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ABONE ŞARTLARI 

3 
6 

12 

Türkiye için 

AylıA-ı 

• 
Ecnebi memleketler 

12 Aylığı 

SA YlSl 5 KURUŞ 
~----

Kuruş 

450 
850 
')00 

çin 
2700 

Günü geçen nushalar 
20 kuruştur 

~---------~ 

Almanlar 11al ~lmak 
Ş istiyorlar 

ehri · d fir..... ınız bulunan bir Alman 
"•a•ı 1 

birlıf 1 e, hububat ihracatçılar 
\'•ın 1 arasındaki müzakereler de
hııb etmektedir. Alman firması, 

llbat b' I' . len t ır ığınden susam ve ke-
fiy;ıt o~uınu istemektedir. Yalnız 
hasıl •ususunda henüz bir itilaf 
l'a~lı olınauııştır. Alman firmım, 
lıf lohuınlnra dü,kün fiyat tek-

etınekt d' B· e ır. 

Ya~ ır Alınan gurubu da zeytin-
alınnk. . . 1 . d k' . h~ ih ıçın zmır ~ ı zeytın-

~er l racatçılar biıliği ile müza
e er .ı.. 

e oaşlamışhr. 

Almanyadan 25 otobüs 

a getirtilecek 
eled' 

~Uı 1!c Almanyadan 25 oto· 
tlekı ~~lırlilıncsi için tramvay, 
•11ııd tı ve tünel idaresine mü-
. e ve · 
•le 1 rınış, idnr" de bir firma 

'ıııasa · · 
Oı \:ı" reç.mıştır. 

~d;ı 0 
Uslerin sonbahar nihayetine 

ltıııktt d 2tlirilrceği tahmin olun
il lt, 

Meyva ve Sebze Fiyatları 

ı;.. ilan Ediliyor 
1Ylt 

d11 ık, ~urakabe bürosu, hafta· 
"e Ilı ~un gazetelerle yaş sebze 
bıldır 'Y...a fıyatlaıını halkımıza 
lııııta:<:ektir. Bu fiyatlar haldeki 
l'taj •atış fıyatı üzerine nakli
\>e 'e~Z•ıni karı, çürük payı ila

"1a11,\'111crelc tanzı m "dilmiştir. 
~ \'e ar bu f ı yat üzerinden seb

lar l\k ~"Yve sntmağa mecburdur

ltıurak ~ hareket edeceklerin fiyat 
titrin·" e bürosuna isim vo ndre-

ın b 
llıtııf ıldirılmcsı halkımızın 

ııati · Dn icabıdır. 
t' nden .. 1 aıı.t ıtıbaren gıda maddele-
ıııu,1,:n bütün mn~aza dükkan ve 
1•t fiy steller de bu maddt:leı in sa-
'' 

11 
er' · ıJQı •nı gösteren levhalar 

d llııııo. b \ 
'rıi11 aş anmıştır. Her mad-

te "ıanı· ıı bu 1. 
1 satış fıyatını gfüte-

llııay0 isteler fiyat murakabe ko-
li ııu ta f . . 
1 r, fieı . rn ından lesdık edılmış-
uıı.- tdıye 'kt' . 1 . d lıa~nı b(i .. 1 ısat ış erı mil ür-
1•rı 

1 
tun nıüesse elı:re bu lev'\' . zıe devam etmektedir. 

l" -
A. tJneı Kayıiı geliyor 

1. llıerikad 
t:ı·rı 1 Urı 

1 
an yola çıkarılmış o-

1~ y k kayışının memlcketi
~;lditi ~ ın limanlardan ltirine 
lr ()2tcn·ı · · O le .~'ırın d ı ınıştır. rndan kısa 

, llııtı ol n a şehrimize getirilmesi 
tftrlcr· Unııcnk ve derhal Tünel 

ine bıışlanacaktır. 

~0nıur 
J;''ht va odun fiyatları 

taıa ı:n ur k b 
ı, tletind a, a. ~ bürosu, kont· 

~il <tlar1n en •kısıni kömür mın-
ııı 1 tefr 

(l}f tolört ışe göndermiştir. 
t trjnc e~ Sineklı ve Çerkez 
lıt ~~ gıtrnişl d' O 

aı ()ıtıil er ır. radı mev-
'tı L r stok ·ı 

ht ,.;()trıü 1 . u 1 e yapılmakta 
~l fı}'aııa r erın miktarını, mıli
'l.ı ''lıtdı11.rını, eski kömürün ka-

'ltt 6ını 
·~~ .'nı idd ve p:ıhatıya kömür 

ttııı· •a ed b' 
'4ad •rı İdd· en ır kömür 
tcL •tını 1 •asının doğru olup ol-

,.;lttd· '•b t h . 
~a~ ır, O ve ta kık ede-
~h ltaı llıe dun mıntakalarına da 
t.;. Bl.l au in urları gönderilmekte-

•ııt1 retle od f' l 
e tetkik un ıyal arı da 

olunacaktır. 

H 

lngiltereden 1 milyon liralık 

mal gel i 
Sen günler.le lnriltt'reden pi

yaıınmıza bir milyon lira değeriı1-
de ithalat eşyası relmiştir. Bun

ların arasında lstanbul belediye· 
sine ait 100 bin liralik kablo ve 
elektrik malzemesi ae bulunmak
tadır. Gelen diter eşyanın nevi
leri şunlardır : 400 undık lehva 
halinee teneke, l :>O IDin liralık 
kimyevi maddeler ve tıb~i ecza, 
ıuo bırı lıraJık aokuma m kine
leri, deri, muşamba, boya, mü

rekkep vesıııre .. 
Bundan bır kaç gun evvel de 

yine ln2"ıltereden 4b ton kakae, 
80 ton ham kauçuk ithal edilmiş
ti. Mıntakıı ticarc-t müdürluğü 
kakao ve ham auçuğu, fııbrıka

lörlerin nıüracaali uzerine i i
lane bir bUrette tevzi etmeye ka
rar vernıı~lır. Dün bu hususta 
mıntakit tıcaret müd\irlüg-ü ıle 
lııgıliz tıcaret birlıği ıırasuıda 
tevzi meselcsı hakkıatia ınuzake

relere baılanmıştır. 
Yakında Basra yolundıın ela 

yine kakao, kauçuk, otomobıl 

laslıği ve çay lleklenmektedir. 
Son iki ay zarfında gerek Bas

ra yGlundıın ve gerekse Mısırdan 
relen malların yekunu 8 milyon 
lirayı tecavuz. etmededır. Bu su
retle lngıllerc ve ona tabı mem
leketler, dış lıcarelımız de lurınd 

planda gelınektedır. 

Kocaeli pancar ziraati 
İzmitıen bildırıliyor: Bu sene lz

mit'te 1500 dönur. araz de pancar 

ekilmişı ir. Tahminlere gôre üç 
bin ton şeker pancarı iıtihsal e
dilecektir. Paneıı ıo E kişehir şe
ker fabrikasına sevkıyatına 26 
A~ustosten itıbaren baılaomışlır. 

Nakil vasıtalarına yapılan 

yardım zammı 
Vesaiti naklıyede ta bikınn 

başlanacak olan askH aılelerine 

yardım zammı için bcledıyc reis
liği tıırafından bastırılan pullar 
tramvay, vapur idarelerıle otobüs

çulere clııiılılmıştır. 
Karar cuma günü sal ahından 

itibaren tatbık edılecektir. 
Bunl r biletlerle birlıkte halka 

verilecektir. 
Diğer taraftıın bu işte istih

eam olunacak aıemurlar için ya· 
kında ortamcktep ve lise mezun

ları araunda bir müs baka imti
hanı aç.ılmuı karcırlaşhrılmıştır. 

Kazananlar arasından 50 kişi tef

rik olunacaktır. 

İplik tevziatından şikayetler 
.Sümerbank teşkiliıh tııraf ınden 

yapılan ıplik tevziatında bazı ak
saklıklar görülınuştür. Bir kısım 

ihıiyııç sııhiplerine iplik verilme
dıği, bazılarına ise fazla verildiği 

veya kendi! rinin kullanamıyacağı 
kalınlıkta iplik tevzi edildiği ve
kalete yapılan şikayetlerden an-
laşılmıştır. Vekalet bu işi tetkik 
için şehrimize bir müfetti_, gön
dermiştir. Bundan baıka şehri
mizde bulunmakta olan Sümer
bank Umum Müdürü Burhan Zih

ni de iplik tevziatı i'lerini tetkik 

etmektedir. 

ERŞEMBE 

iiE oO ÇIK R IKTI D , M LI, TiCARi YE ZIRAi 

Adana Brled.: 
Parke yolu ioş. 1874 

Adapazar Ask. SAK 
Sıfır eli 1876 
Ağrı Ask. SAK 

K. ot 186ı-

Ank. Gumruk Müd.: 
Otomobil ve yctlck malJ.eme 1873 • 

Ank. Nümune Hast.: 

a 

Ee:z.ayı tılıbıye, ampul, ıdrofıl pamuk ve 
ıraı. ve amerıkıın beıi un' 
Ank. Lvz. SAK 

Perde 1682 
Ank. Belediyesi: 

K. ot 1887 

Antalya Orman Çevirıe Müd.: 
Katran afaçı 187:1 • 

Ardahan Ask SAK 
Kesme ve to:z. teker 1883 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Oksıjen 1883 
Havlu ve mendil 1885 

Beden Terbiyesi U. Müd.: 
Kitap baıtırılm111ı 18l!O 

Bilecik Vilayeti: 
Şese tamiri ve İmalatı sioaiye inş. 1862 

Bolayır Ask. SAK 
Saman 1882 

Bolu Orman Çevirge Müd.: 
Çam tomruğu 18.50 $ 

Bursa A k. SAK 
Er fotiai lıUiS 

K. et 1133 

Çorlu Ask. SAK 
Potatea ve k. soğan 1874 
Sığır ctı ı ıu 

Nehul 1883 

Devlet Hava Yolları Müd.: 
Evrakı matbua l f\25 

Diyarbakır İnhisarlar Müd.: 
Havuz inş. 1888 

D. D. Y ollurı 
işçi elbi.eei ve tulum 1875 
Tuğla lı:ıremİI ve mahyalıJtı 1875 

Uenizli Sıhhat ve lçıimai Mua
venet Müd. 

Kereste Ui73 
D. Bey zit Ask. SAK 

K. odun 1772 
Erzurum A~k. S ı\K 

Fotin va kundura 1884 

Erzurum Belediyesi: 
Ev inş. 1877 

Erzincan Ask. SAK 
Sacley j'ı 1875 

Erzincan Nafıa Müd.: 
Ceza.vi ioş. 1876 

Gümrük Muhafaza Genel Kom. 
SAK 

Deniz eri melbuaatı 1883 
Çuval 1888 

lçel P. T. T. Müd.: 
iki delikli belon künlı: 1878 

lst. V nkıf lnr Direk.: 
Odan 1872 • 

lst. Komutnnlığı SAK 
Süt 1888 

lst. Belediyesi: 
Ev ve du kiin ıınka:r.ları 1888 • 
Bina ankadarı 1875 • 

• 

• 
Si 

ıtlerin 

Pirinç, patate~, IDfan, arpa, ot, keptk 
ve eantaa 1879 

Lave maden komüru 1 ~ 
Elektrik ampulu 1880 

Supurge, kürek sapı, ltalta sapı v. a. 
1880 

Cıvata, •omun, zımpara kiAı lı ve muh
telif eşya 1880 

Kendir halat, boya, demir, alet 1880 
K. f aulye, J İrinç, mercimek, k. üıüm 

aalça nohuı v. •· 1882 

lst. Orman Müd.: 
Evrakı matbaa 18,, 

lııt. C. Müddeium.: 
Sömikok ve maden kömürü 1876 

İnhisarlar Ank. Bira Fabrikası 
Müd.: 

Filia ve küsltelrr 1178 • 

lzmir Belediyesi: 
Hela ınş 1877 

1zmit Ask. SAK 
Sıfır etı 1875 

Kars Ask. SAK 
K. fasulye ve nohut 1872 

Konya Halk Partisi Reisliği: 
Konya Halkavi lııin .. ınıa cephe yolu taı

ları ihzarı 1868 

Konya lnhisariar Bıışmiid.: 
inhisarlar binası tamiri 1880 

Konya inhisarlar Müd.: 
Şcıae taş•ıırı ihraç ve nakli 1881> 

Maliye Vekaleti 
Tahvil butırılmuı 1876 
Demir kapı inş. 1885 
Maraş Ask. SAK 

K. ot, aıtır eti ve Hman 11574 
Odun 1 74 
Palaska takımı 11'74 

Munakalat Vak.: 
Evrakı matbua tabı ve teclidi l&i6 
Nığ-de Ask. SAK 

Kışla tamiri 18R5 

Nişantaş Kız Enstitüsil Müd.: 
Okul bınuı tamiri 1876 

Orman Koruma Genel Komut. 
SAK 

Avcı yeleti 11n5 
Polis Mektebi Müd.: 

Mcbt lıf erzak 1874 

P. T. T. U. Müd.: 
Kumaş 1177 

Pola 'ı A k. SAX 
Sıtır eti, kel uıı eli ve ıacleyatı 18"' 
Sıvas Nafıa Miid.: 

Okul binası inş. 1871 

Tokat Nnfıa Müd.: 
Cezaevi iaw. 1875 

Topltapı Maltepesi Aılt. SAK 
Sı~ır eti 1186 
Samaa 1888 

Tophane Lvz. SAK 
Et makinesi 1883 

Sa,ı. kürek, ıu k<>vaaı hortum, rekor 
merdiven v. •· 1884 

T z şeker 1&83 

Trabz n Ask. SAK 
Odun 1888 

T. H. K. Genel Mrk.: 
Çıımqır yıkathrılmuı 1874 

Van Ask. SAK 
Sığır eti 1872 

Yüksek Mühendis Mı:ktebi SAK 
Yoğurt, reçel, un v. •· J881 

u KASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri- alzeme-Harita 

lstanbul Elehtrik, Tramvay ve Tunel ltletmelerl 
Umum MUdUrlU Unden: 

Beyazit meydanınd takriben 9000 metre murabbaında asfalt şose 
Topeka sistemi inşaatı işi pazarlık suretile ihale edilec .. ktir. 

Muhammen bedeli metre murabbaı 432 kuruştan 38.880,-liradır. 
Muvakkat teminat 2916 liradır. 

Pazarlık 12.9.1941 cuma günü aaat 15 de Metro hanında 5 inci 
katta toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Bu işe talip olanların Metro hanının 4 ünciı katında Levazım 
Mudürlütündtın parasız olarak verilmekte olan şartnameyi alarak mez:-

~-----------------
iDAREHANE n MATBAA 

Galata, F.ski Gilauilk Cadde.I, 

No. S2 Husuf Daire 

iLAN ŞARTLARI 
ldarebanemizde rörGşllir 

Telefonı 49442 

Po.ta kat•• Ne. 1261 

·----------------· 
mesfekf Organıdtr 

l!!nlar, Emirler, Tebllll•r ı 

İstanbul Fiyat Murakabe Kımisyonun~ın · 
104 No. lu ilin: 

Sebze ve meyve fiyatları semtlere röre aıafıciaki .. kilde t .. ı.it 
edilmiştir. 

A. - Be:G.~lu semti Balık pazarından itibaren Şiıli, Maçka, Araa
paşa, Boğazıçı, Adalar, Kadıkiy, Aoaıılctlu Şimendifer Ciurrllu 
Yeşil köy~ Bakırköy. ' 

B. - İstanbul Balık pazarı Sirkeci, Kasımpaşa, Şi,U .. , FeriköJ, 
Tophane, Beşiktaş, Fatih, Akuray, Eylip, SamatJa, fAirae kapı, 
1 opkapı, Kum kapı, Yeni kapı v. s. 

A semtinde il se•tinde 
seyyar 

ıayyar 
Cinsi satıcılarda manavlarda satıcılartla •annlarcla ------- ----- -----Bamya ---- --------21 5 24 21 21 s 

Sakız kabağı 
' 75 7 5 6 s 7 

Ayşe kadın Ç. 20 25 22 5 19 s 21 
Barbunya kırmızı 19 21 1' 19 s 
Domates kırmızı 8 25 9 7 75 1 s 
Domates sırık 11 12 10 Si 11 
Dolmalık biber 1l 12 11 so 11 
Biber sivri 8 25 9 7 7S • s 
Patlıcan •kilo• 8 25 9 7 7S • ,j 
Patlıcan c adet• 4 4 5 4 4 2S 
Patlıcan erta 2 75 3 2 s 2 7S 
Patlıcan ufak 2 2 25 2 2 
Maydanoz demet 2 2 25 2 2 
Dere otu 4 4 5 4 4 2S 
Qzüm çavuş •bap 35 40 34 S7 S 
Uzüm çavuş orta 2-f 25 27 23 s 25 
Üzüm çavuş atl.i 16 25 18 ıs s 11 
Qzüm ba_lbal •iyi• 20 25 22 5 lt s ~l 
Uzüm balbal erta 13 5 15 13 14 
Üzüm llalbal adi ' 75 7 5 6 s ', Razakı 25 28 5 2S 2' i 
Siyah 9 s 16 s 9 s 11 
Elma iyi Osmanpaıa 17 s 19 s 17 17 
Elma • cnta 4 4 s 4 4 i 
Elma Amasya iyi 40 4S 39 4J 
Elma amuya orta 27 30 26 21 
Elma amasya adi 20 25 22 5 lt s 21 
Yabani armut iyi 13 s 15 ıs 14 
Yaba~i armut adi 6 75 7 5 ' s 7 
Armut frenk 37 5 42 36 s ,, 
Şeftali iyi 40 45 39 41 
Şef tali orta 20 25 'l2 s ıt s 21 
Şeftali adi 11 12 18 50 11 
Fındık 39 42 31 ,, 
Ceviz 27 5 30 2' 25 27 s 
Taz.e incir 27 30 26 21 
Kar•nz ~yeni 

baş 
ditnya• 26 28 25 26 

Karpuz orta 21 22 s 20 21 
Karpuz ufak 13 14 12 5 ıs 
Kavun •kırkığaç baş 3ı 5 35 Jl 25 S2 s 
Kırkağaç kavunu orta 21 22 5 29 21 
Kukafaç • ufak 13 14 l;l 5 ıs 

kur gün ve saatte muvakkat teminat ve kanaai vetlkalarile ko•iı· 
yonda hazır bulunmaları 

Topka111 M•lte1t••lnllakl S•tln•nuı Keml•r•nun .. an ı -Küçükçckmece anbarının tatmnda meveut ku-.1• ••ıa-Mlana 
sökülüp kaldırılması ve çatıyı eRUBERAIT> ferıi ve çıtalana takıl· 
ması 27.8.941 tarihinde pazarlıkla ihaleye konul4uf1a bal.le tali, ıık• 
madığ'ından tekrar paz.arhkla yaptırılacaktır. 

Keşifnamesi Topkapı Maltepe askeri satınalma kemisyonU&Mla p
rülebilir. 

İhalesi 8.9.941 pazarteai ıünll saat 10 da koaiıyoDÜ ,.,..ak. 
tır. 

Kati teminatı 245 lira 52 kuru4tur. 

Gazlanteb ••.ten Terblr• 881•• .. fkanlılın .. an ı 

Garianteb spor sahası ittihaıı: edilen ltoıtanlann t.•i,. •• i•ll· 
sile şark ve cenup cihetlerine yapılacak tiuvar intuı bir •J •.W.t• 
le ve kapalı zarf usalile eksiltmeye konolma4tor. K9fif ....._i 1776' 
lira 52 kuruıtur. 

Eksiltme 1.10.941 çarıaoıba rllnll ıaat 11 tie Beden TerltiyMi 
Bölge Başkanlığı salonunda kapalı zarf usulile J&pılacaktır. 

Eksiltmeye ırirebilmek için 1332 lira 47 kuruı maukkat te•iaat 
verilmesi ve bu ribi itler yaptıfına dair Nafıa veya lele•lire F .. 
Müdürlüklerinden musaddak veıika ibraz etlil•ui lia:ı•4ıı. 

Bu. i4e aid ıartnıme ve preje Gaziantep Beden TerltiJ .. l 16lre 
Baıkanlıtma mllracaatle paraııs elarak ahnaltilir. 

isteklilerin kanupl veıikayı bavi teklif mektaplan 1uk.. , ..... 



-
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MONAKASA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
C Bayındırlık işleri renel şartnamesi • tıı' 
D Teıviyei türabiye ve şose kirgir inş ata dııir fennı şak re 
E Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj crtveli, irafi 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
evrak • ı 

lstiyenler bu ıartna e ve evrakı Ni~de nafıa ınüdiirJaf111 

Cinai Şekli Mulma. bed. Teminat Müracaat yeri 

A) MUnakasalar 

l•t••t, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Mal•eme, Harita 

ftHalnhçe alakirat fabrikası kanali:ı:asyen Ye 
li yollal' iaı. (tart. 130 kr.) 

F •ıHptik çukarlarının yapt. 
K•yullıiıar ilk okulu inş. (taacl.) 
KtıtOk Yozıatta yap. inıaat hırt. 78 kr.) 
Çaakm•a inşaat yapt. (lart. 2t75 kr.) 
Pavyen i•t· 
Karıal inı. n tamiri 

ilahi· kapalı z. 

• 
paz. 
kapalı z. 
paz. 

> 

aç. eks. 

26016 " 

11725 64 
22977 64 
15415 50 

41S003 05 

109, 35 

1956 49 inhisarlar U. Mü.il. 

179 02 Eskişehir Aık. SAK. 
Sıvaı Nafıa Mild. 

115' 17 Ask. Fabrikalar U. Müa. SAK Ank. 
44000 - M. M. V. SAK 

2301 35 Eıkiıehir Aılıt. SAK 
52 45 lst. Belediyesi 

lllçlar, Kllnlk ve ls11en9lrarl allt thı•t•hane Lvz. 
Tıltlti ec.sa: 135 kalem (te•.ı.) 

Me .. ucat, BHtlse, Kuculura Çema,.,, • · • · 

Yün battaniye: :A500 ae. 
Yulık elbiH: 3517 tık. 

Yemeni: 8000 çift 

Dafatır ve evrakı mat~ua: 55 kale• 

Kereete, Taht• ve ••lre 

Maş• direk: 2200 m3 

paz. 

kapalı z. 

aç. ekı. 

Mehruket, Benzin, Makine r•ll•r• v. •· 
Odun: 100 t. paz. 

• 600 t. 
Lavemaria kömürü: 1583 t. 
Manral kömlrl1: 57.6 t. 
Gaz, benzin, vakum yatı ve ataç kömürü 

MUteferrtk 

Ke~i kılı: 25 t. (şart. 157 kr.) 
Kafıthane ciHi delikli tufla: 1()0 bin ad.:· tleliksis 

tıaflaı 100 -İ• ad. 
Çualiye: 2000 a~.-d6rt hrnak .ıemir: 6 ad.· mH· 

talya: 180 ati. 
Keti kıh 2,2 t. 
Yanım baltHı: 48 ad.- yanrın kal:•aaı: 40 ad. yan· 

rın kanoaaı: 4l ad. 

•sak, Zahir., Et, Sebze, v. •· 

K. •t: 221 t. 
Zoytinyafı: 10 t. (te•d.) 
K. ot: 200 t.·saman: 200 t. 
Patates: 115.4 t. 
K. ot: 7~ t. 
Saman: 75 t. 

• 100 t. 
• 106 t. 

Sadeyatı: 20 t. 
> 18 t. 

Z.7tİDJatı: 50 t. 
S.ltze: 11 kalem 

• 

paz. 
aç. eks. 
pu:. 

pu. 
aç. ekı. 

kapalı z. 

par:. 

• 

kapalı z. 
af. aks. 

paz. 
> 

• 
• 
> 

• 
• 
• 

pu:. 
Keyun eti: 20 t . kapalı &. 

Tus, ltöreklik uo, çaıııaıır ıeciası, İrmik, makarna, pu. 
ıehriyeo, ıirke, salça Hbzo ve meyve. 

Zeytioyatı, çay, sabun, mercimek, peynir, zeytin 
ve k. sofan. 

K•yuo eti: 18 t.-dana eti: 18 t.- tH ıeker: 10.8 t. kapalı ı:. 
tosya piriooi 12 

Knu eti: 121 k.·dafhç ati: 1.5 t.•ııtır eti: 910 11.(temd) aç. eks. 

Ekmek 24 t. • 
Sadeyaf: '~O k. • 
Sebae > 

Düven samanı: 150 t. pa.z. 
Sadeyaf: 10 t . > 

Piriaç: 120 t. • 
K. otı 500 t. ~ 
Sadeyafı: 2&.4 t. • 
Sadey•tı: 5 t. • 
Ekmek: 68 t. > 

Zeytinyaf, 1abuo va ao.ia Kenaervatuar yatı okulu için aç. eks. 
Makarna, oııasta u•, pirinç unu ve irmik. > 

Mulatelif cinı yaı ıebze. .. 
Silt: 500 k.·yofurt 300 it. > 

T ereyaf, aadeyaf, beyaz Ye kaıar peynir. > 

(B M Dzayedeler 

Hane ankaın 
liaa anlını 
lina ankaıları 

af. art• 

• , 

leh. 10 -
22160 50 
32000 -

800t -

t. ~2 -
24536 50 
4320 -

k. 1 2S 
4500 -

k 1 30 

k o 97 50 
le •• 89 28 

k o 11 

k 1 65 
29100 -
45000 -

12000 -

1323 10 

3120 -
1615 -
583 29 

15600 -

20000 -
32640 -

k 1 70 
k o 12 25 
559 -
209 25 
611 75 
190 -

1!>85 -

989 -
5688 -
959 90 

- - Nıtde Viliyeti 

3750 - M. M. Vekaleti SAK 
3429 01 Ask. Fabr. U. Milel. SAK Ank. 
2400 - Erzurum Aık. SAK. 

'60 - lıt. Vakıflar Direk. 

165 - B. D. Yolları 9cll lıletma Sirkeci 

- - Gaziaı:ıtep Ask. SAK 
950 - Kilis Belediyesi 

1840 24 Tophane Lvz. SAK 
324 - lst. Belediyesi 

lı:mir Kı:ı:ıl9ullu Köy Enıtitüsil SAK 

M.M. V. -'AK 
337 50 D. 'Q. Yolları 9 cii lıletme Sirkeci 

Deniz Lvz. SAK Kuımpaıa 

429 - Topbano Lvı:. SAK 
> 

1243 13 Mi.tyat Ask. SAK 
1339 20 Çanalr. Ask. SAK 

Guiantep Aık. SAK 
173.t - lıt. Komut. SAK Fındıklı 

• 
• 
• 

49SO - Tepkapı Maltepeıi Aık. SAK 
4455- • 
6750 - > 

Ask. Fıbr. U. Müti. SAK Ank. 
fOO - Manisa Ask. SAK 

İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsii SAK 

, 

> 

9' 23 lıt. inşaat Usta Okulu ve Yilkuk 
Mektepler Muhasebeaili~i 

• 
> 

234-
121 12 
43 74 • 
36~ 63 Eskişehir Aık. SAK 

2340 - Erzurum Ask. SAK 
Urfa Aık. SAK 

3000 - Erzurum Aslı:. SAK 
2448 - • 
637 50 lst. Vakıflar Direk. 
624 75 • 
41 93 lst. Belediyesi 
15 70 • 
45 89 • 
14 25 , 

118 88 , 

Emlak ve Eytam Bankası 

" 71 99 lıt. Belediyeai 

tt\o ve ıaatten bir eaat enel ilmübaber mukabilinde Bedeo Terbiyeıl 
Bölre Baıkaohtıoa verecek. 

kilometreleri arasında 4687 metre tulündeki şosenin 
rılmam1ş mevcut taş ve mevcut kum ile şose inşası: 

Poıta recikmeleri kabul edilmiyecektir. 

Nlld• V•lltlllnden: 
Eksiltmeye konan iı: Nltde-Nevtehir 7olunan 24+649-29+339 

İnşaatın keşif bedeli 8911 lira 26 kuruştur. 
Bu işe ait ıartoame ve evrak şunlardır: 
A Eksiltme ıartnamesi 

B Mokaule projesi 

Günü Saat 

19-9·41 10 19 

villyet daimi encfimeninde i'Örebilirler. . d ~ 
Eksiltme 19.9:941 tarihinde cuma günli saat 16 da Nıf e 

met konağı dahilind daimi encümen dasında yapılacaktır. 
&ksiltıae a9ılc eksiltme ile yapılacaktır. 

11 
~ 

Eksiltmeye rirebilmek i~i isteklinia eksiltme güniinden. e~ 
giiıa evvel Nitde vilayetine müracaat ederek ibraz edecekletl dJ 
fenni referans mukabili Niğde ehliyet vesikası komisyonun 
caklan eksiltmeye iştirak vesikasını ibraz etmeleri şarttır. 

Eksiltmeye girebilmek için istt>klinin 66~ lira 35 kuruş ııııı 
teminat vermesi lazımdır. 

11 30 
1 ay zarfın.ıa 
20-9-41 15 -
20-9-41 11 -
9·9·41 16 36 

19-9-41 14 -

5-9-41 -

Tire Su 1 1 rl '20 inci ube MUdUrlUndel'I : 
A Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes regüliitörtı 1 

feyezanlara karşı yapıla ak sedde ve sahillerin tahki ol işi oldP 
bebeli 48267 lira 96 kuruştur. 

B u işe ait eloiltme şartnam si, ukavele projesi, b•Y10 

işleri gen 1 ıartnamesi, su i,lcri umumi şnrtnamesı, fenni bu5•05 

name, projeler ve keşif cetvelinden mürekkep dosyayı istelch e 
karada su işleri relslitioe ve Tırede su işleri 20 inci şube ııı' 

• tllnde görülebilir. . 2• 
C !hale 19.9.941 euma rünü saat 1; ae Tirede ıu işler• 

şu be müdürlüğünde toplanacak komisyoo iluzurunda yapılacaktı 
D Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. l 
E Ekeıltmeye girebilmek için isteklilerin 3620 lira 10 kurll 

8·9-41 11 
9-9-41 14 30 

29-9-41 10 30 

22·9·41 15 -

19-9·41 

5-9-41 
4-9-41 
9-9-41 

15-9-41 

15 -

15 -
15 30 
14 -

1 ay zarfında 

8-9-41 15 -
19-9-41 11 -

5·9-41 11 30 

5-9-41 15 30 
5-9-41 15 -

15-9·41 11 -
8-9-41 16 30 
5·9-41 
9-9·41 11 -
5·9-41 14 301 
5-9-41 15 -
6-9-41 11 30 
6·9·41 12 -

10-9-41 ' 10 -
5-9-41 11 -
9-9-41 15 -, 

17-9-41 15 -, 
17-9·41 11 -
1 ay zarfıntla f 

19·9-41 

9.9.41 

9-9-41 
9-9·41 
,.9.41 

10-9·41 
6-9-41 

27-9-41 
8·9·41 

30-9-41 
11-9·41 
11-9-41 
1~9-41 

15-9-41 
15-9·41 
15-9-41 
15·9·41 

15·9·41 
15-9-41 

19-9-41 

, 

15 -

14 -

14 -
14 -
14 -
11 30 
11 -
17 -
10 -
10 -
15 -
15 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

10 -
10 -
14 -

kırılmış ve kı-

muvakkat temiuat vermeleri lazımdır. 

F İstekliler ihale günllnden 3 fİİo evvel ellerinde 
işler yaptıklarınıı dair vesikalarla şube müdurlüğumüze 
derek bu işe ait vesıka almaları lazımdır. 

G Teklif mektuplarının C maddesindı yazılı saalfell ~ 
evvel komisyon reisine makbuz mukabilinde verilmısi tazıınd1' f' 
ile gönderilecek mektupların nihayet saat 14 de ka-dar gclıı:;•Ş 
lizımsır. Postada Yukıı bulacak gecikmeler kabul edılmeı:. 

Beden Terbiye i lst nbul Bölg i B kanlı91~ 
Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi tarafından yaptırılacak 0 

rpap ve hedef çukurlan inşası işı açık eksıltmeye konu m4şıur 
iş vahidi f ıat esası iizerinden olup ilk keşıf tutarı J.l 7 l. lı 

kuruştur. 

ihale 6 eylül 941 tarihine müsaclıf cumartesi günü snat 10"' 
aimde Sıraserviler caddesınde kiin 57 numaralı Beden Torbİfe 
tanbul Bölgesi binaıında Jtapılacaktır. 

Eksiltmeye İJtirak etmek istiyenlerin ih le iıırihinden ell 
saat evvel bölgeye müracaat etmelidirler. 

Eksiltme gireceklerin yukarıda yazılı ihale tarihinde ve f' 
atten en reç bir saat evvel ilk teminat bedeli olnn 162 Jsr• 
ruşa Bölre Muhn ebesine yahrmnları lazımdır. 

Bu işe aid proje, keşıf ve fenni şartname vesnir evrak f 
adresi yazılı İstanbul bölgesinden alınaonktır. 

Ank r• a ledlveslndon: 
Güvne eveleri iç sokak şosesi terudidi işi 15 gün 

ekıiltmoye konmuştur . 
Muhammen bedeli 7777 liradır. Teminatı 583 lira 27 kur0• 

Şartname ve keşif cetvelini görmek v 39 kuruı mukabil1 ı' 
mak istiyenlerin her gün encümen kalemine ve isteklılerin d~ 
cuma rünü saat 10,30 da belediye dairesinde müteşekkil d•1111 

cümene müracaatları • 

• • * 
Paşabahçe müskirat fabrikası kıınaliz syon ve dahili yollıf 

lak: lnhisıırlar U. Müd. ilanı rına . 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Askeri F brikalar U. Müd. Satanalma K misyort11 

Malzemenin cins ve miktarı: 6 kalem kaynak teli ibaıeıı, . ' ı·r 
ve saati: 8.9·941 pazartesi 14,30 ınubıımmen bedel: 6000 1 

teminat: 900 lira. 

Malzemenin cins ve miktarı: 6500 takım çamıışır ibaletıi0• 
saati: 8.9.941 pazarteıu 15, muhammen bedel: 8450 lira, k•

11 

ıaat: 1267 lira 50 kuruştur. 

Yukarıda yazılı malzeme hizalarında rösterilen gün ve . fi 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma koııı1~ 
pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedelleriyle kati ıe 
hizalarında iÖ)terilmiştir. Şartnameleri parasızdır. 

Ankara Botge San t Okulu MU UrlUOUnd'~ 
Okulumuzun yeniden yapılııcak atelyeleri içi• lüzuııı0 

2853 lira 85 kuruş tutarındaki 38 kı.lem elektrik levazııtıl ,ç 
meye konulmuştur. df 

Taliplerin şartnameyi görmek uzere her gün okul ı:ııO 1 
ve eksiltmeye rireceklerin ılk tewınatlarıyle kanunun io•P 11 
belırelerle bırlikte ihale günü olan 17 .9.941 çarşamba gilPii •,. 
Ankara mektepler muhasebecilifinde toplanacak olan abıı> 
misyonuna müracaatları. 

Mensucat·Elbise-Kundura-Çamaş1r v. s. 

k rt Set1natl'I'' Topkapı Maltepe 
Komlsyonund n : bl 

27.8.941 tarihinde pazarlıkla satın alınacak olup da , 
800 kuruş fiyat tahmin edilen 50 bın liralık er kundur•f

1 

çıkmadı~ından tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. ı 

Taliplerin getirecekleri nümuneler ve nümunelere u>:gıJ~e~ 
leri evsaf ve fiyatlar üzerinden muvafık olanı tercih goril t 

Kunduralar bir talibe ihale edilt bileceğı gibi ayrı ayrı 
de verebilecekleri miktar kadar da ıhalesi yapılacaktır. 

İhalesi 8.9.941 pazarteıi günü saat 15 de yapılacaktır• 
Kati teoıinatı 7500 liradır. 



!,ıeı tttı 

Makl..e Mektebi MUtlUrlUIUnllen: 

Ebadı Adedi 
ınaa daara 3,5 kilo 150 x 200 30 

150 x 225 60 
150 x 210 60 

Teminatı 

Tutan lira kr. 
202 50 
150 50 47 11 
276 50 

••iın 
lte~tıb· . 
\ •nıız · · Qr, •çın yukarıda yazılı eşyalar açık eksiltmeye konul-

Lt~lıtın 
1~ k lllen bedeli 621 lira 50 kuruş elup muvakkat teminatı 47 
Nııın llruştqr. 

nııılerin. .. 
(' 1 rormek istiyenler mektep .ıairesine muracaat edebi-

lı.!e ıs 
~cilıl\.'' 9· 941 pazartesi gilnii saat 15 •e Ankara mektepler mu-

" 11• S.t 1 ~~te il" ın ama k.oınisyonunda yapılacaktır. 
le~Jite .•n masrafı işi alana aittir. 
llıQkbıı rın mektepler muhnsebeciliti vezne-sine yatıracaklara temi

Y•Qd, ~llnu Tıearet vesikalariyle birlikte belli gün ve saatte ko-
azır l.ulunmaları. 

1 
'l.ı"b 

&,her lr. 111 Lv. Amlrllgl Satanalma Komlsyo "' undan: 
~t111 '~osu .i70 kuru~tan, 1 l ,413 kilo siyah yatlı kösele pazar· 

Pbaııtde alınacaktır. ihalesi 8.9.941 pazartesi günü saat 14,30 da 
1P triıı st. Lv. amirli~i satın alma komısyonunda yapılacaktır. 
"•kit;erebılecekleri miktar üzerinden kanuni kati teminatlarile 

e koınisyona gelmeleri. 

Deni 1 Levazım Sallnalma Komleyonundan : 
Tahmin bedeli Kati teminatı 

2soo 
4Qoo ıııetre va tlca 

nıetre kaput astarı 

lira kr. 
500 00 

3400 00 

3900 00 

lira kr. 

510 00 

tıtıkt 
'· lr, ci rtl rıs ve tahmin edilen bedclle-ri yazılı 2 kalem eşya 9 ey-

cuına , . r esı ~ünü ııaat 11 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacak· 
Ş,rtn 
t\L •ıne ve ~ l · .. k · · ı · h - 1 1'> ~ ed numune P.rıgorme ıstıyen erın er gun ve pazar ıı;a 
l~p \1 eceklerin de bellı fÜıı ve saatte yukarıda yazılı teminat 

a.. eya 
"ll)Q\ mu Vezne makbuzu ile lrıirlikte Kasımpa~adu bulunan ko-

raca ıtları. 

~. -
Ltıııe,hh~. Y. Hava Satanalma Komisyonundan : 
~Cakt ıt namı hesabına JOOO metre tentelık bez pazarlıkla s•hn 
~ ır. H l le . er metresine tahmin olunan fiy ıı t 250 kuruş olup mu-
ı lllınat 56 1 . -~t ıs 1 2 lıra 50 kuruştur. halesi 22.9.941 pazarteııı gu· 

le Yapılacaktır. Talip olanların komisyona müracaatları. 

'~~ ... I=' 
ı3 abrikalar U. M. Satınalma Komisyonundan: 

1ahııı:"00 çıfı tire çorap ve 3.600 çift yün çorap alınacak 
t ın ed'I Çorap . 1 en bedeli 6670 lira olan yukarıda yazılı 13.400 çift 
"'t.\erk:le 3600 çıft yün çorap Ask~ri Fabrikalar Umum Müdür
"IJ el• ~ Satınnlma K(lmisyonunca 8.9.941 pazartesi günü snat 
'tt loto•z~rlıkla ihale edilecektir. Şartnamesi pl\ruızdır. Kati te· 

~ıı, ol lıra 50 kuruştur. Heyeti umumiyesioi birden vermek 

- llladığı takdirde ayrı ayrı da ihale edilebilir. 

ak1ıh .. 
~ t .. Yukıeme-Boşaltma •tu --~---

~liıia r. 4aker1 S .,tınalma Komisyonundan : 
\ t~,~:ada. 15,0UO ton mal tahmil ve tahliye ettirilecektir. Pazar
~ konıi llleıı 8,9.941 Pazartesi ıünü sant 15 te Trilya a~keri satın 
1~1ttiıı ~onunda yapılacaktır. İlk teminatı 134 2 lira 50 kuruştur. 

elli vakitte komisyona gelmeleri, 

y u 1 -
t.ı•kut n Verete A. E. P. Komisyonundan: 
Uıi'inu e ve Dolmabahçe Gazhanelerinden alınacak 1417 ton kok 
1 ttlınn °•kli için 28.8.941 tarihinde yapılan açık eksiltmesine is

tdifinden ayni şartlar dahilinde 12.9.941 pazartui ıünü u-

MONAKASA GA!!'1'FS 

at 10 da l< ~ktörlükte ikinci defa alarak açık eksiltmeye konulmuş

tur. 

Mahrukat, Benzın, Ma1<11a ya J ıJ 
lstanbul Levazım Amlrllll S•tan ima Komisyonundan: 

Beher tonuna 25 lira tahmin edilen 507 ton kok kömüril pazarlıkla 
sehn alınacaktır. ihalesi 9 9.941 Salı rünü saat 1~ de Tophanede 
L-'vozım amirlıği sahn alma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 
950 lira 62 kuruştur. Taliplerin belli vaki,te komisyona gelmeleri. 
Şartnamesi komisyonda göriilür. 

k 

As. Fabrikalar U MUdUrlUğU Sabnalma Komisyonundan 
Mazemenin cins ve miktarı: altı kalem koıum malzemesi, ihale 

gün ve saati 15.9. 9H pazartesi 14, muhammen bedeli 1850 lira, kati 

teminat 277,50 lira. 
Malzemenin cins ve miktarı: 30 ton edun, ihale ıim ve saati 

ıs. 9. 941 pazartesi 14.30, muhammen ae.del 1050 lira, kati teminat 

157 ,:>O lira. 
Malzaaıenin cins ve miktarı: 60 ton dc:mir cevheri, ihale gün ve 

saati 15.9.941 pazartesi saat 16. muhammen bedel 1500 lira, kati te

minat 225 lira. 
Yukarıda yazılı malzeme hizalarıntla rösterilen gün ve saatlerde 

askeri fabrikalar umum müdürlütü merkez satın alma komisyonunca 
pazarlıkla ihale odileeektir. Muhamaıcn bedelleriyle lcati teminatları 
hizalarında gösterilmiştir. Şartnameleri parasızdır. 

* *• Tahmin edilen hedeli (14250) lira olan 120-150 adet boş 
oksijen tüpü A\keri Fabrikalar umum müdürlüğü merkeı: satın alma 
komi&yononca 15.9.~41 pazarteıi günü uat 11 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasızdır. Kati teminat (2137) lira (::>O) kuruştur. 

Az müstamel ve arız.aaız olabilir 

la.tanlaul Lv. Amlrllli Sallnalma Komlsyenundan : 
Adet 
48 yanğın baltası 
40 c kazması 

4'l c kancası 

Yukarıda yazılı malzemelerin pazarlıkla eksiltmesi 5.9.941 Cuma 
günü saat 15 de Tophanede Lv. hıırliği ıatm alma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni kati teınınatlarile belli vakitte komis
yona rr.lmelerı. Nümuneleri komi~yonda görülür. 

* * * 2200 kilo keçi kılı alınacaktır. Beher kilosunun tahmin bedeli 
130 kuruş kati teminatı 429 liradır. Pı&zarlıkla ekı.iltmesi 5.9.941 
Cuma günü saat 15.30 da Tophaoude Lv. i.mirlıği satın alma komiyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin belli vııkittcı komisyona gelmeleri. Nii

munesi komisyonda görülür. 

Deniz Levazım Satın Al T.& Komisyonundan 
2000 adet çavalye 

' > dört tırnak demir 
100 > Mastalya 

Yukarıda yazılı üç kalem malzemenin 5.9.941 cuma gilnil saat 
1 ı ,30 .ta Kasım paşada bulunan Denız levazım sahn alma kemisyonunda 
pazarlı2"ı yapılacaktır. lsteldilerin belli gün ve saatte mezkur komisyo
na muracaatları ilin olunur. 

E:rzak, lahıre, Et, Sebze v. s. 
lstanbul Komutanhiı Satınalma Komisyonundan : 

Beher kiloliuna 10 kuruş tahmin edilen 115,400 kilo patates 

9.9.941 sah günü !&at 11 de pazarlıkla sabo alınacaktır. Şartnamesi 
her gün Komisyonda görülebilir. Mııhamınen bedeli 11540 lira olup 
k•t'i teminatı 1731 liradır. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklı
da satınalma komisyonuna relmeleri. 

(DEVAMI DORD0NC0 SA YFADAl 

s 

l 
~~~~~-------------------~ . 1-:- Keşif,. şartname ve planı mucibince iciare•izin Paıababte 
muskırat f~brıkası kanalizasyon ve tlahili yollar inıaatı iti kapalı aarf 
usu ıle ekııltmeye konmuştur. 

ınhi arlar U. Mü~rlUğUnHn : 

2- Keşif it•deli •26086,oO• lira "/o 7.5 muvakkat teminatı <1'S6,49> 
lir. dır. 

h 3- tksiltme ~9.9.~41 cuma günü saat 10.10 ret• lstan~•lda Ka
ataşta evazım Ş~bc:_sındeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- .Şartname sozu geçen levazım ıabesioden ve lz•İr, Ankara 
başmüdurlüklerınden c 130• kuruşa alana bilir. 

5- Münakasaya girecekler milhürlil teklif -e'-t l L- -

kl 7 5 
_ - .,. •p arını, -a11nı 

vesaı e , 2uvenme parası makltuzu veya !tanka temiaat mek-
tu unu ve kapalı zarf şartnamesinin <F• fıkrasında 1 'k' 'L yazı ı veaaı ı 111-
ltva edecek kapalı :aarfların ihale oünü eksiltme 1 t• ..J L' • aa ın.eo •tr saat 
evveline ka.dar mezkur komisyon başkanlıfına makltuz mukaltilinde 
vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak ıecikmeler kal.al eciilaea:. 

* * * 
Muham. b. 

Cinıi Miktarı lira kr. 
%7,5 tem. 
lira kr. 

(7558) 1-4 

Eksiltme 
ıekli rilnl aaati 

---------
Püskürtme cihazı 1 ad~t - - Müteahhit N. pazarlık 9.9.41 10,0S 
Mühür kurşunu 1450 kg. 986 - 73 95 aç. eks. 16.9.41 9,35 
Vinç bir tonluk 1 ad. 3l50 - 243 75 > • 18,SI 
Çıralı tahta 44,800 m3 2688 - 201 60 > > ıo,es 

I. - Şartname ve ııüınuneleri mucibince yukarıda cins ye •iktar
ları yazılı mal eme hizalarında gösterilen usullerle saha alınacaktır. 

il. - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eluiltme ıiin 
ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

ili. - Nümune ve şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alına· 
bilir. 

iV. - Vi~ç münaka~asına rirecekler ihale günü fenni ıartnaaenin 
18, 19 uncu maddelerınde aranılan vesikalarile birlikte mirac tl 

d
. k ·ı . k o aa an 

ve ığ°er e sı tmelere gırece ler O 7 ,5 fÜVenme paralarile ltirlikt 
ınezkfir Komisyona gelmeleri ilin olunur. (766:>) 2 4 • 

lstanbul jandarma Satınalma Komisyenunda n: 
100,000 metre beyaz astarlık baz Takıim Ayar.paıa'daki komiı

yenumuzda 8 Eylül 941 pazartesi i'Ünü saat 15 de kapalı zari ek-
siltmesiyle utın alınacaktır. Muhammen ltedeli 27.500 lira n ilk 
temicatı iki bin altmış iki lira elli kuruıtur. Şart kağıdı Ye nü•uae 
her fÜD komisyonumuzda i'Örülebilir. Ve şart katıda 138 kurut be
ael mukabilinde alınabilir. isteklilerin ilk teminat mal ... dıtı mak
buzu veya banka kefalet mektubu ve şart kitıdında yuıh aair 
belgeleri de bavi teklif zarflarını ekıiltme aaatinden bir aaat evye-
line kadar komiıyonumuzda bulundurmaları. (719/) 4-4 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 
~ . ' 

Tahmin B. i lk T. 

----- ----
667 00 50 03 Unkapanında Haraççı Kara Mehmet maballe• 

sinin Üskilplil ıokaQ'ında 29-29 kapı nama· 
ra\ı ev ankazı 

508 00 38 10 Sultan Ahmett" Alemdar mahalleıiain Yere 
Batan caddesinde 1-2-3 numaralı biaa aakaaı. 

Tahmin bedelleri ilo illt teminat mikclarları yukan4a yazılı iki par· 
ça ankaz satılmalc ü:1ere ayrı ayrı a91k arttırmaya konalmaıtar. Şart· 
nameleri Zabıt ve Mııamelit Müdurlütı.ı kalemiııde rörülebilir. ihale 
8. 9. 941 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encilınende yapılaaakhr, 
Taliplerio ilk teminat makbuz veya melctuplarile ihale rllntl maayyen 

saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7428) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

lüRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASININ 

1'2.9.941 Cuma rünü saat 1:> de lıtanbul Nafıa Müdür! fltö E.kıilt
me komisyonu odasında ( 1749, 14) lira keşif bedelli Pendik orta eltal 
bin sı t .. m'ri n.;ık f'

1cs"lt n y• kı.>n ıl nu,tJr. 
Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri 2enel, hususi ve fenni ıart• 

nameleri, proje keşif hulasasiyle bııoa müıeferri direr evrak tlaireıla· 

de ıörüleceldir. 

AK T 1 F 

ıı . s 
'ıı~ . 'fı k'I 
ı ll()t 1 02fllnı 72.604.tı28 

~%~ 
tltjt:k . 
;~ l·r~, Muhabirler: 
~ Çteki 
'tı ıı '•lı lc.~uhabirler: 
C t~ t.h ~10ııraın ı 9.1 36 .856 

tr d ırıtı le b'J 
1 

tııriıl 11 1 serbest döviı.lcr 
/1~ 1 her ~e bor~lu ltliring bakiyeleri 

rr t btt a Vılleri : 
~ıı tdıtcıı 
~' ııu11 6 evrakı nakdiye kıırşılaı 

~lıı • 8 . . 
1\ t t,,llfı ıncı ınııddelo:rine tevfikan 
i 1eda.t ndaıı vaki tedi>at 
tt, Co d 

l ıı •tııcd tz anı: 
~ııalll a 

b;r h~e'\}~ ahvilat Cüzdanı : 
l:.•h•ııı 1 eıı evrakı nakdiycnin karşı-

ı\ıtıt Ve Tahvilat (itibari kıymetle) 
~ t•h 
~ Qlar . ıını ve tahvilat 

~lL. "e ~~ 
ı:"lı1• OVİt. ~ 
"t 'l uı . uıcrine avanı 
ı t t trıııe 
ı..~: t)ı: k avana 

llıt tıa Vnd 1 
~ıl~ 3bso N \' avans -a •ltı o. anuna gore 

k.~da.rı ıı lcarşılılclı avanı 
'll~lif ar • 

29. 8. 9 4 1 

Lira 
102.124.217.77 
19.485.005.-

535.714.88 

495.160.S!' 

ıs .555.Cl09 .33 
-.-

41.358.!>31 .12 

158.748.563.-

21.683.01 ı.-

269.566.2%.39 

45.446.241.93 -8.310.245,19 

4.948.64 
7.808.722.-

-.-
167 .500.000.-

YekOnı 

L 1 R A 

122 .144. 937 .6S 

495.160.53 

61.'113.840.45 

137 .065.552.-

26q .566.296.39 

53.756.487.12 

175.315.670.64 

4.500.000.-

7 .579 .942.80 
832.335.887 .58 

1 Temmuz 1938 taribiııdon itibaren ı 

VAZiYETi 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi: 
Adi ve fevkalade 
Huauıi 

PASI F 

Tedavüldeki Banknotlar : 

7.822.01,,15 
6.000.000-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.503,-
Kanunun 6 - 8 İnci maddelerine tevfikan 
haıine tarafından vaki tediyat 21.683.011.-

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyeıi 137 .065.552.-
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 17 .000.000.-

Recsk<>nt mukabili ilivet~n tedavüle vaıedilen 250.000.000.-

Hnineye yapılan al tın karşılıklı avans 
mukabili 3902 No.lı kanun mucibince 
i\iveıen tedavüle vazedilen 

Mevduat: 
Türk Liruı 
Altın safi kilogram 877.150 

3850 No. kanuna göre hız.ineye açılan 
uana mukabili tıı~di olunan altınlar 
Safi kilogram 55.541.930 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövhler 
Diğer döviıler '=e alacaklı kliriag halciyeleri 

Muhtelif . 

• 
94 000.000.-

82.568.879,87 
1.233.782,03 

':cU24.167,90 

-.-
30.806.000,70 

YekOnı 
lıkocıto haddi °lo 4 Altın iiurine % 3. 

L l R A 
15.000.000.-

13.822.019,lS 

498.065.552.-

83.802.661,90 

78.124.1,7,90 

30 .806 .000. 70 

112.715.485,93 

8,2 .335. 887, 
t'' = ., !:!m?iff"f 

Muvakkat teminat (131) lira ( 19) kuruıtur. 
isteklilerin en az bir teabhütte 1000 liralık au it• lı.enser iı yap

tığına dair idarelerinden almış elduğı.ı vesikalara istinadı• lıtan~•I 
Vilayetine eksiltme tarihinden tatil giloleri hariç 3 rtln ovvel aha
mış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası veıikalariyle ıelmeleri. 

(7348) 

T. C. -

l\RAAT 
BANKA51 
• 



I 

StmME ANNU No 1889 

i----------IE 
ABONNEMENT 

Ville et Pro•lnce 
3 mola Ptra. 450 
6 il • 850 

12 • 1 1500 
Etraorer: 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs & 

JEODI 

Q U O T 1 D 1 E N D E S A D J UiD 1 C A T 1 O N 

Galata, Eski Gümruk od 
No. 52 

,.,, 
T616phone: ~ 

Poar la Poblicite a'adreHer 

l I' Admioiatration 
Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat ı26' 

Botte Postale No. 

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

Tableau Synoptique des 

Objet de l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Priıı: Caution. Lieu:ı d'adjudication et du 
estimatif provisoire Cahier des Charreıı Jours Heures 

ANA - iLK - ORTA ve LiSE 

K~~k:; BOGAZiÇi li~E~ER!,: y 
Arnavudköy - Tramvay c ddesı: Çıfte sıı ,at ·-~ 

Kayıd için herıin 18 dan 17 ye kadar mektebe mur•c 
T l fn : 39 - 210 

1 (0 Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Conetructlone-R6paratlon-Trav. Publlca·Materlel de Conatructlon·Cartographle 

Coostr. canalisation et routes inter. fab. boissonı Pli cach. 26086 60 1956 49 C. A. Econ. Menop. Kabatache 19-9-41 10 

°' 1 1 

'/of1 
1etanbul Komut nh ı atm im Ko ınlB 

29.8.941 günu isteıdisi ç1km1yan 5 ton sfit 5 e~l6;09 
11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedeh 7 Paşababçe {Cah. eh. 130 P.) 

Conıtr. fosses septiquea • 11725 64 879 Ol Com. Ach. Milit. Eskişehir 
Conıtr. ecole prim. a Koyulhisar (aj.) Gre a rre 22977 64 Dir. Trav. Pub. Sivas 
Conıtr. a Çankırı (Cah. eh. 2075 P.) Gre a gre 41;003 05 44000 - Cem. Acb. Min. Def. Nat. Anlc. 
Conıtr. pavillon > 2391 35 Com. Ach. Milit. Eskişehir 
Conıtr. a küçiUc Yozrat (Cah. eh. 78 P.) Pli cach. 15415 SO 1156 17 Com. Acil. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
Coostr. repar. et constr. canal Publique 1099 35 52 45 Com. Pcrm. Municip. lstaobul 

Produita Chlmlquea et Pharmaceutlquea-lnstrumenta &anltalre&·Fournlture pour Hopltaux 
Produita pbarmıceutiques: 135 lots (ıj.) - Viliyet NiJde 

Hablllement - Chauaaurea - Tlaaua - Culr• 

20-9-41 11 30 
Dans 1 mois 

20-9-41 11 -
9-9-41 16 30 

20 9·41 15 -
19-9-41 14 -

5-9-41 - -

Couverture en laine: 2589 p. 
Halıtitı a'ete: 3517 complets 
Chauasureı aanı talanı: 8000 paires 

Cre a ıre la p. 10 -
• 22860 50 
• 32000 -

3750 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Aok. 8·9-41 11 -
3429 08 Cem. Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 9-9-41 14 30 
2400 - Com. Ach . Milit. Err.:urum 29·9-41 10 30 

Traveaux d'lmprlmerle • Papeterle - Fournlture ile Bureaux 
Reıiıtrea et impri111es: 55 lots Pli cach. 8009 - 600 - f>ir. Vakoufs lst. 22.9.41 ıs -

Boia de Conatr uctlon. Planahea, Charpente 

Poteauı. en boiı ce ebene: 2200 m3 

Combuetlble - Garburant • Hullea 
Boia: 100 t. 

> : 600 t. 
Charboo lavemarin: 1583 t. 
Petrole, benzine, huile vaceum et charbon de boiı 

<iharbon de bois: 57 .6 t. 

Dlvera 
Crioı tie chevrea: 25 t. (Cah. eh. 157 P.) 
Crioı de chevrea: 2.2 t. 

Hicbe pr. incendie: 48 p.-piochcs: 40 p.·crochets: 
42 p. 

Tuile trouee type klfıthane: 100000 p.-id non 
trouee: 100000 p. 

Coıaffe pr. charbon: 2000 p.-fer: 6 4.·cuve: 100 p. 

Provl•lona 
Paille: 150 t. 
Macaroniı: 6 t. 
Orre mondc: 2 t. 
Huile d'oliveı: 3 t. 
Viande de boeuf: 40 t. 

, " : 62 t. 
Viande de mouton: 32 t. 
Beurre: 14 t. 
Lait: 5 t. (aj.) 
Foin: 3860 t. (aj.) 

Publique 

Gre a ıre 
la t. 21 -

Gre a rre 24536 50 

Publiqae 4320 -

Gre a ıre le k. 1 2S 
> le k. 1 30 
il 

Publique 

Gre a rre 

Gre i gre 
> 
,. 
> 

• ,. 
> 
,. 
ll 

4SOO -

3120 -
lSOO -
2775 -

17600 -
21700 -
12800 -
22000 -

750 -

165 - 9 eme Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 1~-9-41 15 -

Com. Ach. Milit. Gaziantep 5-9-41 
900 - M11nicip. Kiliı 4-9·41 15 -

1841 24 Cor:n. Acb. lntenfi. Milit. Tophane 9·9 41 15 30 
Com. Ach. lnıtltut Villafe Kızılçullu Dans 1 mois 

d'lzmir 
324 - Com. Perm. Municipalite İstanbul 15·9·41 14 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlt. 
429 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

• 

337 50 9eme Exploit.Ch. de Fer Etat Sirkeci 

Com. Ach. lntond. Marit. Kasımpaşa 

Com. Ach. Milit. Maltepe ae Topkapı 
46ô - Com. Ach. Milit. Çanak. 
225 - > 

417 - • 
2640 -
32.)5 -
1920 -
3360 -
112 50 

, 
Com. Acb. Mil it. Pelatlı 

• 
> 

C . A. Command. Milit. lst. Fındıklı 
Com. Ach. Milit. Babaeıll:i 

i-9-41 15 -
5-9-4 l 15 30 
5-9-41 15 30 

19-9-41 11 

~-9-41 11 30 

5-9-41 
8-9-41 
8-9·41 
8·9-41 
4-9·41 
5.9.41 
5-9-41 
5.9.41 

S-9-41 

Pain: 1 re qualite': 27 t. 
Huil• d' oliveı: 10 t, (aj.) 
Foio: 200 t.-paille: 200 t. 
Pomme de terre: 115.4 t. 
Foin: 75 t. (aj.} 

Pli cach. lo k. O 19 47 394 28 
Gre a rre • ıı o 89 28 1339 20 

Hôp. Ahmet Vefik Paşa i. Bursa 
Com. Acb. Milit. Çanak. 

10-9-4 ı 
29·9·41 
8·9·41 
5-9-41 
9-9-41 
5·9-41 
6-9·41 
6-9-41 

10 -
19 -
10 -
10 -
1:> -
15 -
15 -
15 -
11 -
16 -
1:> -
16 30 

Paille: 75 t. 
• 100 t. 

Beurre: 20 t. 
> 18 t. 

Huile d'oliveı: 50 t. 
Foio: 221 t. 
Beurre: 5 t. 
Pain: 68 t. 

• 

Gro a gre le k. o 11 
> 

" 
> 

• le k 1 65 , 

" 29700 -
• 45000 -

Pli cacb. le k O 07 50 
Gre a rre le it. 1 70 

> • • o 12 25 
Huile d'oliveı, ıavon et aoude pr. le penıioopat clu Publique 5~9 -

Conıervatoire 
Macaroniı, amidon, farine, farine de riz et semoule 
Diveraeı lerumos 
Lait: 500 it.- yogbourt: 300 k. 
Beure, beurre fraiı, fromage blano et kacbor 
Viaode d'aıneau: 128 k.-id de daghlitcb: 1.5 t.-id 

de boeuf: 910 k. (aj.) 
Paio: 24 t. 
Beurre: 9SO k. 
LeıumH 

Paille battue: 15" t. 
Beurre: 10 t. 
Riz: 120 t. 
Foinı 500 t. 
Beurre: 20.4 t. 
Lerumes: 11 lotı 

" 
> 

" 

> 

• 
• 
• 

Gre l rre 

• 
• 
• 
> 
ll 

209 25 
611 75 

190 -
1585 -
1323 10 

3120 -
161S -
583 20 

15600 -

2000 -
32640 -

€om. Ach. Milit. Gaziantep 
1731 - Com. Ach. Command. Mil. lıt. Fındıklı 

> 

• , 
49SO - €om. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 
4455 - ll 

67~0 - • 
1243 13 
631 50 
624 75 

41 93 

ıs 10 
45 89 
14 25 

Com. Acb. Milit. Midyat 
Dir. Vakoufs lst. 

Com. Perm. Municip. lıtanbul 

• 
ll 

• 

10·9-41 
5·9·41 
9·9-41 

15-9-41 
11-9-41 
11-9-41 
h-9-41 

15-9-41 
15-9·41 
15-9-41 
15·9-41 J 18 88 

99 23 Ecole de contre-mailre de Constr. 
a la Comptab. des f.coles Sup. 

> 

lst. 9·9-41 

234 -
121 12 

43 74 
365 63 

2340 -

300 -
244~ ---

il 

> 

Com. Aeh. Milit. E~kişehir 

Com. Ach. Milit. Erzurum 
Com Acb. Milit. Urfa 
C. Ach. Milit. Erzurum 

• 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

9-9-41 
9-9-41 
9-9-41 

10-9-41 
6-9-41 

27-9-41 
8·9·41 

30·9·41 
17·9-·U 

11 -
14 30 
11 30 
12 -
10 -
11 -
15 -
11 -
15 -
15 -
14 -

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

14 -
14 -
14 -
11 30 
11 -
17 -
10 -

10 - ' 1 

15 -

. k Ş . h ~ koııı teminatı 112 lıra 50 nruştur. artn amcsı er ıun 
1 

lebilir. lsteklilirin belli gün ve saatte kat'i teaıiıı•t' 
Fındıklıda satmalma komisyonuna 2'clmeleri. 

110'1 lstanbul Lv. mirliği S tınalma Komfs, 

Beher kilosu 10 kuruştan 150 bin kilo patates fc!I 
alınacaktır. ihalesi 8.9.941 Pazartesi iÜnÜ saat 15 
lıtanbu\ Levazım amirliği satın alma komisyonunda 1' 
teminatı 1125 liradır. Taliblerin belli vakitte koınis)' 
Evsaf ve şartnamesi '"~misyonda görüiür, 

~ 
Haaanoöl n Köy En titU U v Eğitm•11 

Cinsi 
Ji.km.ek 
Sı~ır eti 
Koyun eti 
Zeytin tanesi 
Odun 

MUclUrlUüUnd n: 

Miktarı 

kilo 
35500 

3000 
2000 
800 

soeoo 
1000 
1000 
1500 
2000 

Muh. b. 
lira kr. 

14 
~5 

55 
50 
4 

70 
95 
5 

22 

Tutan 
lira 
4910 
1050 
1100 
400 

2000 
17QO 

950 
'115 
145 

'b" d~~ Enstitü ve kors talebelerinin 15 eylOl 19d tarı ın "fi 
tiyacı için yukarıda cins, miktar ve muhammen bedel• J 

Sade yağı 
z .. ytin yatı 
.Sabun 
Bulıur 

k k .J • • ,,ıı 
teminatları yazılı yiyecek vo ya aaa ıua~delerının 

eyhll 941 tarihinden itıluren açık eksiltmeye koomuşııır~ 
Şartnameyi ıörmek iııtiyenleriıı Ankaranm Hasaııof~,ıı 

enstitü idereıııne ve Çankaya malmüdürlufune mürac••
1 

ihale 15. 9. 941 pazarteıi gunü 1.aat 14 de ÇankaY• t t, 
müdürlütü binaınnda yapılacaktır. ' ı ~ 

Eksıltmoye ıırcceklerın 2490 sayılı kanunun 2, 3 \'' 
0
, 

desindeki ev~afı baız olması ve ıhale sııatınden evvel 01,~ 
nah Çankaya malmüdürlu2ü vezncsıne yatırwış buluPJJl 

Yıyecek ve yakacak maddderının her bırının şarto•"' 
iC'abında teker teker mü· eııhhi ti ere verilecektir. 

Eksiltmeye girecek olanların ihale saatinde Çaok•Y' 
müdürlü~ü binasında hazır bulunmaları ilin olunur. 

YUkaek MUhen la M k&ebl Satm im KernltJf
0 

~ 
Mekte9i ize kapalı zarf usulile 48.000 kilo ekJJle , 

·r•• 
Beb r ki lonun bedclı 13.00 kuruştur. İlk temınat 486 ıı 
22.9.941 saat 11.30 da mekteple yapılacaktır. 

,~ 
Yerllaud Aakert atmalma Koıni•>' 

·ıttsı 6000 kilo sade ya!ı alınacaktır. Pazarlıkla eksi 
1 

Pazartesi rünü snat 15 de l\.eşan civarmd Yerlı:;ud.11 ~ ' 

alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedelı 11,400 }ır~ 
855 liradır. Talıplerin bellı vakıtte komisyona gelıneterı· 

Babaeakl Askeri S tın Alma Komisyof1~ 
' bl)I 

20.8.941 günü muhtelif saatlerde açık eksiltme ile 1 

ğı ilan edilen 3920 ton kuru ot un 3860 tonuna istekli ~~ 
üçü.neli defa miinaknsanın 10.9.941 günü saat 16 ya talıef 
taliplerin teminat akçelerile mezkOr giın •e saatte Habil 
ma komisyonuna müracaatları ilan olunur, 

d' 
Midyat A k rl Satınalma Komleyon"" 

,,ı 
Tahminen beher kilosu 7,5 kuruştan 221 ton kuru 

usuliyle satın alınacaktır. 
Muhammen beaeli 16575 lira muvakkat tcminııtı 

kuruştur. if 
İhalesi 15.9.941 pazartesi günü sant llde Midyat ıco~ 

bulunduğu mahalde yapılacaktır. isteklilerin mezk(lr i 
bir saat evvel teklif mektuplarını Ko na vermeleri. 


