15 -

525 - O. A.. Milit. a l'bôtel tle la Statioa 
d'lzmit 

4050 - Cem A.clı. Millt. Kiliı 

C. A. lntend. Marit. Kasuopaıa 

Vilayet Kütahya 

C. A. Ecoo. Mooep. Kabatache 

:t 

30-9-41 16 -

3·10-41 ' -

26·9-41 11 -

7.10.41 15 -

3-10·41 10 10 

58 7~ > 7-10-41 ' 30 
Com, Ach. İntend. Marit. Kasımpaşa 29-9-41 14 -

2130 - Com. Acb. Min. Def. Nat. Anlc. 3-10-41 
Adm. des Eauxde la Municip. Taxim 13-10-41 10 -

" 
" 

Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

732 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 

135 - Municip. Ank. 

82 50 

13-10-41 11 -
14-10-41 10 -
14-10-41 11 -

15-10-41 
3·10·41 
2'-9-41 
29·9·41 

10 -
1l 30 
11 30 
10 -

10·10·41 10 30 

10·10·41 10 30 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Dlklll Aekert Satlnalma Komlsyonund•" 

Bikilide bulunan birliklerin ihtiyacı olan aşaf ıda 1•'1: 1 

kapah sarf ile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen fiat t~ıf• 
teminat bedelleri ve ihale saatleri hb:alarında ya:ıulııılf '9 
14. lt. 941 Hh rtınü Dikilide alay ıatın alma komisyorı?ı~r. 
caktır. Evıaf ve ıartrıamHİ her ııın komiıyonda ıörOleb• 1 

rin kanuni veıikalariyle teklif mektuplarını ihale saatindoO 
evvel komisyona vermeleri. 

Miktarı Mub. tat. llk tea. 
Cinsi 

Patates 
Kuru ıofan 

kilo 

100000 
36000 

lira 

14000 
43l0 

lira 

1050 
324 

lhale ••· 
saat 15 
saat 16 

• * .. Dikilide bulunan birliklerin ihtiyacı olao aşağıdı 1
1 

ve mahrukat ve yiyecek k.apalı zarf ile eksiltmeye bnııl~~ 
bammen fiat tutarı ile ilk teminat bedelleri ve ihale ııat 
rıoda yuılmııtır. lbaleıi 14. 10. 941 .. ıı rilnü Dikilide " 
komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamui hen gücı kO 
rörülebilir. faliplerin kanuni va.ikaları ile teklif mektu11 

saatinden bir ıaat evvel komisyona vermeleri. 

Cinsi 

Sıfır eti 
Saman 
Odun 

Miktarı Muh. tut. llk tem. 
kilo lira lira 

180000 72000 5400 
440000 22000 1650 
850000 17000 1275 

İhale ıa. 

saat ı o 

saat 11 
uat 1 '2 

MÜZAYEDELER 
Bahkeelr Vlllyetlnden 

Balıkeıir Dotumevi kalorifer tesisatı mab:emesinden art•11 

.mu olmıyaD parçalara aıd miktar ve fiyat cetveli: 
ıs.oo Radi.tar: 2 l adet 1000/ 200 

104 100/VJ 
Borular 3}8 

100/106 m/m 
115/ 123 m/m 

Radiatör muılutu 3/4 
1 • 

11 /4 
Raker 3/Sc-2> 
!>ubl nipel 3/8c·2• 
Dir1ek l/·-2• 
Te 3/4c·2• 
Manıon 3/8•-2 • 
Deveboynu 3/4 · -1 1/4> 
4 a2ır; l /2•-1 1/2• 
Nipel redilksyon 3/4•-l 1/ 4• 
Vana 60 m/m 

62.29 mı 

147.93 m 

37.75 m 

2.40 
4. 

20. 
aliet 

20 

" ,1 
1, 
16 

119 
19 
16 
48 

'.l 

" 
> 

> 

• 
• 
" 
> 

• 
> 

" 

ı.oo 
6.00 
8.00 
3.60 
4.10 
5.00 
o.50 
0.20 
0.42 
0.4'.l 
o.ı~ 
o:ı5 
0.41 
0.20 

24.08 

Yekun 
Yukarıda cinsi ve nev'ileri yazılı 16 kalem ve 1679 lir• 

luk malzeme 7.10.941 tarihinde ve s .. t 16 da ihale edilııa•k 
ıl'ln müddetle açılt arttırmaya konulmuştur. 

Bu malzemeyi almafa talip olanların °8 7.5 mısvaklcat 
çesi olan 125 lira 96 kuruşu ldarei Hususiye veznesine yatı 
dair makbuzlarile yukarıda tayin olunan rün ve saatte Erıcll 
miye ve ıartnamesini görmek iıtiyenler huıusi ldare mOdürlil 
raoaatleri lüzamu ilin olunur. 

latan bul elektrik tramvay ve tUnel lfletlll • 
umum mUdUrlUIUnden: 

Slllhtar fabrikaaı memur ve mü9tahdemlerine Silahtarda 
bill ücret tahsis edeceti yerde yemıık ihzar ve temini pıı&ırl 
nulmuştur. 

Ekıiltme 1.10.941 çar~amba günü saat 10 da Metro harı• 

lauacak komisyonda yapılaeaktır. 
Muvakkat teminat 100 liradır. 
lstelclilerin muvakkat teminatlarını İdare ve:ı:neıioe retır•r 

kOr filo ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ilin olunur· 
Bu işe ait ıartname ve mukavele projeleri Metro han .f 

Levazım MildOrlütünden parasız olarak alınabilir. 

Hatay Nafıa · MUdUrlUIUnden: 
Kısmen Antakya da ve kısmen İskenderun Atölyesinıie 

3000 adet boş asfalt saç bidonu açık artırmaya kooulmuıtur• 
Muhammen bedeli 4500 liradır. 
Arttırma 7.10.941 salı 2iloil saat lS te Antakya N~fı• 

fü odasında müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 331 lira 50 kuruştur 
Taliplerin muvakkat teminatı yatırdıklarına dair vesika ibırr."'l•.J~ 

len lazımdır. 

lmtiyu Sahibi ve Yazı hleri Oirelttöril: İSMAIL GlJd 

Bulldı~ Jll'I ••Ma ... 1ı... ll•tl••••.. lıto.,.. 


