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1 t ylı ' 

SAYISI 5 KURUŞ 

Grtnü geçen nusha\ar 
20 kuruştur 

Türk-Alman ticareti 
Alınauyaya atbğımız bazı 

~•llarıil tesbitine pek yakında 
'flanacaktır. 

A.ı. Veni yapılan anlaşmaya göre. 
llıaıılar iki sene içinde piya· 

~an 20 milyon liralık kuru 
li teler, kuru meyvalar, zey

t ~Yağı, kuşyemi, nJiihim mik
~~ra tiftik, keçi kılı, deriler, 

iltı ve valek alacaklardır. 
l'iitüııden ha~ka pr.muk ve 

ltıildenl rle bunların haricinde 

il
1
an ıııaddeleri Milli Bankalar 

'~tacakludı r. 

~ 

ürk.Rumen tican t anlaşması 
müzakeresinde petrol 

ll'lavzuu da gorü\ ülecek 

.c\nkıı.radan bildiriliyor : 
'türk-Rumen ticaret anlaş-

llıası rnüznkereııi devam etmek
~~dir. Petrol mevzuu ile alaka
ilr olınak ü::ere, petrol ofi i u· 
11 ıtı nıücıürünün de bu mü~ake

ı~ı 
td bulunwnm için, umum 

llıı.ıun, B. Talha Sabuı cu Tica
• Vekaleti tar fıodaıı Anka
tra çağrılmıı;Hr. 

Egenin pamuk rf koltesi 

lzrnirden bildiriliyor : 

1 

8n seneki pamuk rekoltesi 
~~Ç·ıı senekinin ayni 80-100 
1
1l balya tahmin edilmekt~dir. 

s{jn zamıınlardaki yağmurlardan 
:~tl:ı.lardaki mahsul kolayca tep· 

'rıaınaınaktadır. 
8irinci nevi Akala pnmuğupun 

~landardı yapılmıştır. Diğer kn· 
t~ıerin de bu ay ıoııuna kadar 

~~ııda.rdı yapılacak ve borsa
•td• ilin edilecektir. 

İptidai maddeler tenıilatında 
yeni tadirnt 

A.nkaradan bildiriliyor: 

27QO 

Gizli çivi stokları 

dökülecek 
piyasaya 

Son günlerde hariçten 25 ton 
çivi daha ilh l edıl iş ir. Aloıan
yadan da ıihim mi~dard çıvi 

gdmektı>dır. Dahilde mevcut çı· 

vi umumi ıhtiyacı karşılayacak 

ve hatta nrtacak bir miktıır l 

yii,selın•';ltir. Bu ıtib la bazı çi· 
vi tn~ilcri f ll\tlnriu düşür. lwesini 
tem•u tmek için 'lahşl .. ıın Sl'!r

bcst bıcııkılma~ını nlakad.ır ma-
1-..aı ıırdau istemişler ir. Tacırle· 

rııı bu teki Heri tetk.ık e ilmekte
dir ... bu teklif kabul edıld~i tak
tirde piyasaya derhal faz.la mik
tarda mal arzedileceği ve bu iti

barl flatl rm düşecegi tahmin e· .. 
diln ektedir. Bundan başka Al-
man}'ndan gelmekte o.an çıvile

rin ı,;oıe daha ucuza mal edılınok
te o muı, ellerınde stok bulunan 
kimselNi, bu mııllarnn derhal pi
yasayn dökmey sevk de.., k.tir, 

Köylüye satılan ziraat makin~leri 
Zirl'at Veknleti iç ve dış pi- ' 

i yasadan mi him miktarda zira .. t 
makine leı i satın al rak koylü· 
}ere talu>itle sa ılımşhr. 

Bundan başka ayrıca ı1 ruıt-

tor ve ~5 s lektör d civar vi
layeti r köylerine gönderiieN k· 
ti i·. l 

r 

b"t 1 .1 Esnaf cemiyetlerin u çe er1 ı 

tetkik olunuyor İ 
Parti tarnfmdan E naf Cemi· 

yctlcri Liitçeleri ve hesabıııiyle 
mesarifotının te~kik olı.nm.1s~n:ı 

bıışlaıımıştır. 1 
T ctkikler neticesinde masraf-

larda bazı tasarruflar yapılacak· 
tır. Cemiyetlerin varidatı az la· 
rına en ııafi bir şel ilde 11ufolu-

11;ı<'al t ıı. 

Mürakabe bürosu kasa,ıaı la 
siddetli bir mücadeleye geçti 

Ank. BeleJıyeu: 
Odun ve çırıı l'J53 
Ot D • durak y rleri ıu~. 19J3 

Aok. Saııat Okulu Mud.: 
HPrıci e.bıse l ~43 

Ank. Yapı Usa Okulu MuJ.: 
Harıci lbısıı 1 ~43 

1-\rıfıyo Koy Eostıtü~fı Mud.: 
Elbise ve ukeıi postal 1945 

A:tk. Flıbrıkaıar U. l\1iıJ. 
Yazı maL:ıııeaı 195;ı 

s~bz.e 1~40 

Sıa-ır eti 19 ı8 

Solayır A k. SAK 
S:ıdeynğı l 9,:,2 

Çutalca Ask. SA · 
Gemici feneri 1950 

Çorlu A$k. SA1' 
Kuru ot 19.54 

Koyun eti 1952 
Sıtu eti 195.S 

Çorum Vıli'ıycti: 
Elemek, koyun ve sı.2'ır eti 1Y53 

O. D. Y.oıııırı: 
D. U. yollnrı Anlc. h11st. hioa91 

bııki teıisat ve ııış. 1911 

Eskişehir A'lk. SAK 
Geyim nııl yapt. 1953 

H.ıdı )köy Ask. SAK 
K. ot 1954 

Harbıyedf" Yedek Subııy O 
ıuoda Ask SAK 

N lıut 1154 

K. fu.ılye 195.;ı 

luız. yatı 1953 
Makarna imııli 1938 

lnhiscrlar Um. Muıl. 
Sarı tu.z yaldız ve boya \erni2i 1950 
l~ı. Sıhhı Muessrsoll"'r SAK 

Piriuç, kuru 1ı:ıüın, .,,~ n, •oJ~. 

'• s. crıak \~S'i 
Kışlık iskarpın 1\113 

lst. Belediyesi: 
Dükk n 'le ev ııukııı.lıırı 1954 • 

ıınlçıı 

yabancı emlekstler 

Amerikadu il anatt tabi 
ihracat maddeleri: 

Demir ve çelık : 

Kuru erzak \e s~~z.e 1~47 -~.ıd yıı~ı, tere,>ıı.ı,:ı, aabuu ve aı..dn 1147 
S.ıd yn!ı ve kıırr.; an eti 1947 

lst. Konrnt. SAK 
'<uru ot IJSJ 
Patiıraj z.i rı l!ıl id 
.Havalaudır ıı tesısatı 1 \14::1 
Me§e ko nu u 1~. ı 

lst. Emıııyet Mıid. 
G..ırgt:n od.ıuu 1 51 

İzmır (.iuuır u1;. 1"1ulıaf11z.ı SAK 
Muhtıılit erz.aı.: ] 9)4 

1z nir Bcledı} e,,i 
Otuu..ıs ve trnmvay ıdar~~i 

ııarça 1945 
S.ı 11:ı.yaCJ t•mırı 19-b 
Sundurma ınş. l 1ıl4S 

Odu ı kömuru l~H 

1'nrakö e Ask. SAK 
Saman J !/.11 

t\.ır"larelı Ask. .::>AK 
Sadeyağı 1952 

Lüleburgaz Aı1k • .SAK 
K, o2'an l'J52 

Mara.ş A,k. SAK 
Sıd yııaı 1'141 

1. ı 1. v 1
• -ıi: 

Yapı malz. i 1 S 
Yün çorap 1 151 

içın 

Ank. civırmJa inşut yilp, 1951 
Al.. ınulatör batııryuı 1950 

iıaıar .. inaa Ask. SAK 

L" ._.., r•• \C • ma,ıı.19.'lf 
1 t;rpti:ıne L vz. !Si-\" 

(Jıılvuiz.lı yeııı saç b54 

Buğdaydau bulıur y:ıpt. J,l:>ll 

Peu~elılc lcosele llJ:>U 
Sım vaketR 1950 

Karaınau eti 1955 

· Topkııpı M lteprsi Ask. SAK 
Saman 1949 
Süt ve yoğurt h54 

Yeş:Jkoy Aı.k. SAK 
Oclvu 1"49 

lik ınce k:ılııı çııbııklnr (yuvarlak, 
ya~sı, murabb:ı ve sair çubuklar 
da dahıl). 

Çelık çubuklar (lc:ıhrı), soğuk 
lıiilde i~leıınıiş, demir ~ııbnklar 
(kalın), heton:ırme çubukları he· 
kilden çıkmış ve burıılmu!I çu· 
buklıır dn dahil). 

Muamele vergisi mucibince 
i'ı>ılınakta olan ıptidai madde
tr tenzilat cetvellerinde gazoz, 

~tYtinyağı, pamuk, susam, sa.r~ı 
tz·, deri ve kösele tenzılat t 'betleriode tadilat yapılmaıı 
tklller Heyetince kararlaştırıl

liııfür, 

lhtikaun, umumiyetle top-
1 tance nsaplar taraimdan 

yepıdağı tesbit edıldi: l 
Fiyat mürtknbr. bürosu kasa~

lnrla şiddetli bir mucnd leye gı-

De.mır. maden cevheri, demir 
ve çelikten nim mamul eşya, pik 
demir, demir ve çelik hurd-ılıı.rı, 

No. 1 zor erıyeo çelık hnrdnl rı 

(katrgori 2) No. 2 zor eriyen çe· 
lık hurdaları (kategori 3), su 
cenderesiyle tuyik ~dilmiş ve 
balyalanmış çelik huıdalon (ka
tegori 7, 8), dökülmüş ve yanmış 
demir hurdaları (kateioıi 1, 9, 
10, 11, 12), saire (kategori 4, 5, 
6, 13). 

Sair çelik çubuklar (bıııgu çu· 
bukları, piynsıı çubukları, çelik 
alet çulııukları, burgu çeliği gay

ri mah!ut. P~slanmaz çclıkten maa· 
da mahlut çelııder. 

Ttl çubukları : Demir ve çelik 
ince ve kalın levlıatıır, levhalar 
zırh levhaları, 

İthal e~ilecek mallar 

Piya~ada :ı:.incirlem~ usulile 
tl<iıın ele satış yııpıırak ithalat 

~~llıırı ın maliyetlerini yukselt
~1Yt çıılışan bazı kimselerin fııa-
1Yııtte bulµndu~unu yazmıştık. 
ı\ıak.adar makamlar bu surette 

~tıaınele gören mühim miktarda 

~~aluı malı mevcut olduğunu tes-
ıt Plmiştir. 

1 
Bu itıbarla badema ithal edi

:cek malların bir kaç el değış· 
tı, l ~h·· lneınesi için {atur~ nrın mu uı-

lcııınesı ktırnrlnftırılmışlır. Malla· 
tın bu suretle hakiki maliyet fiat-
1•1 1 ü~~crinden muıtelıliko arzedıl
~ ıi lemin cdihuİi ,olAcllklır • 

rişmiş bulunmaktadır. • 
Dün şehrin muhtelıf semtlerın· 

di kasapların dd teı leri müsadere 

edilmi~ ve han~i toptancılardan 
hangi fiatlara et aldıklara tesbit 

edilmiştir. 

Elde edılPn neticeye göre ka
ıap!ar uıuumıyetle toptancılara 
f:ızla fiyat ödemektir. Hntta Bey
oğlunun bazı me~hur kasopların 
tophmcılardıın 70 • 75 kuruşa 
kc.dar el aldıldaı ı sııbıl olu;uştur. 

Komisyon bu şekilde yokladı
ğı defterlt!rden 10 - 15 muhtekir 
topt;ıncıyı meydaıııı çıkarmış bu

lunnıaktaJır · 
Bunlar bugünlerde ndliye ve-

r ileceklerair. 

Buııdan bnşka perakendeci ka· 

saplar d:ı ııaıhtun fazlaya et sat· 
tıklaıınuD yakıılnnaınk lıaklnnııJa 

takibata bıı4lııııınıştır. 

Bakır tornn kırıııhsı ve talaşı 
tel kesıutileri, seçme ray kırıntı· 

ları, ve srure dahil) 

Bıhimunı kalay döküntüleri (ıh

' raç kuntroliine tabi 16 nisnn 
1936 taı ihinde meriyete giren ka

rarname). 

\ Demir ve çelik rşya çelik kül· 
f çe müstatil şeklinde dökme çelik 

çubuklor, külle, kiıtük, levh3, ve 

infhalıır, kolay çubukları (demir · 
külç,.ler ve çelik fabrikaları kol 
octıklan demirleri dahildir). Gayri 
mahlut, mohhıl, çelık, pn"tl:ınnııız 

çelik 'de dııhil (aşıırıdald 1 ve 2 

No. lar:ı miiracıuıt) Demiı ve çe· 

(Rei icumhuruı:ı 1 Mayıs 1937 
tarihli beyannamesinde adı geçen 
zırh levhaları lıariçtir.) 

Kazan levhal ım : Sair levhalar 
(işlenmemiş; s1cak ve soğulc had
delenmiş.) 

Halıtac:ız : Paslı:ııımaz ç lik, ha

litala çelı kl,.r, (paslanmaz çelik 
hariç). 

D~mir ve ç~lik şeritleri (ince 

ve kalın boruların imalinde. ktıl.
lnmlmak ü:ı:.ere) Galvanizli demir 
ve çelik İnce levhalar, ince de
mir levhalar, ioce çelik levhalnr, 
ı;elik levhalar, kara, ııralvani:r.~i.z, 

sıığıık ve sıcak hııddelenıııişll!r de 

dalııl. 

tDEVAMl VAR) 

13 hı.incit~ırln 1941 

"1i<(·---------~ 
iDAREHANE. ve MATBAA 

<;~lata, Eııki Gümrük Caddeıl, 

No. ~2 ~ususl Daire 

!LAN ŞARTL AP-1 

ldarebanemızde görr,ütür 

T eleton: 49442 

Potta kot11S1J No. 1261 

lnsaat-Tarnirat-Naf:a işleri- alzeme-Harita 

Sivas N fm MUdürlUğUnden ': 

P.lzarlığ'a konulan iş : 17.J0.94 l tarihinde ihale edilmek üxere 
mü ıakasaya konulan ve talip zuhur etmeJi~indt-n münakasıtsı 10 fÜn 
uzatıldığı halde yıne talip zuhur etmiyen Yıldızeli merker.inde Cüm
lıuriyet ılknltulu tarniratıdır. 

Bu işin · şif bedelı 3025 lira 7 l kuruştur. 

Pazarlık 27.10.941 torihindt>n itibaren bir ay içinJe Viiiiyet Nafıa 
Müdürlu~ü odasında komhyon huzurunda y:ıpılacııktır. 

Talıpler eksiltme .şartn mesi 
N fıa Müdilrlüğünde görebilirler. 

ve buna müteferri evrakı her fÜıı 

Pııztlrlığa girebilmek için 227 liralık muv4lckııt temin&t ermeleri 
ve bu ~ıbi yapabileceklerine dair Viiayet makamından alınmış clali
yet vesıh~ı ıle ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair tescili hüvi
yet "arakıısı ibrıaz etmeleri lazımdır. 

lsteklilc.rin yok rda yazıtı :ı:aıoanda- mal lap Vl""aild bimileıı Nafıa 
müdürlil2'üne müracantları ılan olunur. 

lstanbul Komutanhğı Sobnalma Komisyonundan: 

Aşağıda yuzılı iki binada yapılacak tamirat işleri ~1.11.941 cıuaa 

f'Ünü hızalarrnda yazıla saatlerde pazarhkla ihale edilecektir. 

Keşif evralcl rı her gün komisyonda rörülebilir. lsteklilerio belli 
gün ve saallerde kıınuni vesıkaları ile birlikte Fındıklıda sahnalma 
komisyonuna ge'melc:ri. 

Y pılıı.ca ış Keşif B. 

Kulelı lise:.i su 
tesi:iatı t mırı 

L. K. 

1 ö 50 

K t'i te. 

L. K. 

28 78 

Pazarlık 
aat G. 

11 de 

•".ıt<Gümüş<Juyu ha~tobanesinin 5360 lira 46 kuru~ keşif bedelli tami· 
ralı 28.11.911 cuma günü saat 11 de açık eksiltme ile ihale edilecek

tir. Keşif ve şartname i her gün Ko. dıı ıörülebilir. ltk teminatı -102. 
lira OJ kuruştur. lsteklılerin bt:lli gün ve ı.aatte kaouni vesikaları vo 
<lört bin liııılık ehlıyet veıikası ile borab~r FınıılıldıJa Sa. Al. Ku. 

na g-elmeleri. 

*** 
Sıliihtıır fnbrikıısındn yaptırılac11k taınirat. 

vay ve Tüııel işlet. U. Müd. ilanlarına. 
Bak : l~t. Elckrik Tram-

r:lektrıl<, Havagazı, Keıorııer (Tesisat ve . • alz.) 

Ereğli HömUrleri işletmesi Umum MUdUrlUlilnden: 

l - işletmemizin: 
A - t' ındilli 
t:i - Ko:ılıı 

C -Gelik 
D - Üzülmez 

istihsal mıntakalarında olmak üzere yedi mevkide mevcut Duş bi· 
nalarının sıcak ve soğuk su tesisatı eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Hazırlanan keşif projelerine tevfıkao yapılacak olan tesiıalın 

keşif bedeli 110 UOO liradır. 

3 - lhalc 1.1'.l. 1141 tarihinde rastlayan pazartesi ıünü saat 14 de 
işletmenin Zonguldak Merkezi lmıır Mü ilrlüğünde ya~ılacaktır. . . 

Bu gibi tesisat işleri yapan fırmaların lüzumlu munakua vesaıkın 
hamilen ihale ta11hi olan J.12.1941 tarihinden evvel ekı.iltme şıırtla
riyle proje ve keşıfleri görmek Üz<!re işletmemiz lmar Müdürlütüne 
müracaatları lüzumu ilin olunur. 

M. M. v. Satmalma Komisyonundan : 

5 ader Filipı marka 1377 tipi radiesör satın alınacaktır, Birine 
tahmio olunan fiat 283 lira olup muvakkat teminatı 106 lira 15 ku· 

ruştur. 1 
İhalesi nçık ek iltme ile 28.11.941 cuma ıüuü ıaat 15 da yapı•· 

caktır. 

Talip olaııların koaıisyooa müracaatla.ı 

Matbaa işlerı, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Devlet Demir Yolları işletme U. idaresinden 

Muhammen bedeli 3750 lirn olan 1250 kile matbaa için si~ah 
kaıbon mürekkebi 2.12.941 salı günü saat 11 de Haydarpaıada Gar 
binası dohilindeki komisyon tarafından açtk eksiltme usulile ~atın a· 

lınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 281 lira 25 kuruşluk muvakkat tt"o.ı inat 

ve kanunun tayin elli2'i vosailcle birliklo eksiltme xiinü ıuthu• k•JaJ 



Sa7fa 2 
1 CETWllM' •sn snttx· ~ m 

MUNAKASA GAZETESi -=· •• ·ne - . 

Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi _ r 
Cinai Şekli M•ıbam. bed. Teminat Müracaat yeri Gilnü Sa.tı 

A) Münakasalar 
tntaat, Tamirat, Nafıa l•l•ri, Malzeme. Harita 

Erzak deposu tamiri 
Otomobil ıaraii inş. 
Su kuyusu ioş. 

paz. 150 -
932 96 

Mutbah tamiri pas. 113 50 
Silahtar fabrikasında yapt. tamirat iti aç. eks. 4238 50 
Ankarada 5 adet baraka inşası (ıart 7• krl} paz. 1519Q 30 
Beıilc.taş-Ortalcöy arası Yıldız sarayı ihata duvarı lam. aç. eks. 7607 56 
Hülulmet konafı tamiri 15000 -

Mlçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt Haatahane Lva. 

Toz niıadır: 1 t. paz. 900 
lli.c ve sıhbi malzeme: 86 kalem aç. eks. 1191 73 

ı::ıektrlk Havaa•z••Kalorlfar ("feslsah va Malzemesl) 

Kandilli, Kozlu, relik ilsülmek istihsal mıotakala· 
rında yedı mevkiae mevcut duı binalarıaın 
sıcak ve so2uk su tesisatı 

14.11.941 de ahnacatı ilin edilen 70 aJet aküm
latörün alınmuıadun vazrecilmiıtir. 

Men•ucat, Elbise, Kundura Çama'"' •· •· 
Elbise: 2 tak. msoto: 1 ad. pu. 
lıkarpio: 30 çift > 
Palte imali: 13 ad. elbise: lJ tak. fötr şapke: 13 alil. aç. eks. 
Harici elbise dikt. 75 tak. 
Fotin: 12 çift alçak ökceli iskarpin: 1' çift 

Koreate, Tahta ve sair• 

Kerste: H>O m3 

rr.ahrukat, Ser.zltı, Makine rellara w. •· 
Kuru rilrı•n oduuu: 56Q t. kapalı :ı. 
O.lıın: 22ı5 t. paz. 

MUteferrlk 

Zümre halk tipi soba No. 1, 2, 3 Kuleli halk tipi 
No. ı31, 233 ve 235: 190 ad. 

Soba borusu: 1900 ad. dirsek: 310 ad. Soba maşası: 
bO ad. Kömür kovası: 190 ad. kömür küreti: 
190. ad Soba tablası: 100 ad. 

Türk be:ı:iri: 1.2 t. 

Boya malzemeıti: 
1. S. F. 21 zincir: 2u ati. 
.Sirara paket kolau: ;g t. 
'fuila: 200 000 ad 
Avcı borusu: 500 ad. 
Alimünyam sülyeni: 3 t. Kurşun sülyeni: 1 t . 
Çıft atlı nakliye. arabası: 2000 ad. (taban vo 

dinıil demirleri verilmek şartile) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, • ·•· 
&"-Wt u ,.au11e: 4"'tU (. 

Bulrur: 213 t. 
Mercimek: 80 t. 
Sadeyatı: go t, 
Zeytinyafı: 70 t. 

Nohut: 146 t. 
Toz şeker: 67 t. 
Balye k. ot: 500 t. 
Balye uman: 500 t. 
Tel balyeli aaman: 800 t. 
Tel balyeli k. ot: 1000 t. 
Sadeya2ı: 5 t. 

Balyeh saman yüz"r ton: 4 kalem·balyeli kuru ot 
150 şer ton: 4 kalem 

E.itmek: 63700 ad. 
Kuru ü:r:üm: 7 t. 
P atetes: 14.5 t. 
Sadeyatı: 31 t. 
K uilmi'I ııiıı ~li: 6750 k. 

, • 90 l. 

Sıiır eti: 130 t. 
Ekmek pişirilmesi YC nakli iıi 272.8 t. 
Ekmek: 75 t. 
Pancar ve havuç 
Kadayıf ve yufka yapt. 
Sadeyatı: 20 t. 

• 3 t. 
Sofan 13 kalemde: 176 t. 

pu. 

aç. elcs. 
paz. 

• 

lc.apalı z. 
paz. 
aç. eks. 
pn. 

paz. 

> 

> 

> 

> 

> 

• 

> 
) 

> 

> 

• 
kapalı z. 
paz. 

kapalı z. 

paz. 

> 

> 

Pirinç, patates, sotaa. bulgur, Jı:. fasulye ve börUI· kapalı z. 
ce hast. için 

Zeytin: 2,3 t. 

(B ~. liıeyedaler 

Çam lcerute 660 ad. meşe kereste i~3 aÜ'. 
Huraa eşya: 16 kalem 
E.v ankazları 
Ev ankuı 

• • 
Safkao lnıiliz tayı 6 baş: arap 4 baş 
B oı benzin, m:azot ve yat tenekesi: 9000 .ad. aafalE' 

varıli 3000 ad. otomobil lastikleri bot laeazia 
saııdı~1: 8000 ad. boş kifıt çimento torhası: 5 t. 

Yemek artıkları 
Bina anltulan 

Kalorilea mabeınui (temd.) 
Gübre 

Tay: 3 bıı - iııek i itaı 

paz. 

aç. art. 
paı:. 

aç. aıt. 

> 

paz. 
.kapalı ı. 

paı. 

, 

110000 -

,, -
390 -

6ts00 -

17 40 

2640 -
3'18 -

6000 -
beh. 15 -

4850 -
bch· 1~0 -

k. o 24 
k. o 22 
k. o 25 
k. 1 ~8 
k. o 85 
.k. o 13 
k. Q 40 

34000 -
5~000 -

k. 1 75 

i370 11 
4690 -
24lıi5 -

54250 -
3037 50 

40500 -
49400 -

lı:. o 12 

14840 -

13694 30 

k. o 40 

150 -
5000 -

845 -
700 -

255 -
:wo -

11 25 Eraurnm Ask. SAK 
6' 97 Afyon Vilayeti 

Aydın Erbeyli Jocir lılah lıtas. 
8 51 Manisa Aık. S.&.K 

Miid. 

321 62 lıt. Elek Trm. n Tü. lılet. U. Mücl. 
2278 55 M. M. V. SAK 

571 - lst. Def terdarhfı 
1125 - Zonruldak Nafıa Müd. 

142 50 D. [;), Yolları H. paşa 
89 40 lst. Sıhhi MUesseıelf'r SAK 

15-11·41 
17· 11-41 

15-11·41 
24-11·41 
17-11-41 

1-12-41 
4-12-41 

10 -
15 -

10 -
ıe -
16 -
15 -
15 -

21-11·41 14 45 
19· 11-41 14 30 

E.rt>ili K;im\lrleri lşlotın"ıi U. MUd. l-tı-·U 14 -

M. M. Vekaleti SAK 12-11-41 - -

7 20 lst. Belediyesi 17-11-41 11 -
14 -
15 -
10 -
H-

29 25 > 17-11·41 
Hatay Emn. Müd. 24-11·41 
Adana Ziraat Mf'k. Müd. 24·11·41 
Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Auk. 18-11-41 

510 - Ank. yapı. va Usta Okulu Miid. 28·11·41 15 -

730 80 D. D. Yollan Haydarpaıa 1·12·41 11 -
9-Topkapı Mıl•rpe~i :150 Aı. p,,s S.\K 21-11-41 

385 Bahkeair Ask. SAK 

19S - ~. it. Yelları H~ydarpışıt 
26 18 lst. Beledift'l!Iİ 

450 
562 50 
363 75 

inhisarlar U. MüJ. 

• 
Ank. Yapı ve Usta Okulu 
Tophane Lvz. SAK. 
lst. Belediyesi 
M. M. Vekaleti SAK 

4130 - Balıkesir Ask. SAK 
3514 50 ) 
1500 - > 

7570 -
4ı25 - > 

1423 50 • 
2462 25 • 
4125 - ArnavutL:öy Ask. SAK 
3000 - • 
2550 - Mimarsinan Ask. SAK 

4125 -
Yeşil köy Ask. SAK 
Ayaz:ata Ask. SAK 

Müd. 

14·11·41 15 30 

14·11·41 15 30 

2S- ll-·U 
17-11-41 
25-11-41 
28-11·41 
2S-ll-41 

14 -
14 -

' 30 
10 -
15 -

20-11-41 14 30 
28-11-41 14 -
21·11-•U 15 -

1-12-41 
1-12-41 
1-12-41 
1-12-41 
1-tı-41 

1·12·41 
1-12-41 

18·11-41 
18·11·41 
17-11-41 
17-11-41 
18-11-41 
14· 11-41 

U-
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
14 -
15 -
14 -
14 -
14 -
14 -

Balıkesir C. Müddeium. 
703 50 Gelibolu Ask. SAK 
369 75 > 

1·11-41itib. 1 ay ı:arfında 

17-11-41 10 -
17-11-41 11 -

Çorlu Ask. SAK 
> 

:jO:S7 50 luıir Lvx. SAK 
3705 - Siirt Aslı:. SAK 
511 50 lıt. Jandarma SAK 

Ank. Okullar SAK 
11 O 80 Ank. Lvz. SAK 

1113 -

Harbiyede Yedek Subay 

Okuluo9a Ask.SAK 
lst. Komutanht1 SAK Fın.ııklı 
Kırklareli Merkez K. binasındaki 

Ask. SAK 
1027 07 lst. Belediyesi 

690 - Tophane Lvz. SAK 

- - K. S. E.rPf lisi Ticaret 
- - lnbıarlar U. MüJ 

Hak. 

J75 - l st. Belt'diyesi 
'3 3& • 
52 50 • 

J8-ll-4l 
17-11·4.l 
17-11-41 
20-11-41 
28-11-41 
15-11-41 

27-11-41 
28-11-41 

17-11-41 

16 -
16 30 
]O -

14 -
15 -
11-
14 -
15 -

14 -

15-11-41 11 
27-11-41 15 

28-11-41 15 -

19-11-41 14 30 

24-11-4.12-41 14 
21-11-41 9 30 
n-11-41 t4 -
24-11-41 14 -
24-11-41 14 -

Karacabey Harası. Müd. 30-11-41 ] 3 -
A. G.G. Mitçhelle E::ıq. SabiJ Suleynıan 

Bey Cad. No. 23 Bandıruıa 

SiyHal Bilriler Okulu 
19 13 lıt. Belediyesi 

:l2 50 

Balıke~ir V alili2'i 

H.paıa Aak. Vet~rirıer Okulu Mud. 
OıkUdır Atpaıarı 

14-11-41 
17-11-41 1'4 -
1 7- l 1 -·U J 4 -

18-1 1· 41 

17-1 l-41 
21·11·~ ı 

11 lkfnoltett1n tt'!, 
mr a · r z -- _............ ~ 
~~~--~-----------------------------~~ 

Tahmin a. 
L. K. 

255 00 

300 00 

96 00 

348 00 

390 00 

İstanbul Bele~iyesinden: 

Teminat 
L. K. 

19 13 

22 50 

7 20 

26 10 

29 25 

. ·ıı E~ 
Fatihte Kasap Demirhun mahalleıını bitı• 
vanzade ıokafında 10-53 nunaaralı 
anlı:a:unın satışı. . ~· 
Fatibte Kasap E>emirhun mahallesin•Plli•' 
:r:aplar solcajtında 4-6·&-10 numaralı 
ankazmın s11h''· jçİO 
V ~r~m di5p!loserindcki hademeler 0• 

ı..'r rııs 
yaptırılacak iki takım elLise ve "' 

tu. 11'' 
Zeyucpkimil Doğume\'i için alıoacık 
ya malzemesi. ur•· 

için y•P Ayrır depo~ıı müıtahde ı uin i 
lacak 30 çift iskarpin. 

Tahmin bedelleri ile teminat miktarlara yukruuiı Y''1h 

ayrı ayrı puarlıta konulmu,tur. ·ııd• 
Şartnameleri Zabıt vo Muamelat Müdürlülü kale~• &o' 

a-Sı illebiHr. lh;ıl~ 17 .11. 9H. Pazaıtasi ~·iinii ual 14 Jo Daiın• 
cümende yapılacaktır. f' 

~ ii oıll' 
Taliplerin teminat makbuz veya moktuplarile ihale run 

yen natle D:ıiıoi E.ncüoıende 9ulunmalan. 

komisyona müracaatları liı.ımıhr. .~ııt 
Bu ite ait şartnameler komisyondan paruız olarak dafıtılııı 

,,
Devlet Limanl•ra lcletme Urnum MUdUrlUsd" .,( • 

'T • "'·; 

lılctmeııin ihtiyaoi için muktezi yirmi kalem evrakı ırıatbıı• ıst1 ~1111 
saire açılt eksiltme suretile ihale edilecektir. MuhamıMn bede~l ıl 
lira ve muvakkat teminatı 99 lira 67 kuru4tur. lhalesi 'J.7. 11._9 voıo' hnd 
bine rulıyan perıeıobe jÜOÜ ıaat 1) te Galata Kıhtıınındak• şı t.t 
Müdürlük bina11nda toplanacak salınalma Ko. da yapılacaktır· 4,~ 
name herıün sözü rcçen Ko. d:ı 2'Örülebilir. ~ltt 

IJ~u 

Kereste, Tahta ve saire ,.- ,. 
Devlet Demiryolla r ı işletme Umum MUdUrlOlil" ~ "'d 

3.11.941 tarihinde eksiltmcıi yapılmıı ikeo tekrarına lüzuoJ ~of ~r. 
len vo muhammen bedeli 180.000 lira elau 2il.OOO aJet kayın .,~f t:h 
teraveni 27.11.941 perşemba ıüoü ı.ut 15.30 da K•palı zırf 11 ~ ~-~ 
Ankarada ldare bioaı.ında satın 1.lıoacaktır. t 1 

Bu işe ıiruıek iıtiyenlf'rin H>.'l50 liralık muvakkat teıniıt•4 3i-I 1 
1 . 

kanunun tayin etli2"i vesikalaı ı ve tekliflerini ayni tün saat 
kadar komisyon reııliiııHı vermderi lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak .ı\.nkarada Malzeme dairo5inde11 
wr 

darpaşaJa Tesellüm va Sevk Ş~flıtinden dağıhlaca ·tır. 

M ü t o f o r r 1 I< 

Gelibolu Askeri Sabn Alma Komlsyonund•" · i 
1000 metre miicibı taı duvar kapah zarfla eksiltroey~ k•P11 IOI 

tur. Taş .ıuvarın muhammen beeeli l ll,410 liradır. ~1 
Şartname ve evsaf Gelibolu 310 Sa. Al. Ke. da tetkik eailt 

lhalesi 28.11.941 cuma ırünii saat 16 da başlayacaktır. ~ 
İsteklilerin 28.11.941 c ııma ıriinü saat 16 da Gelibolu 3Jl> S•· j 

Ko. na biltün evrakıle beraber ~aat 15 e kadar Ko. na verıoel•' 

Bahkeslr A ıkert Satınalma Komlsyonundal1: { 

Aşafıda ya:r:ılı mevaddın puulıkla eksiltmeleri hizalarında f'ıl' 
lı rün, saat ve mah•llerdeki askeri sntınalıoa ko:nisyonlarınd• 'f'P/ 
caktır. Taliplerin belli vakitlerde ait olılıığ"ı kom:syonludı 1;ıııld 
ları. 

Cinsi 

Zümı~ lı::ılk 
ı.,,.. 

.. 
Kuieli halk 

ba 

t İfJİ ıo· 

No. 1 
2) 

) 3) 
tipi so· 
No. 2U) 

• 233) 
> 235) 

Soba borusu 
Dirsek 
Soba ıuaşası 
Kömür ltovası 
Kömür küreti 
Soba tahtası 

Miktarı 

aJet 

190 

1900 
3i0 
190 
190 
190 
100 

Tutarı 

lira kr. 

lıda . '..!-4 ) 

27 ) 
) 32 ) 

• 2'.l ) 

• 26 ) 
:;2 ) 

2.55 
ı .85 

70 
4.50 

80 
4. 

Teminatı ; 

1 0"' liı • kr. hale f 

385 

354 
53 
10 
65 
12 
34 

,; 
14.1 ı.1141 

Sıvas Nafıa MUdUrlUiUnden' : ,rlJ' 
Zelzelt:den hıırap olan mektepler için IOvOO adet düz v• Z ~r 

det mahyalık marsilya tiı-i yerli kiremidin satın alınması açıı ' 
meye konulmn,tur. l 

Marııilya dü& yerli kiremidin brherinin beJeli 11 kuru1 \'' l 
tip mahyalık kiremidiu beherinin b•deli 14 kuruş ve umuınuıtıl11 b 

hamm~n h~deli 950 liradır. ıı'/ ~\ı 
Kıremıtler Sıvuta Nafıad:ı ıriıterılecek mahalde teslim ıl• 

tır. " . . . 5ii ')' 
Munakasa 17.11.941 tarıhmde pazartesı ırünü saat 15 de ·ıf 

hükfimet binasının Nafıa Müdürlü2'il odasında mütefekkil 1ı:o 1111 
lrnzurunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 686 lira 25 kuı uştur. 
Kireıniller yapı i~leri uwuıni fenni ıartıııunoıinJelı:i 0v,ıf• 

olacaktır. 1 
1 j- ' ~ttklıleriıı yokımı.la yuılı rııuvakkıst lemiııatı wııl .,l 

ima yahdaılc:lıııına Jair mıkbuı v~ya bu ıniklar 4avım kabul 



' '••1 
• 

1 7 iP 

~hıbu ve 1941 yıl: ticaret odası vesikaları ile dÔrdilocü maddede 
'lılı tarihte Nafıa "1üdürlütilne müracaatları ilan olunur. 

iatanbul Lv. Amlrlill Satnalma Komlsyonurıd n : 

Miktarı E.b' ad 
•fiet 

---:---

Cinsi Beherini:ı fıalı 

kuruş 

10000 3 t X 70 onluk galvanizli y.-ui <ıaç 1 QO 
3200 31 x 66 • » • 183 
3000 31 x 60 > • 175 
4000 31 X 70 on ikilik > :. • 11$0 
~00 31 X 70 seHzlilc 11 > 210 

~ Soba borusu ve dirseti V"pılmak ü:ıezc yul:aruh eh·ıt ve miktar
! tı J•ı:ılı yeni galvanizli saç alınacaktır, P. 7:ırlık'a. eksiltm~ıi 

1•.ıt.941 Cuma rünü saat 15,30 da Tophanede ht. Lv. Amirli~i u
~· •lına komi,.yorıuııda yapılacaktır, Bı-hHinin Hatları yukarıda 5!ÖS 

ılıtıiıtir. Kati teminatı ~7~3 lira '10 kuruştur. Nümuneleri koruiı
}oQda ıörfılilr. l~teklilHin belli vakitte komiıvona gelııı,.leri. 

••• 
lnhiurlar 

~rzak, Zahire, Et. Sebze v. s. ___ ., ________ , .. ___ _ 
~'"blyede Yedek Suuy Okulunda Askeri Sa\ı"alma 

Komisyonu ,dan ! 

lttttealııhit nam ve hesabına 5 ton pırıne sabunu açlk ek,ilitme 
le llıiinııltuaya konmuştur. Evsaf vo hususi şartları komisyonda gi-

1\l,bilir. Beher kilosunun muhaınmP-D bedeli 43 kunştur. İhalesi 'J.9 
lt••'aisani 941 cumartesi ıünü 1aat 12 de yapılacaktır. Taliplerin 
ltllıitıatlarine Harbiye yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 

,.•* 1.11.941 de ihalesi ilan edilen 40 ton nohuda talip çıkmadl
t11dan ayni mıktar ııubut te~rar paza~.lı~la .":1ünakas:ıya . konmuştur. 
~. •l( ve hı.susi şartları k.omııyoıı~a gonıll"btlır. B<'he:, k"ılosunun ınu
""llııaen bedeli 2 kuruştur. lhalesı H.l l.941 cuma gunu saat 13 bu· 
~ltta yapılacaktır. Taliplerin teminat larile Harbiyede Yedek Subay 

kıılunda komiıyona müracaatları. 

•* * ~.11.941 günü ihalesi ilin edill"rı :lOO ton patatese talip ı;ık· 
'1ıtınd:ın ayni miktar patate.t tekrar pnzarhlda münakasaya konmuş
'1, Evsaf ve hususi şutları komisyond n gi>riilt-bilir. Beher kılo5tınun 
'-ııbaııı:nen b•deli 13 kuruştur. lhulesi 1-)/ lkinl'itl"~rin/941 cumartesi 
tl~~ saat ıu dil yap1lacc1ktır. Tıaliplerin teminatlarilt" Horbiyf"do Ye
~e~ Subay Okuluuda kuaıiııyo•ıa müracaotları. 

•\ Paurlıkla on bin liralık kuru üzü 11 s:ıtm alınacaktır. ~vı:ı( 
~, bııausi şartlan komısyonda görülehilir. Talipl~rin ıetire ceklerı nü· 
"'ileler komısyonca aeğımildiği taktirde bu nümuneler iherindt:n p:ı· 
~ti L 

lııı;. yapılacaktır. 

ihalesi 17/lkinciteşrin/941 pazarte.!Iİ ıünü saat 15 de y:ıpıl:ıcaktır • 
~'1iplerin 1500 liralık kati teıuiuatlarile Harbiye Yedek Snbııy Oku

lld, komisyona müracaatları: 

•*; ,,l 1.941 ıünü ilao edilen 40 lon yeşil ınerciıne2'e talip çık· 
dıtından ayni evsaf ve hususi şartlar dahilinde takrar pazarlıkla 

~tı•ltaaaya keumuştıır. Beher kilosunun muhamen be1del~ '25 ~uruştu.r. 
't ltai 17.11.941 paı:arlesi ıünü saat 11 yapılac:ıktır. fıılıplerın teını-
tı,tile Harbiyede y~dek subay okulunda aalınalıoa komisyonuna 

~b 
'•caatları. 
* 1 ı 2~ · · l '-t r E.u•af ve hususi şıırtls.r ~ • • Pazar ık a J ton pırıoç a ınacu. ı . "' . . . 

'londa ıörillebilir. Taliplerin ıetireckleri nümuneler ı,etenıldıtı 
~ditae ayni nümuneler ıiı:erinden de pazarlıtı yapılacaktır. Beher 
:~llsunun muhammen bedeli 45 kuruştur. llıale!Iİ 17. 1 l.94 l pazar gü

'•at 10 da yapılaeaktır. 

" = 

lılONAICASA GAZ!T!Sı 
11 ..... 1 i ..... 

Tali lerin kati teminatlarile Harbiyede y•dek subay okulunda 
satınalma komisaonıına müracaatları. 

latanbul Komuhnh§ı Satm Al 11a Komlsyouundan: 
Reber kıloouııa isıasyen veya iskelede teslim 5 kuruş 75 uıııim 

edilen 600 ton kuru ot 14. 11.-141 cuma ıünü 15 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

ŞJrtrıameıi her ıürı komisyonda fÖı üleltillr. lıteklilnin 
kitte Fıııdıklıd:ı satınalına komisyonuna ıeolmeleıi. 

l.ıelli va· 

Topk»p• Maltope Askeri Satm Alma kamiayonunan 
Aşağıea yazılı mcvaddın pazıırltkl:ı ebiltne!eri hiztllarında yazılı 

gftu ve saatlerde Tnpkıtpı Maltepesind" askeri satınılına komisyonıın
da yapılacaktır. 

Taliplrrin teklif edP.cekleri fiıat Ür;erinJeo yü"&ıle 1" teminatlarile 
belli vıkitte komi~yona ıelıııeleri. 

Gibııi 

Süt 
Yoğ'urt 

Koyun eti 

Miktarı 
kilo 
lOOu) 
1000) 

6VOO 

lbale rün 
ve saati 

14.11.941 10 
15 ) > 15 

lstanltul Lv. Amirllll Sat.nalma Komisyonuntlan : 
8ı-yAzitta askeri tıbbiye okuluna teılim ~artile 16 ton karanan 

koyun eti alınacaktı. 

Pazarlıkla eksiltmesi 14.11.941 euına ~ünün saat 15, 15 de Topha· 
nede lıı. Lv. amirlifi satın:ıhıa komisyooutda yııpıbcaktır. Şartnll· 
mesi komisyonda görülür. 

fiat tereffü eltiğ'İ takdirde müteahhit et verip vermemekte ser· 
pestlir. 

ls·ektilerin telclif edecekle.i Hat 
belli ııaatte komisyona gelmeleri. 

Üzt'rinden ° tı 7,5 leminatluile 

1' lldecf r...- 1'41 

Selimfye 61 inci Tümen Komutanhğın~an : 
1 - Komiıyenda mevcut eıvuf ve şartaamesi ciabiliacie 700 ton 

f t·I balyalı saman Selimiye civarındaki iskelelercien röıduilecek ma
l h·dle teslim şartile ve pazarlıkla satın ahanacak•ır. Teminatı 4462 lira 
i olıı ;> pazarlıfı 24.11.941 Pazartesi rünü saat 15 le Selimiyetle Komiı
: yonda yapılacaktır. 

1 

- !'!! = 21. 

istarhııl Jandrma Satınılma Komisyonu laşkınhğından: 
1.- JanJarma ihitiyacı için unu jaııd .. rmaca temiu olunmak ve Ma· 

yıs/941 ~ayeıine kadar her ıünkü ihtiyaca röre pişiraaaeıile nakil 
i'i müteahhide aid olmak üzer~ c272800> kilo elı:melı: 28.11.941 cuma 
günü saat on beşde Taktim-Ayazp:ıpda Jandarma Müfettiılilt bina· 
ıuad:ı bulunan lstanbul Jandarma Satın Alma Komisyo•uoda kapalı 
zar{ eksiltm,silı- taahhüde ba~lırnacokhr. 

2.- Beher kilosunuu muhammea bedeli iki kuruş elli ıantinı ve 
ilk temiuat miktnn fS 11 • lira oO• kuruıtur. 

3. - Şart ki2'ıdı komisyoııuınur:da ıörülebileceti ri9i paruız. tlabi 
alınabilir. 

.( .• - lsteklilerin l~tanbul Lev11zı1n Amirliti muhuebeciliti vezne· 
sine yatıracakl:.m ilk tı."minat malt.buzu veya 9anka kefalet melı:tıı~u 

ve şart k3~ıdınd:t yazılı sair bcJıeleri havi teklif zarflarını ekıiltme 

ı'ı l ~ inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 

saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuzda bulonclurmaları. 
(9896) 1-4 

l 'lıı 1 - Nüınuneleri mucibince 32.6U2 kg. iskarta kanaviçe satala-
caktır. 

1 
2 - Muhammen bedeli 24.451.50 liradır. 

3 - Pazarlık 18.11.941 salı tünü saat 9.30 da Kabata~ta Len· 
zım ŞubMiııdı:ı muteşekkiı Satış Komı.!lyonund;ı yapılauktu. 

* * * Beher kilosuna ':J 7 kutUs tahmin edilen 29 ton sabuu alına- 1 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 17.11.941 pazartesi ıünü ıaat 14 de 
lst. Lv. hıirliğ'i uhnalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Nüınunl"lı>r her ıün adı ıeçen Kemisyoocla görülebilir. 

(9540) 4-4 
•• * 

llk teminatı 1239 lira 75 kuruştıır. Şartnamesi koınisyonds ıi>ril· 
rülür. Taliplerin belli vakitte komisyona reelmeleri. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

1 
-l 

1 
! 

1. - Listeleri mücibince • 68• kalem eczayi tıbbiye açık ekıiltme 
ile satın alınacaktır. 

11. - Muhammen beJeli c2254.43• lıra olup ıouvakkat teminatı 
c 169,68 • liradır"! 

lll. - f.ksiltme 25. "XI. 941 salı ıünü sa.at 10 da Kabataıta Lna· 
z•ıu Ş~be~iı.,ıJe ınutcıekkil Alım Komisyonunda yıpılacalı:tır. 

4 - Li~ıe lıer ıüıı alakadar Şubello ıörülebifir. (9711) 3-4 
• • • 

1 - Keşif bedeli 4288,30 lira tutaıı Silahtar fal.ırilcamıda 
lacak tamirat işi açık eksıltme uıulü ile ibıı.le edilecektir. 

f 1.- Tefti1 Şııbe11 biııasıııda bulunup 14.X.941 
y.-ptırı- 'l çtbrılaıış olan 19 k1tl~ıu lıurda l"4fanın 16 kalemi 

tarihinde satııa 
tekrar pa:ı:arlıta 

konmuştur. 
2 - Ek~ıltroe 24. 11 .9'11 paıarleii ıünü saat i9 da Metro hanı· 

nın 5 inci katında yapılacaktır. 
J ll.- Mu!ıamınen bedeli 150 liradır. 
f lll.- Pazarh2'ı U.Xl.911 Cum.ı ıünü aut 9.30 da Kabataşta Le· 

3 - Muvalck:ıt teminat 321,6.Z liradır. 

4 - isteklilerin parasız olarak verilmt'kle olan ~utuamel~ri Le· 

vazımdan almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat tt'minatları ile 

l vazım Şııbeıin.le, müteşekkil Satış Komiıyonunda yapılacaktır. 
l l V. - Ih lo kalem OfY• Sırkeeide tehıı Şulteıiatle, liateai Je 

ilin edili!ıı gün ve s:ıatte Komisyonda hazır bulunmaları. (9928) i
l Kabataş Levazım Şubc:ııinde her ıiln gör.alebilir. (9864) '.l-3 

• * • 

- ---..- . 
Seli .. iye 61 inci Tümen Komutanlığından 

1 - Komisyonda mevcut evsaf ve şartnameııi dahilinde 60 ton : 
lah~na 60 ton pran Selimiyede anb·ır:t tesHm Ş3.rtile pazarlıkla satın \ 

ahn;cakh~abaoacm temioah 630 füa ve pmanm 700 li<Uu. ı 
3 - Pazarlıfı 15.11.941 Cumartıııi 2'ÜOÜ ~aat 11 de Selin.ıiyede 

1
. 

K o misyonda yapılacaktır. I 

- -!LLLS 
ı 

1- Şartnamesi wuci bincd 50.000 kı. ııiıara paket lcolaıı puar· 
lıkla salın alınacaktır. 

2- P.ızarıık 28.11 941 cuıns fÜııü sut 10 da Ka8ala9ta Leuzım 
Şiibomizde 111Üh•4ekkil Alım Kowııyoouuda yapılacaktır. 

J- Şartname her gun bahaı g'l"Çen Şubeden becıi61sit alınabilir. 

* • * 

(Y904) 1-'4 

1.- Fiyat farkı müteahlıiJe aid olmak ilzere ııümunesi aaycibiace 
c20• adet l. S. F. 21 zincir pazarlıkla alınacaktır. 

il.- ftazarlık 2,.X .941 salı rünü saat 9,40 d:ı Kaltata4ta Len· 
ura Şultesinu<;> ınütoşekkıl Ahın l\.onusyonunda yapılacaktır. 

111.- Numune ht"r ıün adı ıeçen Şübed~ röriileltilir. (9911) 1-4 

TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASININ zne •• ,... z; 5 .......,,~~ 5 'F''TS •• '" ,.. O O 

Selimiye 61 inci Tümen Kımdanlığın~ın ; 

AK 1 1 F 

i ; .1 ( ~ . ı :h 

8. 11. 

Lira 
ıı:.ı. 1 :..ı1 . : li.~ i 
l2.06~Uı74,-

545.305.33 

375.038.06 

- .-

l~b.i48.5t;3.-

2J .iC4.21>tı.-

2b7 .b22 . 891 .39 

45 .i25.54 \.'IS . 
b.~.:b.943,46 

3.414.17 
7 .319.662 .!13 

167 .soo.ooo.-

YekQn: a 
l T4\llUUU% w:lö taribioJoo nibare11 1 

9 41 VAZiYETi 
PASI F 

L l R A 

114.730.1117.1& 

375.0SS.06 

(12.724.271 .b.ıJ 

136.984.297.-

W7 .822.I 91.39 

54 .654.4~5.3!1 

174.822.977.10 

4.500.000.-

11.186.464.56 
847 .tıOO.b'l2 .44 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkall.tıle 

Huıu•İ 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilerı evnlu nakdiye 
K•nunnn 6 • 8 ioei maddelerin~ tcvfikau 
huine tarafıııJııı v•ki tcdlyat 

7 .822.019,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

21.7ti4.2b6.-

lJcruhte edilen evrakı ııalc.<li)e bakiyesi IS0.(1~.297.-

Karşılıtı l•nı•men altın olualc iliveten 
tedavüle vazedilen 17 .000.000.-

Reeııkl)nt mukabili iliveteıı tedavüle vaudilen 2SCl.000.000.

Hu.ineye yapılan altın kuşılılclı annı 
muL.abili 3902 No.h lc.nun muci~ince 
ilaveten ttda\;iile nudiltn 

Mevduat: 
Türk Liruı 
Ahın ıafi le iloıır anı 877.150 

3850 No. lcmnuııa ııiirc lıuineyf' •çıl•rı 
nana ıııukıbili tevdi ol11:ı•n •ltıulu 

Safi kilorram 5S.S41.930 

Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diter dövizler ve alacaklı lclirinı l:akiyeleri 

Muhtelif . 

107 .500.000.-

73.311.968, 98 
ı~.782,Q:J 

';"ıs.124. 167,90 

1 

28.093.544,57 

Yekan: 
lıkuoto l.ıaJJi % '4 Ahın i\&1.'rine ~,'. 3 . 

L l R A 
15.000.000.-

13.822.019,lS 

Si 1.484.297.-

74.545 .751,01 

7&.124.167,90 

28.093.544,57 

12ıi.730 .,842,81 

847 .X00,622,44 

- K.uuısyuı.ıJa UldVCUt ~vsal ve vartnamtsi Jahiliacle lOIO lıau 

tel betly•lı kuru ot .Soliıuiyade Harem veya Kavak i•kelelerine teıliw 
~arlile paı.arlıkıa satın ahııaeaktır. Teminatı 82~0 lira olup pazarhtı 

24. l 1.941 Pazarteıi ıünü ıaat 11 de Selimi yede Komiıyenda yapıla· 

caktır. 

·: DEVlET Of MİRYOLLARI VE LiMANLARI 
.· . . . 

1 r l [ ·r .. t G-. .. . "' ı.. r· . I T ·· ... , 1 r ' G u "J o E N ~ .. 1 h . . U ;~L. tı;ı : !_;, üıiLU it 
-·· ·- -----

Afyrın 7 inci İşletme Müdürlüğünden : 
1 - Muhammen bedeli 3890 lira olan üç bin ,dedi Mahya ye 

Otuz beş bin adedi düz olmak şartile Otuz ~ekiz bin adet Marıilya 
tipi kiremit 19.11.9H Çarş ıimba ~ünü saat 10 da açık eksiltme uıu
lile Afyonda 7 inci lşletme MüdürlüA-ü binasında satın alınacakhr. 

2 - Bu işe girm~k isteyenlerin 291 lira 75 ktıruılak munkkat 
tf'minat ve mahsus kanunda tayin edilen evraklarla birlikte yukarıda 
bildirilen gün ve saatte Komisyon Rei<ılitine müracaatları liınmliır. 

3 - Şartnameler Afyond.a 7 inci lıletme Komisyonunda paraaız 
olarak verilir. (9487) 4-4 

Selimiye 61 inci Tümen KomutanlıOından : 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve ,artnamı>si dahilinde 300 ton 

kuru ot, 250 t.>n Saman ve 500 ton edua Anadolu yakasında Malt•• 
pe Atıı Mektebine teslim ş:ırlile ve ayrı ayrı p:ıı:arhkla satan ahna· 
caklar. Otıı~ t~ruinalı 2.ı75 lir ;ı, Hmanın 16~7 lira 50 kuruı ve udu· 
nnn 1305 liradır. 

2 - Paurlıfı 24.11.941 Paaııteai ıriloil uat U le SellılliJW• 
Ko•İ•J•Dıiı JapılıHkttr, 
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(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

lstanltul Sıhhi MUosses , ıer Artırma va Ek•
11'"'' 

Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Muhammen 
fi atı 

Kııt ' i • f.ksilllll 
teminat Şekli rıhİ 

il 
Pirinç 77 .000 kilo 6.006 00 Pazarlık 4ı ı~ 

iuoıcations au Rabais 
j Kuru üzüm lS.600 " 

52 kuruş ,5 , 
09 • 

1.521 00 • 14.l 1· 
209 25 > 1 Soi•n 15.500 • 

f Patatt-s Adapa· 52.000 > 13 ' 1.014 00 .. 

j rı battnl 

15;11·41 1:) __ Bulgur 45.000 > ~6 • 
Publica·Materlel de Construction·Cartographle Constructlons-Reparation· Trav. 1.755 00 

195 OJ 
> 

Repar. eepôt provi$İOns 
Coni\r. iarafe automobiles 

Gre a gr~ 150 - 11 25 Com. A ch. Milit. Manisa 
'32 96 '9 97 Vilayet Afyon 

17·11·4l lS Soda 13.COO ~ ı o 11 

Salça 1 .200 .. 70 > U ı 00 

49S 75 
3 83 

> puits 

Rcpar. c:uiıine 

Repar. a la fabrique de Silahtar 

Repar. mur contoınnant le Palais de Yıldız entre 

Gre a gre 

Publique 
Publique 

113 50 
4288 50 
7607 56 

8 51 
321 62 
571 -

Dir. Stat. Amelior. Figue~ F.rbeyli 

a'Aydm 
Com. Acb. Milit Manisa 15-11·41 

Dir. Gen.Exploit. E.lcctricite T.T. lst. 24· 11-41 
Defterdarat lııt. l-12-41 

10 
10 -

• 
Mutfak yumurtnsı95.000 adeıd 3,5 • , 

• Kuru kııyuı l:>O kilo 170 "' 

ÇckirJekli 
Kuru bakla 100 > 16 -» 'l 40 ~·it' 

Sıhhi müe .. eselerin 941 mali yılı ihtiyacları olbapt ııki şartıı• 
.Br,iktaş et Ortaköy 

CeDlitr. 5 baraques a Ankara (cah. eh. 76 P.) Grc a gre 15190 30 2278 5:> Com. Ach. Min. Def. Nııt. Ank. 17-11-41 

15 -

l 
Hi - ri ve ııüınuneleri yeçbilt pazarlıkla eksıllrucye konulmuştur. lf \ 1 

Eksil tme Cağaleilunda :>ıhbat ve İırtiınai Muavenet MuJiirlil~il V 
f 1roduita Chln-.lques et Pharmaceutlques·lnatrument• Sanlta•re•-F•urnlture p ~ur Hı>pitaux 1 nasında kurı lu komisyouda yapılacaktır. 'i tt' 

14 45 · ı ı:•t Sol ammoniac: 1 t. Grc a gre 900 - 142 59 1 ert- Exploit. Ch. F"r Etat H. paşa 21-11-41 
Mcdicaıneta et articles ı;anitaireıo: 86 lots Publique 1191 7'j 89 40 C.A. Dir. Hyriene et Asııist Soc İst. 19-11-41 

H 
30 

ı Eksiltmenin şekli, günü ve aaati ve muhamml' ıı fiatları e 

El6ctricite·Gaz·Cheuffege Central (inatallatlon et Mat6rlel 
lsteklilcr 941 yılı Ticaret Odası veıiknsile 2490 sayılı te tıı 

Radiateur: 5 p. (nıarque Philips) • Publique p233 - 10b 15 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
lnslallatioa eau cbaude et froide aux bitis~s de 110000 - - - Dir. G~n. Exploi t Charboa d'Eree"li 

l
ı minat miktarları karşılarında gösterilmiştir. ~,rı11ıııl' 

28-11-U 15 _ yazılı vesikıılar ve lcat'i teminat mektup veya bank m.ktubları 
1-12-41 14 -~ li.kte belli giin ve saatte Komisyona mliracaatleri. 

doucheı a 7 endreits soit iı Kandilli, Kozlu, 
Gelik ete. 

L1adjudicatıon qui devait avoir lieu le 14.11.41 
pr. l'achat de 70 ıccumulateuu a ete annulee' 

lü l: l'lut < r t · Chtıu&aur~ w. • Tlasua - Cuirs 
Confeciioa habit avec ca•quelte: 24 complets, tail-

ıeur pr. dame: 17 complets, fıchu: 17 p. 
Confectıon paleto\: 13 p. habit: 13 sompleh, cha· Publiquc 

peau en feutre: 13 p. 

Corıftctıou hı.bit extune 75 compleı. 
Habit: 2 conıplets-mantuu: 1 p. 
Escarpins: 30 pairu > 

96 -
390 -

ı H' ! ~ "a \ · t 1 i ı tt n t ı i · Oicharaement 

Transf.>Orla effe ts 
Trav. charııcment 

Combuatible - Carburent · Hullea 
1-luile pr. machine (al) 
Boiı o'arwe acc: 560 t. 

Boiı: ~~~5 t. 

Dlvera 
Tente cônique: 40 p. 
Tuyau pr. poele: 400 p. conde: 16 ,,, plateau pr. 

pocıe: 41J p. polle pr. feu '40 p. 
Po~le typo Zümre Halk Ne. 1, 2, 3: id. type Kuleli 

Halk No. 231, 233 et 235: 190 p. 
'fuyau µr. pol!l4!: i~CO p. cdude: '180 p. table pr. 

po•le: l!:IO p . eau i. chat"onı 1 YO p. pelle pr. 
charboıı : l~O p. plateau pr. pocle: 100 p. 

Huile de lin Turque: 1.2 t. 
Articleı de peinture 
Chaine 1. S. F. 21: 20 p. 

Colle pr. paquets oe cigareltes: 50 t. 
Tuyau de cbasseur: 500 p. 

Minium d'alumiaium: 3 t. id de plomb: 1 t. 

Voiture de transport i 2 chevaux (les ferı pr. es· 
sieux ıeront fournis) 

Pr o v 1 • 1 on a 
Lait: 1 t. yeturt: 1 t. 
Vıaııde de boeuf: 6 t. 
Pıille en bilıe: 100 t. 
F oin en balle: 2!> t. 
Viande de boeuf: 36 t. 
Beurre: 7 .5 t. 

Choux: 54 t. poirrcau: 54 t. 

Paille: 250 t. 
Poiıı: 600 t. 
Viande de bocuf: YO t. 

Huile d'oliyes: 30 t. 
Savon: 29 t. 
F abric•tion bl. concasse ee 4000 t. de 

Viande de boeuf: 30 t, (aj) 
Oignons: 10 t. 
l<ir.: 7.5 t. (ıtj) 

Haricota ıecı: 5 t. 
Poiı·chiche: 2.9 t. 
Lentllleı: 1.6 t. 
Pomme de lerre: 6.4 t. 
ÜİiDOns: 2.6 k. 

Thtı 85 k. 

ble 

Pli cacb. 
> 42000 -

979 -
Pli caclı. la t . 17 40 

Gre i ~re 

Publi que 

Cre i ıre 

• 

Publique 
Gre a ıre 

" 
• 

2800 40 
681 -

2640 -
348 -

Gre a ıre la p.15 -

f'ublique 4850 -
Gre a ıre la p.150 -

Gre a gre 
" 
> 

> 

• 
• 

3000 -
1ı50 -
1620 -

le k. O 01 75 
Gre a rre le k. O 05 75 
Pli cach. 

6re a 2re le k. 1 
,, le k. O 57 

> 138888 80 

> 
.. 
.. 
ll 

> 

• 
> 
.. 
> 

le k. O 50 

le k. O l4 
ı. k. o 13 
le k. O 25 
le k. O 14 
le k. O 07 50 

le k. 8 -

- - ~. A . Min. IDef. Nat. Ank. 

C. A . Dir. Gen. F'alt. Milit. Ank. 

" S~rete Hatay 

Dir. Ecole Agdcole Adana 

7 ~O Co'!'· Perm. Municip. İstanbul 
29 25 J> 

Coıu. Aclı. Mi\it. Urfa 

3150 

15-11-41 

24·11-41 

24-11-41 
17-11-41 
17-11-41 

1 l 

15 

lQ -
14 
15 -

l-12-41 11 -
1-12-:.U lU -

73 47 
730 -

Vil:ı.yet Ankara l:i-11-41 
1 ere Exploit. Clı. Fer Etat H.paşn 1·12·41 

15 
11 

9 C. A. Po~te Milit. No. 350 il Mal· 21·1 t-41 

tepe de T opkapı 

'210 06 Vilayet Ankorll 
102 30 Command. G e n. Gerı<larmt!rİ• Ank. 

385 - Com. Ach Milit. Bıılıke ir 

, 

198 - 1 ere Exploit. Ch. Fer E.tat H. pa4a 
'16 10 Com. Perm. Muoicip. lstanbul 
- - Com. Ach. Economat Mon. Kabataş 

562 50 

3 td 75 

> 

Com. Ach. lntent Tophane Milit. 

Com. Perm. Municip. İstanbul 
Com. Ach. Min. Def. Nal. Ank. 

17-11-41 15 
17-11-41 h 

14-11-41 

14- 11-41 

28·11·-ll 
17-11-41 
25-11-41 
28-11-41 
20-11· 41 
28-lil-41 

21-11-41 

15 30 

1~ 30 

14 - -
14 -
9 .>Ü 

10 -
14 30 
14 -

15 -

Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 14-11-41 10 -
15 -
11 -
15 -
15 -
16 -

225 - Com. Ach. Milit. Çorlu 

95 - • 

Com. Ach. Milit. Lülebur~az 
Com. Ach. Mılit. MilY'arsiııan 

> 

15·11-41 
15-11-41 
14-11-41 
13·11-41 
17-11-41 
14·11-41 14 -
14-11-41 13 -

458 -
330 -

5175 -

3407 -

C. A. Command. Milit. İst. Fındıklı 14·11·41 
Coın. Aclı. Milit. Halıkosir et lntcnJ. 28-11-41 

15 -
16 -

Ank. el lst. 

2250 - C. A. İntend. Milit. Tophane 

1239 75 
1194 4:> > 

Com. Ach. Milit. Lüleburraz 
> 

281 25 Com. Aeh. Milit. iahkeııir 

90 - • 
29 - > 

30 -
67 20 
14 75 
51 -

J 

17-11-41 H 30 
17-tl-41 14 -
14-11--4 l l4 -
13-11-41 16 -
14-11-41 
24-11-41 

24-11-41 
ı4-11-41 

24- 1 t -41 
24·11 -41 
24-11 -·tl 

24·11·41 

11 -
l:> -

15 -
15 -

15 -

15 -
ıs -

15 -

ıııt' 
Harbtyede Yedek Subay Okulunda Ask«tri 5•'

111 

Komisyonundan; h~cl1 

Paz:ı.rhkla 100 ton kuı u fasulya salın alınacaktır . f.vsıf \'" ıer ~. 
şartlan ~oınısyonda g örülebilir. Taliplerin getirecekleri nüıııı.ıne 1,p•' 
tenildı2i ta. · dırde me zkur nümuneler üzerindon de paurh~1 ı1·~ 
caktır. Beher kilosununmuhammen bedeli 25 kuruştur. lhalesı l~j, ~ıt' 
cuma i'Ünil saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin kati teminot1•'

1 

bıyede Y euek Subay okulunda komisyona müracaatları. 

,d•I' 
"'* * Evvelce iiıa lesi i iin edilen 150 ton samana talip çı\Ol r• ~~ 

d;ı.n ayni ıniktl'r saman ttıkrar pazarlıkla münakaııaya koıHn~ft~JıJ 
saf vo hususi şarılnr komisyonda 2örülebilir. Samanın dök.ll"\eti / 
beher kilosunun muhammen bedeli 4 kuruş 7:> santim teh ~1

4 j,
keriyQdcn veri~mek .şarlile beher .kilo~unun muhammen bedelı \•C'~ıır 
35 santimdir. !halesi H.1 l.941 ouma jlÜnÜ 1aat 11 de y•P

1 
eri ıl 

Taliplerin tenıinatl.irilc Harbirede Yedek S11bay Okulunda "
5

\; 

tınalma kouusyonuna milracaatları. 

ıııı'~ 
• *• Evvelce ilan edilen ve tolip çıkmad1fından ihalesi 1•t~5,f' 

225 ton kuru ot tekrar pazarlıkla münakasaya konmuıtur. r ~ 
husuııi şartlar komi.,yonda görülebilir. Balyeli kuru otun beııe ,, I 
sunun ınulıamıueıı bedeli 6,5 kuruş ve telı c.iheti askeri1edt~o'ıı't 
mek suretil~ 6 kuruş 15 sautimdir. Döküm lıalinae beher ıı f 
nıulıaınıııen bedeli 4 kuruş 75 santimdir. lhale:;İ 14.ll.94l cııııı\,J' 
saat 11 de yapılacalttu. T ııliplerin tcminalluile Harbiyede 

Subay cı k.ııluııJıt kuıuisyona ı.oüracııatlıu ı. 

• •• ,,. 
,,rı 

.SAK ilıııı E.kıııek µişiriluıe:-ıi ve ııak.ll işi lıak l:ıl janıiıtrııuı 

~-------------------------------___..,,/' 
Ü ZAY 

çO'rf 
Milli emlak idarerinde mevcut Ob7 adet müstamel boş r 

~tı • 
de müzayedesi yapılııc• 

Edirne V ı Uiyeti Defterdarhğından: 

17.11.9H puartesi gıinü saat 15 
hammeu bedeli 70 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 40 liradır. 

darlıta müracaatları . 

Jeft' 
Taliplerin o gün ye saatti! 

lzmlr Gümrükleri BaşmUdUrlUiUnden: ~o· 
Lira Kılo Adet Tesbil / ___ ..,.,, 

20 Kronometre cep !laati O 5 45 1. 
40 Köhne demir çultuk 980 10 49 ıf j. 

Yukarıda yazılı eşya ile levuım ve satış seıvisi llin t;~,ı1 I 
cinsi ve uıüfr•datları ayrı ayrı fÖ!teriien diter sabipıiı: eşyalar ,~ 
pcışembe ıünü 10 da satışa başıanıırak saat 16 ya kadar dıı',ııf · 
leceği satış nibayetlenmeJığİ takdirde feıtlası cuma 2"ününde :~çşl 

pılacağından talip olanların kıymetlerinin % 7.5 nisaetintle pef e if
11 

Başmüdüriyet vdznesi~o yatırmaları yatırmıyanların müzayede! 

ettirilmiyecekleri ilan olunur . 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: 1SMA1L Glld'f 
tı~' 811,\dıe'.• Y•rı ullll••k••• Mau, .... ,,, J,t,."' 


