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ABONE ŞARTLAR! 

Türkiye için 
Aylıtı 

Knraı 

4SO 
850 

·500 

E.cnl'!bl memleketler · çin 
12 Ayltğ-ı 2700 

SA YlSl 5 KURUŞ 

Gi\nü ıeçen nush lar 
20 lcurnıtnr 

HER GON ÇIKAA IKTI ADİ, MALI, TIC&lll va ZiRAi 

GAZETESİ 

ıı lkiacltefl'la !Hl 

~------------------:• 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, E!lci Giimriik Caddeıl, 

No. 57. Hu9Usl Daire 

İLAN ŞARTLAR! 

ldarohanemisde rörfişilür 

Telefonı 49442 

Poeta k.atua No. 1261 

~~-------------·-* 
mum Tücc 1 r ı e M üt ahhillerin mesıektOrg nıdır 

Spekülasyanun EKONOMiK HABERLER htplar, Emlrfer, E!•bllfler ı 

Maliye Vekaletinden : 
.._ _ -Yeni şekli . 

lılaı.ı fı•nt dü~künleri hiç lıir !lebep ( 
•imadan, ihracat için acoelti meın· 
leketlcrdan hiç bir talep ırelmecliti 

balde lıua•uİ adamları vaaıta ıyle 
boru laaricinde fıat yükselmı:lerine 

İstanbul İaşe Müdürtüğü 

lağvedilecek 

l.:S - 1 kıncıteşriu- PERŞEMBE. 
Gümu, 1 ao kur "'lukların taWavUlden "kal~erltnaaı 

hakkrn~a 

cbebiyet verm~ktetlirler, Bu ı:-i· 
.bilerin memleketin eelimeli namına 
şiddetle cczalondırılmaları lazını· 

alır. 

* * * 

Yazan: LUTFl ARlF 'KENBER 

H lÇ bir memlekette e~saline 
tesadüf edilmeyen bır alış 

Vcrış usuliloe şehrimizin ticaret 
borsası haricinae tesadüf edilmek· 
tedir, Baı.ı açık ıöz Simsarlar 
ııpekülatıf va-ııyeti müsait bulu
nQn maddeler izerinde iitfoadi 
entrikalar çevirmektedirler. 

Bu entrikaların mahiyeti Imat 
düıkünü kim\elerin sermayesin
den ıstıfade ederelt hem onlara 
&pekülıısyon yaptırmak suretiyle 
Para kaza1Jdırmak hem de bu ve· 
sıle ile k.cnailerine de menfaatlu 
lcıuin ctmeğ'e matuftur. 

lşte bu ıuretle şehrimizde zahi-
re, yağlı tohumlar, bir kısım 

hububat sahiları için bir kara 
borsa meydana gelmiş bulunuyor. 

İaşe işlerinin yeniden tan?.İıni 
ve Fiıı.t Murakabe teşkilıitıaın 

tevıii için yeni bir kanun pre»ie· 1 
si hazırlanmıştır. Bu proje ile ' 
İaşe Müsteşarlığ'ı teşkilatı şim· 1 
diye kadarki taUtikattan elde J 
edilen neticelere röıe kurula

caktır. 

Bu ıııeyanda İstanbul lqe 
Mücürlütü litvedilmekte ve bu· 
nlın yerine yeni bir teıkilat ku· 
rulmaktadır. Bu teşkilat bir u· 

ıuum müdürlük şeklinde ola· 

cakttr, 

izmirda tütün mübayaası 

hazırlıkları yapılıyor 

lzwirden bildiriliyor : 
Tütün piyasasmın bu ıeneki 

açıhşınıo 1 ci kanun on beşine 
kadar uzaması muhtemel oldu· 
ğunu ya7.mıştık. Ankaradan ha
ber aldıtımıza göre, hükumeti· 

miz bu seneki tütün mahsulün
den dış memleketlere satılması 
mümkün elacak miktarı teıbit 

etmek üzeredir. 

Ank. Vaıiıiti; 
Booıiıı dep ... ıu in~. 1952 
Kohne en• 196.J" 

Ask. Fı.brikalar U. Müd. 
Sebıo JY4S 

11alıkeıir Valiliti: 
Menfe:r. tami i 1937 

Bursa Orıuan Mektebi Mü<l : 

Zeytin 1'52 • 
Çanak. Ask. SAK 

K. ıotan 1949 

Çerlu Ask. SAK 
Sıtır eti l 954 
Sufryatı 1952 
Eskişehir Ask. SAK 

K. ol nakli 1!154 

Hnrp Akademisi SAK 
Küçük mıı.aa yapt. 1'53 

Harbiyede Yedek Subay 
lunda Ask . .SAK 

Sıtır ati 1953 
Pirinç 1953 
K. ot 1928 

Uku-

l5t. Hava Mıntıka Depo Amir.: 

Çelik mil 194b 
Traktör yedek ınal:ıeınui 1945 

lıt. Limanı Sııhıl Sıhhiye Mrk.: 
Söırıi!:uk ve ltriplc 111ade~ kimüru 11141 

lst. Belediyesi: 

Şote inı. 1942 
izınir Gümrillc Muhafaza SAK 

K. {aııuhe ve it ılgur 11154 

lzmir Lvz. SAK 

.:)eker, ubıan, ••tir atı v. •· l!J54 
Lule'9urraz Ask. SAK 

Sıtır ati 1952 

Katıthane Ask. SAK 
Sadeyatı. lahana ve prua 1954 
Maraıı Ask. SAK 

Pirinç ve k. faniye 1941 

Mersın Vilayeti: 

Siit ve y•turt l 930 

M. M. Vekile ti: 
Elektrik malumeai 19~7 
Yapı malnntHİ 1954 

P. T. T. U. Müd.; 
OCYe ltoynu demeri alliminyum ve l>akır 

manıoa 1913 
Samsun Ask. SAK 

K.oyua eti 1947 

Selimiye Tümen SAK 
Sadeyatı, k. ot ve uman l.~HI 

Tirilye Ask. SAK 
Linyit ve k•k lciınürii 1954 

Tephanc Lvz. SAK 
Çav.larlı cılız ve bııtday ltırpıntı•ı 
Ham <ileri 1949 
Alay sıan.:atı yap. 1951) 
Ok•idtt edilmiı \ıalcır düfcm• 1 Yı&S 

Trabzen Ask. SA.K 
Lahana ve pr•H 1952 

Urfa Ask. SAK 
K, fuulye, oehut, piriuç v. •· l!N9 

Van Aık. SAK 

Gümüş bir lir:ılıldarııı darp ve piyasaya kafi ıaiktartia çıkarılman 
üzerine ı.ı.941 tarihinden itibaren tedavülden kalaırılmıt olan pmüş 
yüz kuruşlukların 1.2.94 l tarihi o den beri yalnız mal aandıklarile Tür· 
kiye Cumhurıyet Merkez Banka:ıınca va Merkez Bankan bulnnmayaa 

yerlerde Ziraat iıankuı şubelerince yapılmakta elan te9dil m~ 
lalına 3l.1.942 akşamı nihayet verilecektir. Bu tarihten sonra meıdulr 
paralar nnıl olarak hiç bir veçhile ltabul edilıniyeeektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların 31. 1 .9'42 akıamıoa ka .. ar 
9uaları mal ıandıldarile, Türkıye Cumhuriyet Merkez Bankaaıou ve 
Merkez :Bankası bulunmayan yerlerde Ziraat Baakaıı ıolMleriade teb· 
tiil ~ttirmeleri ilin olunur. 

••• 

İstanbul Kambiyo Mü~ürlüQünden · 
Ameriltao ithalatına ait döviz mütaadeleri 23641 numaraya kaciar 

intaç eJılıniştir. Vaktinde aldmlmaıı, alı.si takdirde permilerin miti· 
Jetinin temdit edilmiyecefi bildirilir. 

MUNAKA·SALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

80111 Villretlnden 

Be»lu mer&eziode inıa edilecek meteoroloji binuı int••b 11.363 
lira 58 kuruşluk nralcı lteşfiyesi muciltince kapalı urf oıuli1e euikı. 

llleye çıltarılmıı ve ihale rünü olan 4. 11.941 tarihinde teldıf e4ilea 
bedel llflk bati g-irillmodifiodeo 2.490 ııayıh kaaanan 40 ıocı matlcieal 

Bu karll bon men&upl rı kı:ndi 
'iuısar lıırı vasıtıuıyle tüccarlara 

Amerikan tütün kumpanya· 
ları. inhisarlar idaresi, Türk tü
tün limited, yerli ününler şir· 
keti, Borovalı şirketi, i ürk tü· 

tün ihı·acat 'irketi ve diğer fir
malar tütün kumpanyaları, inhi
sarlar idaresile tütünlerin vazi· 
yetini tetkik ettirmektedirler. 

iiiiiı:<..Dciıi:::;i:iiıllt'C:D:ıi~Dii:ı&:.ı:.Dı:aiii:i==rmiiiiiiiiliımıir"",aiiiıiiiiiililiiiiıiiiı-'iiiımiıiiiiiı-iıııniiiiiiiiiiiiiiiİIİiliııiiii-, mucibince 19.11.911 laribinio çarşamba ıünü saat 15 tle Belı.ıM Nafia 
Mildürlüfiinde toplanacak ltomisyon tarafından ihalesi ya,ılaak here 

fu malı alın, fıyalı yükselecektir 
Ve dığer b:ızı tüccarlara da: Şu 
ınatı satın fiyatı düşeccktır gıbi 
•Özleorlc tclkınlerde bulunmakta
t1ırlnr. Her ik.i kııım ı üccar kara 
burıa uıensuplarıoı oynadıkları 
toluen haberdar olmayarak fıyı&t· 
larını tenezzul ve tcrcfüünün arı· 
ti oldutunu farketaıeyerek alıcı 

~oya satıcı vaziyetinde birbirle· 
tındeu mal alıp satmaktadırlar. 

işte ~unun neticHi olarak spekli· 
lıısyon badiseıinin biıtün safahatı 
~tndini ıösteriyor. 

llittabi fıyatlar alabildi~ine ar· 
\ıyor. Bu tarzda ahş verişten ka
r, borsacılar lc.enJilerıııc mühiw 
hrtilcr temin etmektedirler. l lı:r 
Pıırti malın fiyatını düşürdükten 
'onra akabinde fiyat yükselmui· 
ile sııik olan bu adamlar her ııa
tı~tan bir kaç bin lira ililifade 
ltqıin etmektedirler meseli yalnız 
dııhııi istıhlakit için sadoluoan ve 
•btacaatı tamamen durmuş olan 

•uıııını ele alırsak 2 sene evvel 
kilesu azami 19 kuruştan satılan 
~u maddenin gıniş bir ıtoku 
lııe\lcut oldutu hald6 kilosu bu
~.tln ~3 kuruşa kadar yükseltilmiş· 
lır, Halbukı müstahsilın •line ge· 
'ttrı para geçen ı;eııe 2'/. ve bu 
••ne ~4 kuruştan ibarettır. 

Netckim '2 gün evvel 52 kuruş· 
l~n 49 kuruşa düşürülen susamlar, 

U tün ihracat olıııa<lı~ı piyasa· 
d&kı bol susama mukabil tlün bu 
llııktar" ilavoten .)UO ton daha 

' 11'•ın telditi, ve fiyatların au 
, 11.tıt.,rudat 1·2 kuruş daha düşme· 

1 1 ktı:ı:a etti~i h;ılde, 4 kuruş fark· 
s' •uaamın kilosu kara borsada 
J kurıışa yükseltilmiştir. 

Amerikan tütün kumpanyaları el
lerinde ki tütünlerden mühim 
kısmını Amerikaya ıevk ve ih
raç etmişlertılir. Fakat bir kıs· 
wının da ıevkine çalışılmakta· 

dır. Maamafih bu iİhi tütüıılerın • 

miktarı pek azdır. 

Bu sene tütünlerimizin ııefa· 
seti ve azlıtı ıebebile iyi fiata 
ıat ılacaj"ı muhakkak nyılrr ak
ladır. 

YapaOı fiyatları dığiıı iyor 
Ticaret Vekaleti, yapağı fi· 

yatlarını tetkik ederek bunların 
bir miktar değıştiıilmesine ka· 
rar vermi' ve bu kararın dün 
mıntbka ticaret müdürlüğüne 

bildirmiştir. 

yatta kullanılmaeı icap eder, fa· 
kat bizim tahan istihtikatımız 
mevcut susam rekoltesinin üçte 
birı ile karşılandığına göre üçte 
ikisinin ıbracı lazım 2'"lir. İhraç 
edilemeyince de yuksek fiyatların 
indirilmf'si zaruri olur. lşte o za· 
man kara borsıı .tldanarak ıuıamı 
olanların maruz kalacakları zarar 
kendini gösterir. vfüccarın bu 

sıntılar geçirebilir. Suıam için 

Sulgura azami fiyat konacak 

i 

Son &'ünlerde pirinç fiyatları
nın fazla yükıelmesi üzerine 
halk bul~ura fazla rağbet etmi
ye başlamış ve bu yü:uicn bazı 
muhtekir bakkallar bulgur fi
yatlarını alabildiklerine yükselt· 

miye batlamışlardır. 
Bu iki gün zarhnda bulgur 

fiyatlarında beş altı kuruş ka· 
dar bir yükseliş ıize çarpmak· 

tadır. 

Fiyat Murakabe Komisy•nıu 

bu yükselişi nazarı itibara ala· 

rak perşembe rünkü içtima dev· 
reılnJe bulgura ela azami HhŞ 

fiyatı hubit edecektir. 

Zeytinyağı ter~a 

geldi 

ipliği 

İthalat birlikleri tarafından 
evvelce Hindiıtana sipuiş edil· 
miş olan Koko iplikleri memle· 
keti mize ıelmiştir. Zeytinyağı 
imalatında fabrikalar tarafından 
kullauılan tor9a ve çuvallar bu 
ipliklerden yapılmakta olcuğun· 

dan bu ipliklerin büyük bir kıs· 
mı lzmir, Ayvalık Edremit ve 
Bursaya tevzi edilecektir. 

396 sandık çay geldi 
Son günlercla Basra yoluyla 

çok miktarda çay a-elıniştir. 

~ Bu hıır~ket ııetice itibariyle 

\~ttı ıne mleketin zararına hem <le 
Ccırın urarınadır. Çünkü susam 

b'ttk~rı ecnebi memleketlerin t.iç .,.. 

yüzden sermayesi bile büyük sar· ı 

ıöıterilen mi&al diğ~r maddeler
de de aynile vakidir. Spekülas- . 

yonun bu yeni şekli ihraç malla· I 
rımu: için çok tehlikeli bir vaziyet 
ihdn" etmektedir. Ticar~l veki· İ 
letinin çok ciddi tedbirler alma· i 
sıııa miln•if tüccarlar elıaoıwiy•l· 

Fiyat Murakabe ke»misyenu 
dünkü teplantısmda bir kaç 
ıün zarfında ıelen 396 sandık 
çaya fiyat lcsbit etmiş ve çay· 
lar dünden ilibaren piyasaya çı· 

karılmıştır. 

,
11 

1 bu fiy1&tlarla susam almazlar. 
t ltıllllıu İhraç edılıneyince aııcak 
' lll y,_pwa~ için dahili tarfi· le intizar etmektedirler. l 

Bundan başka Hindistaııdan 
çok miktarda Koko ipliji de 

ıclnıittir. 

yabancı Mimleketlu 
15 ıün müddetle ve kapalı zarf uıuliyle eltailtmeye çıwalmııtır. 

Evrakı keşfiyc: ve şatname ve projeıiai rörmek iıteyealer Sol• 
Nafia Müdürlüğünde ıörebilirler. 

lıtekliler ticaret odası ve ehliyet vesikalarını ve te•iaat evrakın 

teklif mektuplarıoa koyacaklardır. 
A :nerikada lisansa tibi Muvakkat lemınal tutarı 853 liradır. 

ihraca~ maddeleri : 
Taibi mantar mamulatı : 

Tahlisiye malzemesi, 
mandıra, yüzreç vesaire. 

top, ıa· 

Gayri madetıi (madenler) : 

(Mineraux non·mCtalliqueıı). 
Petrol müştakkatı 

Ham yatlar, tayyar• 
benzini, tayyare matiril 
petrolatum, potn~l lı.c•ku, 

Caıa: 

Kurşuna d&yanır cam, 
müstamel cam. 

Diter (g-ayri madeni) 
lor : 

(Kıymetliler de dahil) 

motörü 
yatları, 

optikto 

ıaaden· 

Zımpara ve emııali, azlteıteı, 

frafit, kömür elektrotllar, mika: 
tabii, baaı, işlenmiş, kuvarts bil
lurları, camcı elması vesair sa· 
nayide müstamel elmas nevileri. 

Madenler ve m;ıdeni eua : 

Maden cevherleriyle konsantre• 
lerinin ıevkleri halinde, ihracat• 
çrlar, liıans talepnamelerinde, 
sevll.edilecek midenin libre olarak 
miktarını biltlirmek mecauriye· 
tindedir; miden halita ve hurda
larının sevkleri haliode ihracatçı· 
lar, sevketrnek istedikleri halita 
ve hurdalarda '.ı 15 ve bundan 
fazla çioko veya balur veya 0 'o 10 
ve bundan fazla alimioyom, ko
balt, manganez, moliaden, nilı:tl, 
veya vanadyom; veya ~ ·. 5 ve 
bundan fazla antimuan, krom, 
kalay, tunl'slen veya kadmiyom, 
veya lıeı hanri bir niıbetta beril· 
yom veya titanyom mevcut ise, 
böyle anasırm mıktarıaı bildirmek 
mecburiyetindedirler.) 

(Duamı nı) 

8ahkealr lnhiaarlar 8a9mUdUrlllUnden : 

Aı.;ık ek?>ıltmiye konulduğu evvelce ilin edilmit olao ve bedeli 
lteşfi 3.207,46 lira olan tretuvar ioıaatı ve baııaüdürllfin ika .. tiff 
mahsus evde tamir, tadil ve boya itine 3.11.941 raıtüatl• talip •hur 
etmedi2'inden 8.11.941 tarihinden iti9aren 17.11.941 taribine kader oa 
ıün müddetle u:ı.atıldıfından ve taliplerio yovw me&ttrd• sut lj le 
komi1yona ıuüracaatlıtr. 

Kadlrll ••••dire lllraaeth•d•n : 
Bahçe sulanması için Kadirli kasabasına retirilecek 9.370 lira 4' 

kuruş Dedeli keşifli su işinin eksiltmesine talip çıkmadıtıodao 4.11.941 
tarihinden itibaren eltsiltme 14 ıün müddetle temdid edilmiıtir. Ekailt• 
me li.11.941 sah (Ünü saat 14 de yapılacaktar. Taliplerla 2.490 sayılı 
kanun hülcilmlerine ıöre veıilta ve yüzde yedi buçuk le•İnatl&rile 

muayyen ıuo ve nata kadar bt"lediye oncilmenine 1111lracaatfarı. 

Serhan P. T. T. MUdUrıuıın~•n 

Seyhan P.T.T. Müdürliltü binaıt dahilinde yeninden inta edilecek 
olan su dcpgsu ile binanın badaoa, yatlı boya ve miiteferrik tamiratı, 
6.11.941 tarihioden itibaren on beı ıün müddetle açık. ebilt•eye 
konulmuşlur. 

Ek.sıltme, 22.11.941 Cumartesi günü ıaat ıı tie Seyhan P.T.T. Mü· 
dürlüğü bioasında yapJlacaktır. 

au işlerin mubammeo bedeli 3.000 lira elup muvakkat teminah 

2·ı5 liradır. 

Bu işl.:ne ait k.r.ıif cedveliyle faııni buıuıi ve eksiltme fartnaae• 
leri - meui dahilinde - ber filo mildilrlOk kalem ıeflitine müracaatla 
girlileltilir. 

Taliplerin yukarıda yuılı ıila ve saatte muvakkat teminat 
makbu:dariyle birlikte eksiltme komisyonuna müracaatları. 

llahk••lr Y allllllntlen: 

486 lira 6j kuruı keıif bt"dell Baocırma 

talip çık.madıtın<lan pa:ı.arhQ'a bırakılmııtır. 

Muvakkat teminatı 36 lira 50 kuruttur. 

'41 p•rtembe ıünil Hal 1' J• kaclar ıııfaa 

liman dairesi tamiratını 

ihalesi 27. ikinei t9frİn 
ıklih.. k••lt ....... 



MUNAKASA GAZETESi lt lltiaciteırfn 1941 

Bu gü ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi riateklisine il:aalesi yapılacatından tali,lerin muvakkat ve ehliyet 
kalarile ntüracaatları ilin olunur. 

*•.Ginen selektör 9inası ikmali iaşaatı açık. ekıiltmiye konmuştur. 
Keşif bedeli 747 lira 8 kuruş muvakkat teminatı da 57 liradır 

Cinsi Şekli Mubam. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı İhalesi 21. ikinci teşrin 941 cuma rüni saat 15 le nafıa müdürlilfÜO" 

AJ MUnakasalar 
latant. Tamirat, Nafıa ı,ıeri, Malzeme, Harita 

Meteoroloii bin11ı İDf. (temd) 
Cumhuriyet ilk okulu tamiri (ttmd) 
Kuleli lisesi su tesisatı tamiri 
Yıldızda mutbah tamiri 

kapalı z. 

paz. 
'> 

Oil•ilııuyu hast. tamiri aç. eks. 
Ambar ve ev tamiri ,az. 

1136~ 58 
3025 72 

158 50 
233 70 

)360 " 

Başvekalet bioasında yap. tamirat 183 -

Et ktrlk Havagazı·Kalorifer (Teaiaatı ve Malz '\'tost) 

Kalorifer tamiratı ikinci cerrahi kliniti ve raciyeloji paz. 954 75 
enstitüsünde 

Giimüşsuyu hast. kalerifer tamiri > 

Radiesör: 5 ad. (Fılips marka) aç. ekı. 

ensucat, Elbise, Kundura Çamo "· v. a. 
Eıbise diktirilmesi kasketle beraber: 24 tak. tayy6r 

kadın için 17 tak. b:ıi örtüsü: 17 ad. 

Açık yaka elbise diktiril. (ceket yelek ve pantolon· kapalı ı:. 

daD ibaret): 639 ad.- kapalı yaka elbiıe (ceket 
ve pan talondan ıha ret): 21 ı tak.· palto 499 ad. 
f&pka: 450 ad. 

Mobilya, llUro ve ev OlfY•••· Mu,ambaHahv.s. 
Masa ve sıra yap. paz. 

Matbaa ı,ıerl Kırt••ire · Yazıhane Levazımı 
Evrakı matbua v.s. 26 kalem: 
Siyah karbon mürekkebi ıaatbaa itin: 1250 k. 

aı;. eks. 
> 

2610 54 
Beh '283 -

20005 3) 

1329 -
3750 -

Kereate, Tahta ve saire 

Kayın KiprU. traversi: 20000 ad. kapalı z. 180000 -

Köknar veya çam kereste: 13 kalem 

Çnm veya kiknar kereste: 4i00 ml (ıart 1.l L.) 
Karu~aç veya beyu keatrplak: 3500 ad. 

akliyat, Bo' ltma, YUkletme 
Erzak nakli: 200 t. 
Tahmil ve tahliye işi 

Eşya nakli 
Nakliye işi 

paz. 

pıız. 

kapalı z. 

kapalı z. 

Mahr : at, Denzln, M111klne v•Olar. "· •· 

9356 80 
272006 -

21000 -

42000 -

Meşe odunu: 720 t. 
Odun: 5700 t. 

paı;. 16200 -
kapalı z. 114000 -

460 t. paz. k. O 02 70 
Kok Kömüri\: 20 t. 
Makiae ya2"t (teaıd.) 

" t. 24 30 

Uteferrlk 

Çalı kireci: 50 t. aç. eks. 
Halk tipi soba No. 2: 100 ad. No. 1: 66 ad~tl pa:ı:. 

ıoba borusu: 21.)00 aci. soba tlirseti 600 ad. 
.Beyzi kazan bakır: 107 ad. > 

Muhtelif cins boyalar 
Y a~İı aluminyum boya, ıulyem boya, 9ezir ya~, paz. 

ıiltatif v.ı. boyalar, rel.eroit mujamba macunu 
katranlı mu,aın9a, pencere camı: 250ad. siyah 
saç: '.lO tabaka 12 kalem 

Mahruti çadır 40 ad aç. ekı. 
Soba barutu: 400 ad. • soba tahtası 40 ad • ateı paz. 

kurefi 40 ad 
Çıııko iishı9eci 50 t. (Şart. 1 L.) 
Tencere mı kapak 100 ad. • ka:zan ma kakak: ~O ad 
Demir soba tamiri: 45 ad. 
Ambalailık ip. {bı:lıeıi 11.5 m.}: 40060 .ıd. 
Yem torpası ~0000 ad. • iebreı 3000Q ad. 

Cenau defni işi 

ı;r~ak, Zahire, Et, Sebze, v.o. 

Bulgur: 29.~ t. • pirinç 74 t. kuru faaulya 24. 7 t. 
nohut: 14.~ t. mercimek.: 8150 k. soğan: 12.6 t. 
toz şeker: 10.6 t. çay 407 k. patatea 32551 k. 
(temd) 

Sızdırılmış sadeyaf: 2 t. 
Zeytioyatı: 800 it. 
Beyaz sabun: JUO k. 
Tek tip ekmek: 19 t. 
.Sadeyağ: 20 t. 
Sığu etı: ltiO t. 
K. ot: l.:>O t. 
Sığır eti: 250 t. 
Praaa: 52 t. lahana 52 t. 
Sadeyoğ: 4 parti 
Nohud: 35 (temd). 

Sadeyatı: 50 t. 

.. 

Pirine 1abunu: 50 t. (müteahhit nam ve ~esabma) 

Mercimek: 4Q t. 
Pirioç: 25 t. 

• 25 t. 
Kuru ür.üm 

Kuru ııoğan patı.leı prua ve lahana 
Bulrur, kuru fuulye ve nohut 

Karaman koyun eti: 16 t. 
Saman: :lO t. 
Sabun: 29 t. 
Süt: 5 t. 
Prasa: 90 t. (temd) 

, 32 t. 

kapalı .z. 
paı:. 

pu. 
paz. 
kaıpah &. 

aç. ek~. 

kapalı z. 

aç. ekı. 
> 

• 

pu:. 

• 
• 

kapılı z. 
> 

paz. 

kapalı z. 
aç. eks. 

paı:. 

" 
" , 

aç. eks. 

• 
paz. 

» 
> 
.. 

'J79 o·ı 

t. 18 -

8560 -

2800 40 
682 -

40000 -
5:>50 -

52000 -
ied 1 35 

ve (J 34 

2040 -

3600 -
760 -

.218 -
2~65 -

24000 -
81000 -

117500 -

k. o 22 

k. 1 70 
k. o 43 

k. o 25 
k. o 45 
k. o 45 

1ocoo -
16ı0 -
~Sô -

le. o 04 50 

k. o 22 50 
5670 -
2J76 -

853 - Bolu Vilayeti 
'127 - Sıns Naha Müd. 

23 78 lst. Komut. SAK Fıudıklı 
35 06 .. 

402 03 .. 
Vakıflar U. Müd. Ank. 
Maliye Vekaleti Anlc. 

lst. Üniversite A.i..P.K. 

331 58 lıt. Komut. SAK Fındıklı 
106 15 M. M. V. SAK 

19-11-41 15 -
17-10-41 itib. 1 ay 

21-11-41 11 -
21-11-41 11 30 
28·11·41 11 -
12-11-·H 15 -
13-11-41 16 -

17-11-41 15 -

17-11-41 19 3(} 
28-11-41 15 

de yapılaca~ından isteklilerin muvakkat teminat ve ehliret veıikalarile 
8irlikte ıaüracadları iliin ol unu. 

Bahkesir Askeri Satmalme Kemltıyonunadn : 

13545 lira 90 kurıış keşif b<!ddli yol inşaata 5.11.941 saat 15 da 
pazarlık eu:etile eksiltmeye lconmuş İie de talibi çılı:rn!\ınıştır. 

17.11.9-tl pazartesi ıünü saat 15 tle tekrar pıızarhkla cksiltıniY' 
konmuştur. 

1'akliplerin teminatlarının ve kanuoun istediri vesaiki• bir!ikt• 
Balıkesir As. Satıo alma keıniıy~nuna müaaaatları. 

iz mir Lv. Amlrll§I Sallnalma Komisy ı;mundan : 
Tepı:ciltteki r.nbar paxarlıkla taLDİr ellirilecektir. 
Keşif tahmin b~deli 514 liradır. 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 15-11-41 11 -

Pazarlık ihale~i 13. l 1.94 ı perşembe günü saat on beşte yapılacaklır· 
isteklilerin mezkur iÜn ve ıaatta 'l.490 uyılı lcaııunJa yaıılı 

ve.ikaları ile lzınır kışlad• levazım amirlıti satıu alınıa komisyonuııa• 
bazır oulunnıaları. Şarlaamesi her ıun kumisyouda rirülür. 

I
H!!im!!!~IB!!!!:~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!::.==:!'!~~~~~r~~ 

.

H! ~aktnk~ Hava";;,, Kaıonfer U e~1sat ve Matz.J_ 

Bilecik Belediye Rlyasetinclen : 

1501 40 @. ~. Yolları 7ci İşletme Afyen 27-11-41 15 

Sıvas Askori SAK 26-ll··H 14 -ı Eksiltmeye konulan Bilecik kasabanaın elektrik iıışaa\ ve tesiatı.ıt• 
talip çıkıııadı~ı 4.11.491 tarihinden itibaren her ay iı;iade par:arlıkl• 

9' 67 D. Limanları İşlet. U. Miia. 27-11-41 15 - yapılmasına karar vırilıniştir. 
281 2) O. D. Yollan H. paşa 2-12·•41 11 -ı Tıı!ip glanların belediye dairesıne müracaatları ilan olunur. 

102su - o. Ds,.~koı::~~i;~ıık. ,.e Hııyd .rp .. :ı.. 21.: 1-41 15 301--;;~sucat~i;;;:;;;.~;~;~'7.'s~ · wa-ı 01 ~ 
701 76 D. D. Yolları 9 cu İtletme Sirkeci 27·11·41 11 - -----·~ 

292,0 A k F Lrı . ._alar U Mu-d. '-'AK Ank. 19-11-41 1" 
-

1 
• a. " · ~ 

14
, 

30 
ı M. M. Vekil ti Satmal :na Komisyonundan : 

3150 - » 19-11-41 
Beher çiftine 45 knruş tahmin edilen 200,000 çift yiiıa çor•P 

pazarlikı satın alınacaktır. 50,000 çiftten aşa~ı olmamak ı:ırtile ı'/rı 
Alemdar A!k. SAK 13-11-41 15 - ayrı tekliflerde kabul edilir. lh!llesi 14.11.941 cuuaa ıünü saat 11 dt 

5249 - D. D. Yolları Haydarpaşa 1-12-41 10 - Aokarada M. M. V. Sstınalnıa komi~yonunda yapılacaktır. Evsaf 'f~ 
Urfa Ask. SAK 1-12-41 11 - } ıartnamesi 450 kuruşa komisyondan alınır. Talıplerin teklif edecekler• 

3150 - Ufa Ask. SAK l·lL-41 10 -ı miktar üzerindl!n kanuni kat'i teminatlarile belli vakitte koıııis'/01 

2430 - Bolayır Ask. SAK 
69~0 - Gelibolu Aık. SAK 

LüleburııazJa 2 No. h A!ik. SAK 
72 90 Tophane Lvz. SAK 
73 47 Ankara Valilifi 

17-11-41 
27·11-41 
17-11-41 
17-11-41 
13· 11-41 

15 
16 

30 
10 -
ıs 

15 -

~ ıelıueleri. 

Askeri Fabrikalar Umum MüdUrtUOU Merkez 
Satlnalma Komisyenundan : 

E>. 1'. Yolları Haytlarpaıa 
Lilleburıaz Ask. SAK 

27-11·41 11 301 
19·11-41 H) - ' 

1284 - Er•urom Ask. SAK 
1101 52 lıt. Elek Trm. ve Tü. 

inhisarlar U. Müd. 

2i-11-41 11 -
1.şlet. U. Mtıd. 22-11-<fl le kadar l 

l6-11-41 10 30 

Tahmin edilen bedeli 5400 lira o1aa 10800 çift yün çorap aslceri 

fabrikalar umum müdürlü~ü merkez sahnalına komisyonunca 17. l 1.941 

pazartesi gilnü saal 14.30 da pazarlıkla ıhale edilecektir. 
Şartname parasızdır. Kati teminat 610 liradır. 

* * • Tahmin edilen bedeli 8095 lira 20 kuruş olan 24440 nıetr• 
kaput bezi askeri fabrıkalar umum müdürlüğü merkez satınalına ko• 

miıyonunca 17.11.941 pazartesi rüoü saat !!> de pazarlıkla ihale e• 
edilecefr.tir. 

210 06 Ank. Valiliti 
102 30 Ank. Janduma Gen. Kooıut. 

17-11-41 
17-11-41 

3000 - D.D. Yolları ADk· ve H.paıa Vezneıi 28-11-41 
416 25 Tophane Lvz. SAK. 19-11-41 

) 

:,sso - • 
HarbiyeJ• Yedek !';ubay 

Okuluııda Aık.SAK 
153 - lst. Hılediyesi 

1619 18 Balıkesir Ask. SAK 

Bolu Orman Mektebi Miid. 
> 

• 
132 31 , 

25~0 - Erzincan Ask. SAK 
4155 - Çorlu Ask. SAK 

Lüleburgaz Ask. SAK 
8812 50 Gelibolu Ask. SAK 
1014 - Gelibelu Eski Şube Ask. SAK 
375 - Hoşderede Ask. SAK 

- - Harbiyede Yedek Subay Okuluoda 
Ask. SAK 

5500 - Balıkesir Ask. SAK ile Ank. ve lst. 
Harbiyetle Yedek Subay Okulunda 

Ask. SAK 
> 
> 

> 

1500 ~ > 

1 ll 50 lst. Belediyesi 

189 38 • 
Tophane Lvz. SAK 

• 
1239 75 • 
168 7S l)t. Koıuulanlıiı SAK Fıudıldı 
i50 so > 
326 40 ,. 

18·11-41 
20·11-41 
21J-11-41 

24· 11 ·-41 

28·11-41 

15-11-41 
15-11-41 
15-11-41 
21-11-41 
17-11-41 
14-11-41 
17·11·41 
20-11-41 

1-12-41 
13-11-41 
17-11-41 

1-12-41 
29· 11-41 

17-11-41 
17-11-41 
12-11-41 
17-11-41 
24·11-41 
24·l l·41 
14-11-41 
18-11-41 
17-11·41 
19-11-41 
19-11-41 
19· 11-41 

Şartnamesi parasızdır. Kati teminat 1209 lira 71 kuruştur. 

Devlet Demir Yolları işletme U. ldareainden : 
15 - 11e 

Muhammen bedeli 20005 lira 35 kuruş olısn işletmemiz memur 
lS müstahdemini için 639 takım açık yaka ceket, yelek. ve pantolorıd•P 

• • 
1 ibaret ve 211 takıın kapalı yaka ceket ve pantolondan ibaret elbıS 

15 - ,o 
1 

ki cem'an 850 takım elbise ile 490 a'1el palto ve 450 adet şapkaıı 
14 

- dikioıi işinin kumaşı işletmemizce verilmek ve astar salen kazalirı t•• 
15 30 J Ji düğme sırma ve diğer harç ve malzeme ile alameti farikalar ıııli· 
14 -ı f ı:ı· teahhide ait olmak üzere 27.11.941 puşembe günü saat 15 de A yo . 
11 

-, da 7 inci işletme ıuuJurliliü binuın<la kapalı nrf usulile ekıiltıııe•• 

1 

yapılacaktır. 
14 

- Bu i.şe iirmek istiyenlerin 1500 lira 40 kuruşluk ıouvakk.at teııı:· 
nat ile kanunun tayin ettiti veıikaları ve tekliflerini yukarıda yat.ı 1 

16 -J gün saat 14 e kadar Afyonda 7 inci ı~letme komisyen reıslifine ..,er• 
1 meleri lazımdır. 

1 

Şartnameler parasız olarak 7 inci işletme müdürlü~ünden alıoabi· 
lir. 

!! = ~~!!!!!!~!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~~~~-~,...~-~-~~·!!!!!!!~·!!e:!*~··~··~·~--~--~-~-~-~~ 
11 -
15 -
10-
16 -
10 _, 

16 -
16 -
14 -
10 -

16 -
12 -

11 -
10 -
15 30 
ıs -
14 -
14 -
15 15 
15 -
14 -
11 -, 
15 -

15 30 ~ 

~obilya, Bür~_!!~~şy!f.ı~uşamba, Halıv. s . 

Sıvas Askeri Satmaıma Komisyonundan : 
20.ıl.Y41 günü saat 14 de şube binasıııda Sıvas aanayi t•\Jotıl 

ihtiyacı için masa ve sıranın pazadıtı yapılacaktır . 
· Taliplerin o sa:ıtle şubede bulunmaları ilin olunur. 

0
• 

Not: Evsaf ve miktarını anlaro:ık iı • İyenler şubeye rnürııcaııt 
debilirler. 

Mahrukat, ddnıin, '11ı<iıu fd Jldıı 

Tirlliye Askeri Satnalm• Komlsyonund•n ,,. 
Aşatıda yazılı kömürlerin paz.arlı1'ı.1 eksi itmeleri 13. l t.941 P ,. 

şembe günü saat 15 de Tirilyede a.İteri satıoalma k.omisyon1111d• 1 
pılacaktır. 

Taliplerin belli vakitte komisyHa relmeleri 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı 

Linyit kömürü 

Kok kömürü 

ten 
250 

50 

lira 
7500 1000 

lira 
562.50 
20t> 

latanbul Lv. Amlrlıjl Satmalına K11mlsyonunc.1•11 : 

Beher tonupa ~4 liı a 30 kuruş talımiıı edilen 20 l•n kok ki-· 

' 

a. 

ı, 

ı, 
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lır, E-aıarhkln eksiltmesi 17.11.941 pazartesi ıünü saat 15 
~ Lv. A ..ıirliği satın alma kenıisyonunda yapılaca ktır. 
•it 72 lira 90 kuruştur. Taliplerin belli vakitle ko r i.yoııa 

Davı at Damryoiları Afyon yedinci lş1et"t'te MUdUrlUIUnda ~ verilir. 2490 sayılı kanunda yazılı ş:ırt l arı haiz olan isteklilerin mu· 
tepla-Muhammen b ')del i 21 bin lira olan 15 bin metre mikap bala t Af- &ıyyC"n ıün ..,,e saatle Ziraat Vekaleti muhuebe müdörlüfünee 

yon fakiş~hiı hııttı uıeriııd • < 1 >m )l ·e 4) J )) oo ,ğından ihL1r i,i- ncıcak olan satın alma komisyonuna müracaatlaıı. 
j nin 27.11 .941 perşembe genli saat 11 de Afyon 7 ci işletme müdii7-

l 
lüğ'ü binasında kapalı zuf usulile eksiltrıae!li yapılacaktır. B ı iş" ~ir· 

• mek istiyenlerin 1575 l iralık ınuvakkat teminat ve Utahıus kanunda 
tııyin edilen ve~ikalnrile teklif mektuplarını ayni gün saat 10 a ka-

1 dar komisyon reisli~ine vermeleri lazımdır. Eksiltme şartnamesi i~let
me k.om isyonuml:ı parasız olarak :ılınıbilir. 

Satan Alma Komisyonundan: 
80 lira 200 adet beyzi kazan 4.11.941 pazarlıfında istekli 
an Yeniden pazarlıkla alıoacak. Pazsrlıfı 27.11.941 per· 

'1J Ü ••at 9.40 ta Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacııktır. Tu· 

1 
liradır. Beyzi lt:ız:ına ait evsaf ve şartname ve nünıune 

•r't' 11 Ur. l!lteklilerin teminat mıı.kbuzlariyle müracıı atlari. 

~• I>. Yolları ı,ıetme U. ldare,inden : 

""-~iı ihtiyacı için açık eksiltme ile 50 ten çalı kireci alıno
thıne ~7.11 .941 tarihine mü~adif peqeıobt": rüoü saat 11,'W 
Plfada birinci i~ldme kınnisyonunda yapılacııktır. 

eıı ton bodeli 18 \iraJır. isteklilerin °'o 7,5 muvakkat te• 
~•ıle DlUl\yyen ıün ve nal le komisyu.ıda hazır bulunmalrırı 

1
'tla izahat ve şartname nlmak i!.teyenler ışletmeye m!ira
ırler. 

M, V ~kil eti Deniz MUste,arhQından: 

1, 5 tonluk blokları kaldıraıak üzere kullanılmak içio iki adet ııra· 
zi üzerinde seyyar,. vinÇ v.eya ekskavatör satın alınacaktı. Mevcudu 
olup da satmak istiyeıılerin cihazlara ait feoni ve hususi evuf ve 
şeraiti ile fiyatlarım bir na ·ktup ile en geç 20 .11.941 ak,amına ka· 

uır müsteşarlıi'ına ı,iJdirm eleri. 

ıt * * 
Muhtelif cins boyalar alıııııcaktır. Bık: l~t. Elektrik, Tramv"y ve 

Tiinel lşlet rueleri U. Miid iltınl:ırına, 

* ... * 
Muhtelif cinı boyalar, 250 adet peactıre camı, katranlı rau,amba 

v. s. alınac:ıktır. Bak: lnhis:ırlnr U. Müd. ilanlarına. 

1 l•vazım Amirliği Satmal ma Kom lsyon undan: eCZT"""~~~~~'!!!::!!!!!!!~~~~~-·~::za=~~==:::zvo~~!!!ıoJl'""'oL.Jlll~~~~~~~ 
~on bir buçuk metrelik 40,000 adet an9alaj!ık ip almacıık· ı 

<ıt 1~ tl«•İltınasi 20.l1.94l perşembe günü uat 14 de Top· 
' LY. amirlifi satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tah

~~~2:?0Q lira ilk teminatı 38:>0 lıra1.hr. f.\•saf ve niimunesi • 
ıorılnr. lstc klileriıı belli saatte kt9misyonda bulunmaları. ı 

t~l!cide asker konağında mevcut 45 · adet demir soba tamir 
lır, Pazarlıkla ~ksiltmesi l 8.11.941 salı ~ünü saat 15,31) da 
. lıt. Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

tQıleeek sobalar asker konafında fGrillebilir. Taliplerin ta

:~ sebal&ın ıördüklerine dair konakta alac.aklan vesika ve 

ı\e belli saatte koınisyonıı ıelmeleri. 

E:rzak, Zahire, Et, Sebze v. s. ---- -
Çorum YIUiyetlnden: 

Evvelce ınevzu şartname veçbile eksiltmeye devam olun:ırak talip 
çıkmayan memleket butanesi ihtiyacından ıızı 14000, çoğu 15000 kilo 
tek tip ekmeğin bu defa şartnamesinde hdi'at yapılarak İkinci teşri
nin 14 üncü cuma günü uat 15 de ihaleııi yapılmak üziire 15 gün 

müddetle yeniden açık. eksiltmeye kenulmuştur. 
Şartnamesi tatil günleri dışında Encümen kaleminde g-örü ebili r. 
Talip olanların teminat makbuzlarile tayin edilen güo ve ııaatte Vi 
liyet Daimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 

..... _ 1 *** Memleket Hastoeıinin 941 mali yılı yf'di aylık i'tltiyac:ıhndan 

1
4000 kilo Koyun ve 308(J kilo sığır oti İkinci Teşrinin 14 üncü Cu· 
ma g-ünü saat 15 de ihaleleri yapılıııak üzere 15 gün müddatlo açık 

eksiltmeye konulmuştur. 

s~ Tencere ma kapak 
ld Knzan ma kapalt 

1 
l Yazılı tencere ve lcazaular p.ızarlılcla ~alın alınııcakhr. 

·ll,9 H çarşrınba günü u.ıtt H de 'f ophaneda Lv. amirli ti · 
. koınisyonuuda yapılacaktır. ' 
1k b:deli 5550 lirıı ilk teminatı 416 lira 2) lcıırıışhır. Nü· ı 
1 °ını~Jonda görülür. 
trin belli saatte kerr.isyona gıılm,.Jeri. 

i 
..,, M. v. Sabnalma Komlsyon~ndan 

~lede yaptırılac .. k inşaat için 7071 lira 70 'kuru~luk mahe- 1 
''la satın alınacaktır. .l 
trin 1060 lira 76 kuruşluk kati tcroinatlariyle birlikle 13. ı 

~1ftınbe günü saat 15 te M. M. V. Sa. Al. Ko. na müra· 

~·~kalede yaptırılacak inşaat için 9966 İira 40 kuruş keşif 
2tıne p.:szıulıkla saha alınacakhr Taliplerin 1494 lira 9ô 
~li t~minııllııriyle birlıkte 14.11.94 l cuma ıürıü sut 15 te 

. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 
~~ Yozgatta yaptırılacak inşaat ıçın 

2euıe pazarlıkla satın alınacaktır. 

5991 lira 8S kuru~ keşıf 

~tin 898 lira 78 kuu,luk kati tP.minııtlariyle birlıkte 13. 11. 
llıhe günü saat 11 de M. M. V. Sa. Al. Ko . na ıın\racııal· 

~ 
1 
"' Komutanhlı Satınalma Komisyonundan: 

tk taban demiri ile fiin~illik demiri verilmek iartilo :noo 
' 1 1ı nakliye arabaaınııı 17.11.9-11 pazartesi iüııii ııaat J1 de 

\ . 
~ atın alınacaktır. 

11•1tıeıj heriÜn konıİ5yondR görülebilir. 
~·alar 500 arabadan ııatı olmamak üzere ayrı ayrı taliple

e edilebilir. 

l ltıen bedeli 296100 lira olup kati teminatı 21188 liradır. 
ı e • 1 ın belli ıaatle Fındı ·lıd• satıoalma komisyonuna 2elme-

\ bemlryollara ı,ıetme Umum MUdUrlUjUnden : 

·l~ltıen bedeli 40.000 (Kırkbia} lira olan 50 ton çinko üstü· 
~ ·9<l t Cuma günü saat 15 te kapalı zart usulu ile Ankarada 

,~sı~da satın alınacaktır. .. . 
~ iırmek istiy.mlerin 3000 (Uçbin) liralık muvl'kkat tl!ınınat 

~fiil~ tayin ettiti vtsıkalar ve teklıfleriııi ııyni güu saat 14 e 

~ llıı::yorı reisli~ine vermeleri la~ımdır 
• '!beler 100 kuruşa Ankara ve Hayflarpaşıı veznelerinde 1atıl• 

• i 

i 
i 
1 

1 
1 
1 
1 

ı 
1 

1 

''ca ~ Yedek Subay Okulunda Askeri Saltnalmo 

~ Kemlsyanundan ! 

Şartnameleri tatil günleri dışında Encümen kalemın:la göriilebılir. 
Taliplerin teminat makbuzlar ile ta ym öd ilen giın ve saatte Vila

yet Daimi Encümenine müracaatları ilan oluaur. 

* • * 21. 10.941 tarihindsn itibaren açık eksiltme müddeti on giıi.n 
uzatılan memleket hastanesinin 941 mali yılı ihtiyacından 650 kilo 

erinmiş ,ade ya~ı, 8400 kilo ~üt ve 25 ton çelt~k maden kömürüne 
talip çıkmadığıııdan bir ay içind~ pazarlıkla muamelesi teınamlaıımak 
üzere açık. eksııtıı• e muJdeti uzatılmı~tır. 
Şartnamel .. ri tatil güııleti dışında F.noiıınen kaleminde srörülebilir. 

Talıplerin bir ay ıçindc tt":minatlıırile Vilayet Daimi Eaciimenine 

müracaatları ilan olunur. 

Bolawır Askeri Satan Alma 
Komisyonundan : 

T•hminen beh.,r lcilo~ıı 48 ku· 

ruştaıı 70 bin kilo sıtır eti pa
zarlıkla satın alınacaktır . 

Muhammen bedeli 33600 lira 

kati teminat 5040 liradır. 
İhalesi 18.11.941 ıahgünüsaat 

1<> aa Bolayır As. t>o. 70U satın 
alma komisyoouuda yapılacaktır. 

lsteklilerio mezkur gün ve saat

le ko. ııa uıüraca.tları. 

E'klşehir Ask. Satın alma 
t\omisyonundan: 

1- Kapalı a:arf U5uliyle 11,5 
ton koyun eti evsaf dahilinde ek
siltmeye konmuştur. Eksiltntesi 

27.11.941 perıembe günü saat 15 
te Eskişehıree Sa. Al. ı-..o: da 
yapılacaktır. İlk teminatı 609 lira 
38 kuruştur. lsteklilerin muayyen 
gün ve uatleo bir saat eveline 

kadar t~ıninatlarile teklif mektup· 
!arını Ko. na vermiş buluDmaları 

evsaf ve şeraite her fÜo mesai 
saatlerinde sözü g-eçen Ko. ea 
görülebilir, 

Merkez Bakteriyoloji ve 
Serolojl EnatUUaU 

Di r ektörlUiUnden: 

Müe\ııesenin serom lıayvrnatı i
çiu açık rksiltmeye konulan 3060 
ila 4000 kilo samanın mlhılieti 

10 rün uzatılmıştır. 

Mikdarı 

kilo 

-----
7151 

ıo:ı 18 
2737 
8147 
41H7 
6622 
~980 

2100 
800 

2193 
5285 
3984 
2760 

876 
94 

10080 
15020 

29210-1 

5103 
2916 
4374 

İstanbul 
Cinsi 

Sadoyat 

Bulgur 
Pirinç 
Y eıJil weı cim ek. 
Kuru fasulyö 
Nohut 
Makarna 

Zeytia yağı 
Zeytin tanesi 
S.sbun 
T1ı1z 

Toz şeker 
Kuru üıtiiııı 

Salça 
Kırmızı biber 
Patates 
Seğan 

Odun 

Arpa 
Saman 
Kuru ut 

(DEVAMl 00RD0NC0 SA YF ADAl 

p 

İ s tanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
1- !J~ .... 1:z :h.:y .. .:ı ı.auhi.elif cins boyalar mektupla teklif iste

mek suretile satın alınacaktır. 
2- Muvakkat teminat 1101,52 liradır. 
3- Tekliflerin levıızımdan parasız tedarik edilecek ıartuamesin· 

deki tarif ata uyg-un ol:ırak 22.11.94 l Cumartesi fÜnil aaat 1 e kadar 
Metr<l hanının 4 üncü katındaki levaımn Müdllrlil2'üne imza mukabi· 

linde verilmiş olması lazımdır. (9889) 

,,-------------------------, 
1
1 ınhısarıar U. Müdürlüğünden : 
~ ~ 

1.- Teftiş Şubesi binuında bulunup 14.X.941 tarihinde satııa 
çıkarılmış olan 1~ kalem hurda eşyanın 16 kalemi tekrar pazarhta 

konmuştur. 
il.- Mnh:ımmen b,deli 150 liradır. 
ili.- Pazarlığı 21.Xl.941 Cuma günü saat 9.30 da Kııbataşta Le· 

vıızt'D Şubesinde, müteşekkil Satış Komi iyonundı yapılacaktır. 
lV.- Bu 16 kalem eşya Sirkecide teftiı Şube~i11de, listesi ııle 

Kabataş Levazım Şubesinde 1..er filn a-öıiUcbilir. (9894) 1-3 

50 Kg. yaf lı alemi oyum boya 
50 c toz boya < kanarya sarısı 

80 c c c tuprak rengi 

200 a~et pencere camı :HX95 
50 c ( c 48Xl04 

200 Kg. sülyen boya 

35 c siyah. laoya 

200 • bezir ya2'ı 

100 c sikatif 

100 c reberoit mu,amba macunu 

200 metre katranlı muıamlta 

20 tabaka siyah saç 

1 - Yukarda cin• ve ıaikdarı yazılı 12 kalem malzeme puarlılt
la ııatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 25. l 1.941 salı rilnil saat 10.30 'lia Kaltataıta Leva· 
zıııı Şubesinde müleş ~ kkil Alun Komisyenda yapılacaktır. 

3 - Her kalem için de ayrı teklif kabul edilir. (9805)1-4 

••* 
1. - Cibali fabrikası çocuk yuvası çocuklarına 100 çift ayakkabı 

ve 100 kat elbise nümunesi mucibince yaptırılacaktır. 

2. - Pazarlık 21.Xl.941 cuını günü ~aat 10 Ja Kabataşta Leva
zım Şube5inde müteşekkil Alım Komi11yonuııda yapılacaktır. 

3. - Nümuneler her fÜO sözü ıeçen Şubede rirülebilir. 

4. - Ayakkabı ölçüleri Cib•li çocuk yuvasında alınacak ve eli.i-

seler orada diktirilecektir. (9689) 3-4 

Jan~arma Satrn Alma Komisyanur,dan : 
Beher kilosuaun 
tahmini fiyatı 
Kuruş Santim 

175 

24 
-!S 
'l5 
25 
28 
45 

93 
39 
55 

6 
47 
57 

56 
4i 
15 
8 

2 

10 
6 
6 

00 

00 
00 
00 

. 00 
00 
00 

• 

oe 
00 
00 
50 
uo 
00 

00 
00 
00 
00 

05 

00 
QO 
50 

ilk teminatı 

lira kr. sa. 

938 57 00 

183 93 40) 
~8 53 20) 

115 'l6 00 ) 
l'.l3 19 00 ) 
290 73 00 ) 
134 33 00 ) 

-------
855 97 60 

144 75 00 ) 
23 40 00 ) 
89 23 6>0 ) 

:ıs 11 oo > 
14U 44 00 ) 
117 99 CQ ) 

541 58 QO 
36 79 ()0 ) 

Eksiltmenin nevi ıün ve saati 

Kapalı xarl ektiltmeaile 
19.11.941 çarşamba (Ünü uıt 11 de 

Kapalı zarf eksilimuile 

19. 11.~41 çarşamba ı\inU ı&ill 14 Je 

Kapalı zarf eksillmesile 
19.11.941 ÇArş.aıaba rinü aaal 1, .ta 

2 82 96 } Açık eksiltme ile 
112 50 00 ) 20.11.941 perşembe 2üaii saallO da '(j 82 08 ) 

------
242 93 oe 
449 11 10 ) Kapalı zarf eksiltmeıile 

26.11.,41 perşeuae ıüoü uat ıs a• 
38 27 00 ) 
13 12 00 ) Açık eksiltme ile 
21 32 18) 20.11.9'41 perfembe ıünii saat 16 da 

72 71 00 -:•~lar için 30 bin yem toryası ve 30 bin adet rebre kapalı 
>~~~le münakasaya koumuşlur. Evsaf ve huıu5i şartları 
'rı. t ~Örülebilir. 
~\ Orbalarıııın beherinin muhammen bedeli 135 kuruş ve g~bre• 

ti ~tılen bedeli 34 ltıuu,tur. Bu mıktar bir talibe ihale edilt:· 

, ~bi dirtte bir miktarından a'nğı olmamak üzero ııyrı ayrı 
he ihale edilecektir. ihalesi 29. tl.941 cumıırteıi ıiinü sant 

·~~:ıılacalct,r. Taliplerin teklif mekluplarilc ihale saati11den bir 

Tahmin edilen bedeli 1400 li· 
radır. 

Muvakkat teminatı 105 olup 

baoka mektubu vr.ya vezne mak· 
buzu ve hazine tahvili ve bonn 

t~minat olarak alınır. 

ihalesi 18.11.9H :;alı lı!'iiııü sa
at 15 tedir. Şartnaıııesi ıuiiessese 

dirokt\irlu~UuJeıı l>eJdııiz c.>larak 

Jandarma ihtiyacı ıçın yukarıda cins ve miktarı tahmin fiyatlarile ilk teminatları yazılı erzak ve yemn 
hi:ı:aları nda yazılı gün ve saatlerdi" Tııksim - Ayazpaş-ı Jandarına mll(etıişli~i dairesindeki Komisyonumuz

da kapalı znrf ve açık eksiltmeleri yapılncJktır. Şartnameleri Komisyonumuzda ~~r a-ün görülebilecefi ri
oi be.del~iz alın3bilir. İsteklilerin k .palı znıf P.ksiltmeleri için İstanbul Levazım Amirliği vtznesine yatıra
cakları ilk teminat makbuz veya b nka kefalet welctubunu ve şartnamelerinde yazılı ~air belııelP.ri lıavi 
teklif 2.aı flarını ek5iltıoe sutlerlnden birer ııaat evvt!line kadar kenıi!lyoııumıı:ı.d:ı bulunJurmnlırı ve açık 

Harbiyede Yedek Subay Okulund:ı kowisyooa ınüracaaları ekeiltıueler için wuayycıı uatle kemiıyunuwuu r•lıuoleıi ~9564) 3-i 
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l l' Admlaiıtratioo 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon Mode 
d'adiudicat. 

Priı: Caution. Lieux d'adjudication et du 
Jo urs H8ures estimatif provisoire Cahler ııie!I Cb:ırges 

Adjudications au Rabais 

Cona tructiona-R6paration· Trav. 
Conıtr. bstiase m~teorolofie (ai) 

Publlcs·Mat6rlel de Conatructlon·Cartegraphle 

R~par. bittisse ecole prim. Cumhuriyet (aj) 
Repar. ioıtall. eau lycee Kuleli 

Pli ca<'h. l 1363 :>8 853 - Vilayet Bolu 19-11-41 15 -
lrnoiı İl partir du 27-10-41 

lat. Fınuıklı 21·11·411 11 -
21·11·41 11 30 
28-11-41 11 -

3025 72 227 - Oir. Trav. Pub. Sivas 

Repar. cuisine a Yıldız 
Gre i ıre 138 60 23 77 C. A. Comınana. Milit. 

R~par. hôp. Gümüşaoyu 
> 233 7ij 35 06 

Publique 5360 46 402 03 > 

El6ctricit6·Gaz·Chauffa ıe Central (lnstalletlon et Mat6rlel 
Repar. ehauffage central a la 2 eme olinique tlo Gre a gre . 954 75 

chirurıie et a ı'lcstitut de radioloıie 
Repar, cbauffa2e central bôp GOıaüşsuyu Gre a ıre 2610 54 

in billt.n t nt · Chauasure• · Tlaau• · Cuirs 
Confection habitı a col ouvert (jaquette, rilet et Pli caclı. 20005 35 

_ pantalon) : 639 p- id a ool ferme (iaquette et 
pantalon) : 211 cumpleta- paletot: 490 p. ·cba-
peau: 450 p. 

Chau11ettes en laine: H>iOO paireı Cre i ftİ 5400 -
Toile pr. upote d'une larreur de 90 om.! 24440 m. > 8065 20 

Com. Aclı. Üniversite lst. 17-11-41 15 -

331 58 C. A. CoıAmanJ. Milit. lat. Fındıklı 17·11-41 10 30 

1500 40 7 im~ Exploit. Clı . Fer Etat Afy•ıı 27-11-41 15 -

810 - C. A. liir. Ceıı. f'ab. Milit. Ank. 
1289 78 

17-11-41 14 30 
17-11-41 15 -

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux·Ta.-ıeserle ete. 
Table et banc Gre a rre - - Com. Ach. Milit. Siv.. 20-11-41 14 -
Tapis de corridor: 105 m. Publique 1795 20 134 64 Mini!ltere Douanu et MonopoleııAnk. 17·11-41 15 

1 rzvea&tx c'(n: f)rlmerie · Pa,eterle · fournlture tte Bureaux 
lmprimes ete.: 26 lots Publique 1329 - 99 67 air. Gen. Exploit. Perts Etat 27-11·41 15 -
Encre noire Carbone pr. imprimerie: 1250 k. > 3750 - 2&1 25 1 ere Exploit. Ch. Fer f.tat H. paşa 2-12-41 11 -

Eeia de (;onatı uctlon. Pl•nchea, Gharpente 
Trueraes en hetre pr pont; 20000 p. Publique 110000 -

• Boiı de constr. en erme ou ea aapio: 13 lots • 9356 80 
Boiı de conıtr. tn sapin eu ıo orme: 4000 m3 Gre i rre 272000 -

(Cab. eh. 13 L.) 
Coutre·plaque en.beis d'orme ou en aapin arrenH:350"P· Gre i rre 21000 -

1 ı ı •· ı s. < ı t · C ti r 2 en e '' t • D6chargement 
Traaıpert proviıienı: 200 t. 
Tın. charremeot el decharıement 

Combuatlble - Carburant · Hullee 
lols de ebene: 720 t. 
Beis: 5700 t. 
Boiı: 4'0 t. 
Coke: 20 t. 

D vers 
Chau de broussaillu: 50 t. 

Peile type Halk No. 2: 180 p.· id No. 1 : Ci6 p. 
tuyao pr. po~le: 2000 p. ı;:oudı pr poile: 660 p. 

Cbatlıon oval en cuivro 107 p. 
Matiriel «e construation 

• > 

• > 

Oiff. ıorte1 de peinture 

GJ.e i rre 
Pfi cacb. 

Gre i rre 1 '20~ -
Pli cach. 114000 -
Gre a ıre le k. O 02 70 
Gre i rri la t. 24 lO 

Publiflue la t. 18 -
Gre a rre 

Gre a rrc 
Grc a ıre 

> 

• 
• 

1590 -
5991 85 
9966 40 
7071 70 

p, iı:tcıt iı l' l \i i' ı tr aluminium,minium, huile de lin Gr6 a rre 
ete. pite pr. toile ciree roberroid toile ciree 
ıoudroonee, vitre: 250 p.·tôle noire: 20 feoil· 
leı: 12 lots 

Cenıse de zioc: 50 t. (cah. ıh. 1 L.) 

Chaudrou petit avec couvercle: 100 p.- ld ıraacl a
vec couvercle: 50 p. 

Repar. pocle en fer: 45 p. 
Corde pr. emballage d'une lenraeur de 11.~ m.: 

40000 p. 
Sac a fourraı•: 30000 5~·i'aot pr. etrier: 30000 P· 

Trav. eoterremeat cadavrea 

Pr ov 1 • 1 on• 

leurre: 20 t. 
Viaode de bocuf: 180 t, 
f'oin: 150 t. 
Viande de boeuf: 250 t. 
Poirreaux: 52 t. ehoux: 52 t. 
Beurre: 4 partieı 
Guinon pain 

Pli cach. 40000 -

Gre a ıre 5550 -

• 
> 52000 -

Pli cach. la p. 1 35 
et O 34 

Publique 2040 -

Cre i rrl 

> 
Pli each. 

> 

Pulı,,lique 

24000 -
81000 -

117500 -

10250 - Adın. Gen. Ch. Fer E.tat Ank. 
Bur. Exp. Haydarpaşa 

701 76 9 eme Exp. Ch. Fer Etat· Sirkeci 
29260 - Coırı.Ach. 9ir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 

3156 -

27-11-41 15 30 

27-11-41 11 -
19-11-41 14 -

19-11-41 14 30 

Com. Aoh. Milit. Alemdar 13-11-41 15 -
5249 - 1 ere Exploit. Cb. Fer Etot H. paıa 1-12·41 10 -

~439 - Coaı. Ach. Milit. Bolayır 17-11·41 15 30 
6950 - Coııı. Ach. Milit. Gelıbolu 27-11-41 16 -

- - Com. Ach. Milit. No. 2 a Lüleburraz 17·11-41 10 -
72 90 C. A. lnteoci. Milit. Tepbane 17-11-41 15 -

1 ere Exploit Cbeminı de fer ElatH.paı" 27·11·41 11 30 
Gom. Ach. Milit. Lüleburru 19-11-41 10 -

12H4 - Cum. Aclı. Milit. Er:ıurum 
898 7& Cem. Aob. Miıı. lllif. Nst. Aıık. 

1494 96 > 

1060 76 • 
1101 12 li>ir. Gen. Exploit Electricite 

T. T. lst. 
C. A. Econ. Monop. Kabatacbe 

3000 - Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. 
Caiııae H. paşa 

416 25 C. A. lntend. Milit. Tophane 

:;sso -

'..!7·11-41 11 -
13·11-·U 11 -
14-11-41 15 -
13-11-41 15 -

i11squ'au 22-11-41 

26-11-41 10 30 

28-11-41 15 -

19-11-41 14 -

18-11-41 15 30 
20·11·41 J4 -

Com. Ach. Milıt. i l'Ecolc des Off. 29-11·41 11 -
de Reserve a Harbiye 

153 - Com. Perm. MuniaİJ>. lstanlıml 

2550 - Com. Ach. Milit. Erzincan 
415~ - Com. Ach. Milit. Çorlu 

Com. Ach. Milit. Lüleburıaz 
8812 50 Com. Aoh. Milit. Gelibolu 
1014 - . Com. Ach. Milit. GeliboluEski Şube 
375 - Com. Aeh. Milit. Hoşdere 
368 5~ Commancl. Bataillon Ecole Goııdar

merie Silifke 

24-11-41 14 -

17-11-41 
14-11-41 
17·11·41 
26·11·41 

1-12-41 
13-11-41 

1·12·41 

10 -
16 -
10 -
16 -

16 -ı 

~--------
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latanbul Lv. Amlrllll Satnalma KomlsY~ 
Beher kilosuna 100 knruı tahwin edilen 30 ton ı;.eytio~ 

lınla satın alınacaktır. İhalesi 17.11.941 pazartesi gün4 f~ 
Tophanede l,t. Lv. imirliti salınalma komisyonund:s 1•';ip 
teminatı 2250 liradır. Şartnamesi komisyonda ıörülür. 'fı 
vakitte komiıyona relmeleri. ~ 

* * * Beher lr.ilosuna 5 7 kuruş tahmin edilen 29 ton s• 1," 
caktır. Pnarlıkla eksilt meıi 17. l 1.9·U pazartesi rilnü '1'\ııt 
hanede lıt. Lv. imirliti satınalnta komisyonunda yapıl•:' 

0 
a 

minah 1239 lira 7f:> kuruştur. Şartnamesi komisyondR ~or 
[erin belli vakitte kowiı;yona ıelıneler i . 

lzmlr GUmrUk Muhafaza S•tlnalma 

Mik. Muh. b. Teııı. Eksiltme 
Cinsi Kilo Li ra Lira Tarihi saati --Şıfır-:~--- ~20~;;- ~;70 -:.11- -;3·11-~~cn itıdtl' 

. ·o • ren bir ay 1çı 
pazarlıkla 

Bulrur 12500 3150 237 13-11-41 10 
Kuru fasulya 1200 276 21 13 • 10 
Mercimek 8500 2316 174 H > 10 
Nohut 5200 ISO 64 .14 • 10 
Pirinç 1800 908 68 14 > 10 
Sadeyafı 2240 3937 296 14 ' 10 
Seb%e konıeı \·esi 2600 1798 135 1.f > 10 
Kuru seğan 6200 450 -15 15 ~ 9 

Z. daneai 2200 950 7'l. 15 9 
Sabun 1501.l 7ö8 59 15 > Q 

Patates 9000 717 5.f 15 • ':J 
Kuru ot 20000 15o0 lJ.7 17 > 10 1 

Saman HiOOO 83'2 '3 17 > 1 O 
0 

1, 
Muayyen fünlerinde yapılan eksiltmelerin.le verilen fi•tı / 

rülmesi veya talip zuhur etınemesi hesabiyle yakarıda yasılı d' 
delerinin eksiltm ·leri onar gün uzatılınış ve sıfır eti p•''r 

kılmıştır. . ro 1 

Evvelki şartlar dahilinde talip olanların hiularındakı f'l 
atlerde ilk temioatlariyle lzmirde fÜmrük muhafaza alaf 
komisyonuna müracaat etmel~ri ilan olunur. 

MÜ ZAYEDELE~ 
. ~ 

K. D. Erelll•i A•llye Ticaret Hlklmllll".I 

Çam kereıteıinin 

be"her metre miki-
bına takdir edilen 
bına takdir edilen v-~ 

ktymeli AdeJ Cinııi Mt. 'l'ulii Aııtı ~-

L;'.: K".:. --- --- --- _A"..'.':. A·'....~- B 
40 00 600 Çam 260 310 15-48 I· 
45 00 893 Meşe 311,294 3-10 13-42 /. 

Alaplının Tıışba~ı mahallesinde mevcut! devlet liman iş1~1~ı;ı 
Yukarıda cins ve nev'i ve metre mıki.bı ve kıyınetı ~ 

muhtelif eb'ad4a 660 uded çam ve 893 aded meşe maaıul r~~ 
3.11.941 tarihinden itibaren yirmi rün müddetle açık ,rt• 
karılmıştır. 1P 

Birin ... i artırma 24.11.941 tarihine müsodif pazartesi , .. t 1ct' 
teo on altıya kadar Karadeniz Eretliıi mahkeme salonuııd• 
lecektir. 

1 
r -

Artırma bedeli peşindir. Delliliye resmi veaair masraf• 
ye aidtiir. bl 

Artırmaya çıkaralao mal Karadenız Ert'iliııinin Alaplı ~ıslı'~ 
Taşba4ı mabaUinde teslim edilecektir. Birinci arhrmad•. 111,ıı kıymetinin yüzde yel miş beşini bulm•dığı takdirde ikinC1 ~/ 
12.941 tarihine müsaaif Perşembe ıünu saat 14 ten J6 1' 
u mahkeme salonunda icra edilecektir. 

Artırmaya çıkanlan mal ilıaleaen evvel mezkQr JAahaıde 
olacaktır. i-' 

İsteklilerin muhaınmen kıymetinin yüz.do yeıii buçuk 1 
~ " p pey akçeleri vey:ıhud banka mektubu ıle muayyen ıun I cilll 

hazır bulundurmaları ve daha fazla malOaıat almak istiyeıı e ~· 
rası ile mahkeme ba~kitıbliğine müracaat etmeleri ilio olıJ" 

* • • l)ııtııılll 
16 kalem hurda eıya satılacak hı. Bak: 1 Hlıisarlar 

ilanlarına. 

Bturre fondu: 2 t. 
Huile d'olivcı: 800 k. 
Savon blaııcı 300 k. 
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