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kerunma kanununda· 
tadilat 

Halkın her bakımdan ihti· 
yaçlaımı temin için hüküme
tin aldığı tedbirlerin iyi neti· 
celer verebilmesi ancall tatbi
katta müspet harf'ketlerlr o
lur. Bu hareketlerin hedefi 
memlekette hiç bir sıkıntının 

husulüne meydan vermemek
tir. Halbuki bazı türedi kim
seler zamanın nezaketini fır
sat bilerek şahsi menfaatlar 
uğrunda batkı zarara sokmak
tadırlar. Bu gibilere kanun 
yolu ile cezalarını vermek za
ruridir. işte yeni tadilatın ma
nası hudur. 

••• 

Y uan: LUTFI ARiF I< ENBER 

1' ANUN insanlar arasında İç· 
'\ timai faalıyetin hukuki ve i
<t.ri bakımlardan en hakıki na-
~lttııdır. Devlet otoritesi için ka-
11lln hükümleıınin her biıi yenil
llıeı birer kuvvettir. 
Memleketımiz gıbi bin bir ha

diselere maruz kalmış bir yurtta 

htr şeyden evvel bütün işlere ka-
111lna hakım kılmak bı r zaruret
lir. Çüukü ınılli terbıyemizi bir 
liirlü hazım ve temessill elınek ia

'-Qıeyen unsurlar mi11etın rn ha
l'atı işlerden bırı bulunan iktiı.a
Qıyahwı:r.ı ellcrınde tutarak gayrı 
ltıeşru kazauçlar tcmııı etmekıe

Qirıer. Hfıkümetımız bila tefrık 
tiııs ve mezhep bütan vatandaş-
1-tın bak ve menfaatlerinı koru

-.•k, onların her türlü ıhtıyaçla
tını temin etmek maksadıle clin
cltn her geleni yapmış ve yap· 

"'•ktadır. 
Netekim bir çok hakların kay-

bolmamaın için, halkın hiç bir 
'1kıntaya düşmemesi ve refahm 
btr hangi bir vesile ile olursa 0 1-
'lııı ziyna uğramaması iı;ın korun

"'' kanunu denilen önemli bir 
ltanun neşretmişti. lki sene olu
)Clr ki; bu kanan tatbik edilmeye 
ba4laıımış bulunuyordu. fakat 

'-~vik bir baba duygusu ıle lıa
ı.arıanan bu kanundan sonra l11ç 
bir vatandaşın bu kanuna aykırı 
bır harekette bulunacağı hatıra 
hlcrnezdi. 

EKONOM'..\ HABERLER 

~ 

Bandaj ve gaz amonyak 
geliyor 

Bükreş büyük elçimiz Hamdul
lah Suphi Tanrıöverdcn alakdar 
makamlara gelen bir telgrafa gö
re Rumanya hükumeti gaz amon
yak ve bandaojlar için ıhraç mu-

saadeai vermiştir. 
Ru'llanya hükfımelinin bu kara

rı üzerine ı....östenç~4e bulunan 
tramvay idaresi mümessilinin bü· 
tün bandajları şehrimize kara yo
luyla göndereceği anlaşılmaktadır. 

Buz imali için lazım olan gaz 
amonyak da çelik tüpler iç:nde 

bir aya kadar getirilebilecektir. 
Gısz amonyak gelir gc::lmez buz
hane isten ilen miktarda baz çı

karabilecek ve balıkçılar da bol 
miktarda balık avlayabilecekler-

dir. 

Çay sıkıntısi yok 
Mmr yolile 29J sandık çay it

hul edilmiştir. Son günlerde çay 
satışları Fiat Mürakabc Bürosu
nun yardımile normal bir safhaya 
gelmistir. Fiat Mürakabe Bürosu 
gümrüklere ııretirilen malların mik
tarlarını ve kimler namına geti

rildiğini ııüınrükten Öğrenmekte 

ve bu ıuretle kendiııne müracaat 
edea ıhıiyaç sahiblerıne ellerinde 
mal buluılan toptancıların adresle
rini bildirmektedir. Doposunda 
miktarı ve nev'i malun çay buhr 
nan toptancılar muhtelif peraken

decilere mal satmaktan imtina 

edemedikleri gibi yüks"'k fialla 
saıış yapmaktan da çekinmekte· 

dider. 

Mürakabe bürosile gümrükler 
arasında işbirliği 

İhtikiırın ve mal .saklamanın ö
nüne geçebilmek için ticaret mü
rakabe biırosu ile fÜmrüldcr idr..
resi arasındakı işbirlığiniıı geniş

letılınesıne karar verilmiştir. Fıal 

' mürakabe bürosu ithalat yapan 
tüccarlar hakkmda günrüklerde 
mahımat istedığı zaman muamele
nin çabuk tekemmülü için en se
ri şekilde malümst verilecektir. 

Di~er taraf tan bundan böyle ıırüm
rülclere ıırelen itaaıat eşyalarının 
ve aid oldukları tüccarların bir 

liükümet, kanunla takip ettiği 
1 

hyeye çabuk bia şekilde ula4a
~•tın1 zan ve tıhmın etmişti. Fa-

1 
~at bu tahmirıler bazı vatandaş- · 
1atın f ırsatcu ruhlarının hortlama

liıte~i muntazaman fiat 
be bürosu verilecektir. 

müraka· 
'' İle karşılaştı. llk safhada baş- 1 

1
'hn miıcadelcler gosterdi ki; 
-.trhametlen man.z basıl olmakta 

"ıı L d • • 1 ·-----------llliiııİİİlııillt ""anunun ancak me enı ve ın· 
"ili sevıyelere yükselmiş olanlar ri miktarlarda para kazananlar ço-
1~İ k z t ğalmıştır. Bu gıbıler arasmdıı. bir 
ı. n müeuir olabilt.ce tir. ira b 
"Qrunma kanunu tedıplen ziyade kaç gualük ceza görmek veya ır 
ııı,nia teşkil ve gayrı ahlaki le- hafta dukkanı kapatılarak yırmi 
hbb k d ·1 be" lira para cezasına mahkum üsleri karşılamak ma sa ı ı e ... 
llt edılmek elbet ki kendilerine dersi .. frcdılmıştır. Tecriıbe gostu-... ,.r l · b ibret te<>kıl etmez yalnız bir saat· 
L" ır iti; ı.anun hu111.üm crı, teşe - ... 
1111 k · te yirmi be! lira kazanan için 
1 

' cdılen gayri meşru azaııç ış· 
ttıııde ıaşe zorluıı-u tevlıt edil- böyle bır cezanın manan bile 
Ilı 1 6 t b 

tk. hususunda. halkımızı soyar- yoktur. l,te kanunun tadili bu a-

~'•ına behalıhk yaratmalarda lü· ' kımdan lüzumlu görülmüş ola-
~ıı... ld" ' caktır. ... u i.adar şiddetli deği ır. 

liatta kazanç nıspetltrine na- i3ila imhal ve bili ihmal şid-
~tn verilen kanuni cezalar teh-
•bi hl"k L d •• • 
1 

a a a zerre .. r. ar muessır 
el Qı • 
t 11ıtıakıadır. iki sene içinde tü-
~di Zenginler, fırsat düşkünler in-

li 11\yatlamıda hiç iÖremedikle-

detli cezalar elzemdir. Halka ve 
memleketin her şeyine zarar ve• 
renleri tedip etmek selameti u
mumiye iı;in şarllır. 

Adana Ask. SAK 
Sığır eti 19'18 

Ar.k. Beledıyesi; 
Kırma taşı ve sitındi raj işi 1960 
Motorin 196 O 
Eski otomobil dış Jistikleri1950* 

Ask. Fabrıkalar U. Müd.: 
Çam veya köknar kereste 1959 

Balıkesir Vilayeti: 
Gönen selektör binası ikmali 

inş. 1954 

Bolu Orman Mt-ktebi Müd.: 
Tek tip ekmek 1955 

Çanak. Ask. SAK 
Sığar eti 1957 
Zeytinyağı 1959 

Çorlu Ask. SAK 
Kuru ot 1962 

D. D. Yolları 
Karaağaç kalas 1949 
Demir gaz boruau 19-19 

Toz niıadır 1956 
Deniz. Lvz. SAK 

Tire. çorap ipliği 1960 
Mangal kömürü 1962 

Devlet Limanları Jılet. 
Elbise diktirilmesi 1961 

Oiyarbakır An. SAK 
Er kundurası 1957 

Emniyet U. Müd.: 
liel kemeri 1948 

Erzurum Aık. SAK 
Zeytinyağı 1944 
Çellek kömürü 1949 

Gebze Ask. SAK 
Sadeyağı 1941 

Gelibolu Ask. SAK 
Sadeyağı 1961 

U.Müd.: 

Harbiyede Yedek Subay O· 

kulucda Ask. SAK 
Sadeyağı ve kuru üzüm 1960 
Nobut 1960 

lnbisarlar U. Müd.: 
Hurda eşya 1956* 
Ayakkabı ve elbise 19~0 

lst. Sıhhi Müesseseler SAK 
Glüko% anidr enjekııyenu 1948 

Kışlık hasla pija111alaıı 1948 
lst. Belediyesi: 

Kereste v. s. 1950 
İlaç ve sıhhi malzeme 1950 

-Elektrik malzemesi 1950 

Devlet fidanlıkları fidan 
dagıtmıya başladılar 

Ziraat Vtokilliğince muhtelif böl
gelerde kurduğu devlet fidanhk
larında yetiştirilen çeşitli meyva 
nevilerinin dağıtılmasına başlan

mıştır. Vekillik ilgili ziraat mü

dürlüklerine ve valilere yaptığı 

bir tamimle bahçe kuracaklara is
tedikleri fidanların verilmesini 
bildirmiştir. 

Bu yıl tuz istihsal atımız 
fazla 

Bu yıl tuz istilısalaltmız fazla
laşmıştır. lıtibsalat yaJnız lzmir
deki Çamalh tuzlasında bu yıl i
ki yüz bin tona baliğ olacaktır. 

- ı 

Görele'de bir fındık kontrol 
merkezi açıldı 

Ticaret Vekillitl bır ay ıoara 

Kösele, vaketa vidala i 9J0 
lst. Komut. SAK 

Kaleli lisesi su teıisatı tamiri 

19.)5 
Yıldızda matbab tamiri 195S 
Karaman koyun eti 1961 
Koyun eti 1957 

lst. Ziraat Mektebi Müd.: 
Mazot, mobiloil, gres, benzin ve 

l'azyağı 1937 
lst. Bölge Sanat Okulu: 

Battaniye 1950 
Karavana, maşraba ve bakır ta

bak 1950* 
lst. Gümrükleri Başmüd.: 

Elektriklı gramofon duvar saah 
v. s. 1950* 
l~t. Askeri Fabrikalar: 

Odun 1949 

Kırklareli Ask. SAK 
Domates sal çaaı 1961 

Lüleburgaz 1 No.la Ask.SAK 
Kuru ot, patates, sadeyafı 1962 

M. M. Vekaleti SAK 
Nakliye arabuı yapt. 19.56 
Hasta abau 19<18 
D.,mir para kaaaıı 1960 
Flaster 1960 
Yün çorap l 962 

Niğde Ôrla Okul Müd.: 

f.r:ıak, sebze ve mahrukat 1959 
P. T. T. Müd. 

P.ıata pıılu tabı 1907 
Samsun Ask. SAK 

Prau, lahana, ispanak ve yu· 

murta 1958 
Siirt Ask. SAK 

Odun 1957 
Sümer Bank. lst. Müd.: 

Nakliye işi 1957 
Sivas Öğretmen Okulu: 

iskarpin 1960 
T opkapı Maltepesi Ask. SAK 

Odun 1951 
> 1956 
Tophaoto Lvz. SAK 

Bulaşık makinesi sökülmesi, nak-
li ve mont .. todi'ır.eıi 1957 

Pamuk çorap ipliği 19.>8 
Öküz nalı 1958 
Gürgen odunu 1960 

Van Ask . SAK 
Fabrika unu 19.ı7 

çahşmıya baş1amak üzere Gore
le' de fındık ihracatını mürakabe 
ile vazifelendirilen bir muvakkat 
fıodık kontrol merkezi açmıştır. 

Toptancı kasaplar et 
satışını durduracak

larmış 

Bazı toptancı kaaaplar et satış
ları etrafında ıalınan kararları i· 
leri ııürrerelıt et kesimini durdura
caklarını bildirmiılerdir. Filb.ki-

lta dün bir çok toptancı kasaplar 
mezbahaya kasaplık b.yvaa rön
dermemişlerdir. Bunların batında 
hayvan borsası idare meclisi rei
si Rıdvan da vardar. Bugün hay
van boı sası idare meclisi toplan
tısmda mesele mevzuu bahıedile
cekt ir. Bu toplantıda mıntaka ti

caret müdürü Necmi de hazır bu
lunacaktır. 

m azam> a 

MU NA KASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işlerı-Malzame-Harıta - - - -- - -------
Devlet Demir Yollara işletme U. MUdUr\UIUnden: 

Ankara istasyonunda devlet demiryolları idaraıince yaptırılacak 
motörlü tren garajı inıaah kapalı zarf usulile ve vahidi flat üzerin· 
den eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu inşaatta döşeme ve lentolar için muktezi demirler idarece ve• 
rileektir. 

Bu işin muhımmt:n bedeli 150,000 liradır. 

lstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı de~ let demiryollan 
yol dairesinde merkez 1 İnci komiayonunca yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli lerin teklif mektuplarile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesatki ayni gün saat 1~ e kadar komisyon 
reisliğine vırmeleri lazımdır. 

a - 2490 numarala kanun ahkimına uyg11h 87SO lirrhk muvakkat 
teminat. 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c - Bu işe olmak üzere Münakalat vekaletinden alınmış ehliyet 

vesikası. 

Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az 8 gün evvel bir iatida 
ile Müoakalit vekaletine müracaat olunması. 

Nafıa Yekllettnden 

Eksiltmeye konulan iı: Ankara Bölge Sanat Okulu tesviye atölye
lerinin ikmali ve dördüncü atölye binası inıı:dıdır. 

Keıif bedeli: 103.800.03 liradır. 
Ekaıltme 4.12.941 günü uat 15 de Nafia Vekalet• Yapı ve laar 

işleri eksiltme komi~yonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltme evrak1 ve buna müteferri evrak beş lira on doku kuq 

bedel mukabilinde Yap1 ve lmar lşleı i Reisliğinden alınabilir. 
Ekıiltıneye gıreb imek içın isteklileriıı usulü daireainde 6440 alta 

bia dört yüz kıık liralık muvakkat temiaat .ermaleri ve Nafia Veki
ıetinden bu it ıçıa alınmıı ehliyet vesıkası ibraz etmeleri lizımdır. 

işbu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden (tatil rGn· 
leri hariç) en az üç gün evvel bir iıtida ile Naha Vekaletine mlra
caat etmeleri ve istidalarıoa en az bir kalemde bu ite benzer 50000 
liralık bir iş yaphklarma dai r işi yaptıran idarelerden ahnmıı vesika 
bağlamaları muktuidir. 

isteklilerin teklif mektuplarını ihale ıtünü olan 4.12.1941 perpmlM 
günü saat 14 de kadar ekai ltme komisyonu reislitine maltbaz m•ka• 
bilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak geciameler kabul edilmez. 

Menemen Mal MUdilrUliilnden 

Mene:ııe . ı kua:oının Aliağ.A çıft iigi nahiyesi bülı.llmet kenafıuia 
yapılacak inşaat ve tamirat işleri, keşif bedeli olan 849 lira 12 karuı 
mukıı.bilind" ve şartnamesi ve kejifeamesi mucibince 11.11.941 tari• 
hind"n iııbaren 15 gun müddetle açık eksiltmeye ç1karılmııtar. 

Şartname ve keşıfnaıncyi görmek istiyenler hergiin ötleden toara 
mal müdürlüğüoe müracaat edcbılirler. 

Talip olanların 26. 11.941 tarihine mtlsadif çarıamba glnö saat 
15 de kanunen ibrazına mecbur oldııltlara vesaiıci hamilen Meaemea 
mal müdürlüğü dairesinde müteşekkil komisyona müracaatları illa 
ilin olunur. 

Urfa Defterdarhlından 

27.10.941 tarihinde ihale edilmek üzere ebiltmeytı konalaa ve 
eksiltmesi 10.11.941 tarihine kadar temdit edilen ve talip zuhar et• 
memesinden münakaudan kaldırılan 1640 lira 57 kuruş bedeli kqifli 
hijkilmet konağının çatı, 11va veqir aksamına ait tamiratla keıif 

proje.ile ıartnamesinde bazı tadilat yapılmak ve muhammen bedeli 
keşifi 1822 lira 57 kuruşa iblağ edilmek ıuretile yeniden 11.11.941 

tarihinden itibaren 15 güo müddetle açık ekailtmeye konulmqtar. 
Teminat bedeti 136 lira 69 kuruı olan bu tamirata istekli bala• 

nanların ıarnameyi görmek üzere her güıı varidat dairesinde ve ihale 
J'ÜOÜ olan :.t7.ll.941 thribine müsadıf perşembe günil saat 2 de def
terdarlıkta toplanacak olan lıtomısyoııa müracaatları ilin olunar. 

ızmlr Emnl~et MUdUrıaıa11den 

lzmir emniyet miidürlilfii hesap baroıand ıki ke~ifleri muaibince 
kemer Keçeciler ve Çoraltkapı polis merkezlerloin tamirleri içia 2-12-
941 salı rünü saat 15 te ıbaleıi yapılmak üzere açık ekıiltmeye ko
nulmustur. 

Muvaltkat teminata 116 lira olup ta\ıplerin ihale rünlne kadar 
emniJ•l mildilrlüjii beNp 1Eele111ine müracaatlara ilin oluv. 



s.1ra 2 MUNA.KASA CAZET!SI 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Clnıl Şekli 

A) MUnakasalar 

l•t••t, T•111lr•t. N•fıe lflerl, M•lze111e, H•rlta 

lst. 1 ci okul binası tamiri 
Ankara istasyonunda garaj inş. (şart 750 kr.) 
Tarsusta istasyon binası inş. (şart 350 icr.) 
Gümüısuyu hast. hamam tamiri 
Kuleli lisesi tamiri 

paz. 
kapalı z. 

paz. 
> 

Moham. bed. 

250 -
150000 -
70000 -

2130 61 
2299 

lllçlar, kllnlk ve ispençiyari allt Haatahane Lvz. 
Eczane kaıesi: 5000 kotu aç. eks. 3500 -

Elektrik Havegazı·K•lorlfer (Te•lsab ve Malzemesi) 

Elektrik malzemesi pat. 168 Ot 

Meneucat. Elbl••· Kundur• Ç•m•f"• " •· 
Çamaıır: k:apah z. tak. 18 -

Mobllye, bUro ve ev ••r•aı, Muf8mbaH•h•·•· 
Tahta mobilya paz. 
Karyola: 25 ad. > 

fi etbea ı,ıerl Kırtaslre - Yezıh•ne Levazımı 
Hasta müşahede def teri: 3000 ad. paz. 

M•hruket, Benzin. Makine r•llerı w. •· 
Lave marin kömürü: 3430 t. 

MUteferrlk 

Lokomotif ve pulzometre su tesviye şişeıi lastik 
bafJarı, laııtik klap~, rondela, conta ve sa~
manlar: 20 kalem 

paı:. 

aç. elcs. 

2855 -
2000 -

420 -

t. 15 60 

4063 50 

Teminat Müracaat yeri 

18 75 lst. Belediyesi 
8750 - D. D. Yolları Ankara 
4750 -- ~ 

31 ':I 59 lıt. Komut. SAK Fındıklı 
344 85 ,. 

262 50 D. O. Yolları Haydarpaşa 

12 60 lst. Belediyesi 

505 - Yükıck Mühendis Mektebi SAK 

lıt. Üniversitesi A.E.P.K 
> 

31 50 lst. Belediyesi 

7851 - lst. Komut. SAK Fındıklı 

304 77 O. D. Yolları Haydarpaşa 

Günü 

24·11-41 
8-12-41 
4-12-41 

24-11-41 
24-11-41 

28-11·41 

24-11-41 

6-12-41 

24-11-41 
24-11-41 

24-11-41 

22· 11-41 

5·12-41 

Saatı 

14 -
16 -
16 -
15 -
15 30 

14 30 

14 -

11 -

15 -
ıs -

14 -

12 -

14 -

Tahmin B. 
L. K. 

80 00 

168 01 

420 00 

250 00 

Keşif bedeli 

a 

İstanbul Belediyesinden: 
Teminat 
L. K. 

. • Ü•-
6 00 Fatihte Kasap E>emirhun mahalle•~aıa kaJ" 

küplü sokağında 3 numaralı dükkan an 

12 60 

31 50 

1a 75 

1010 satışı k ·t 
Darülaceze müessesesı ıçın alınacak ele trı 
malzemesi. .300o 
Cerrahpaşa hastahanesi için yaptırılacak 
adet basta müşahede deftf'ri. ıs 
Unlcapaoında Elvanzade camiinden çıkaP 
metre mik'abı kefeki taıının sahşı. 

250 00 18 75 lstanbul 1 nci okul binasının tamiri . . ter 
Tahmin bedelleri ile teminat miktarları yuurıda yazılı it 

ayrı ayrı pazarlıja konulmuştur. oİ' 
Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleıoi,_-

görülebilir. ihale 24. 11.94 l Pazartesi günü saat 14 de 1Jai111i 
cümende yapılacaktır. ojf 
Taliplerin ilk temınat makbuz veya mektuplarile ihale rünü • 
yen 5aatte Daimi Encümende bulunmalara . 

B - Bu kanunun tayin ettiği v~sikalar, -' 
C - Bu işe mahsus olmak üzere Münakalat Vekaletinden ahll 

ehliyet vesikası. 1'İ' 
Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az aekiz gün evvel 

istida ile Münakalat Vekaletine müracaat edi lmesi. 

lstenbul KomutenhAı Sat1nalma Komlsyonund•11 

Aşağıda gösterilen iki binada yaptırılacak tamir işlerinin P:;:,. 
hğı 24.11.941 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde yapaı ı,eJli 

tır. !}artnameleri her gün komisyonda i"Örülebilir. lsteklilerio -' 
gün ve saatlerde kanuni vesikaları ile birlikte Fın<lıkhda Satınal 
Komisyonuna gelmeleri. 

Yapılacak işin nevi Keşif bedeli 
Lira Kuruş 

Kati tem. 
Lira J\rş. 

Pazarlık ı 
•J' 

Saat Daki 
Tımar fırçası: 3000 ad. 
Mazayyak hava aletleri: 71 kalem 
Boya ve boya malzemesi 

pn. 
aç. eks. 

2400 -
50000 -

3816 50 

3o0 - Mer:ıifon Ask. SAK 
37!>0 - D. O. Y. Ank. ve H.paıa Vezneleri 

386 23 lst. Belediyesi 

28-11-41 
5- 1-42 
5-12-41 

15 - Gümüşsuyu Haıt. 
15 - Hamam tamiri 2130 61 319 .59 
14 - Kuleli Lisesi 

15·'° 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!eıd" 
Erzek, Zahire. Et. Sebze. "·•· 

Kuru fasulya: 120 t. 
• ) 130 t. 
• ot: 200 t. 

Saman: 100 t. 
Kuru ot. 
Saman: 200 t. 
Koyun eti: 6 t. 
Salça: 1060 k. (temd) 

Zeytinyafı, sabun ve ıoda 
Sadeyağı, tereyafı beyu: peynir- ve kaşar peyniri 
Yaş sebze: 
Kuru ot: 600 t. 
S•deyaf: 12,5 t. 
Pirinç: :>O t. 
Zeytin yafı: 10 t. 
Mercimek: 20 t. 
Şeyriye: 30 t. 
Bulrur: 70 t . 
Makarna: 35 t. 
Sabun: 29 t. 
Zeytin yafı: 30 r. 
Hindi eti. 7 t. 
Karaman koyuu eli: 16 t. 
Sıtar eti: 24986 k. 

K. ot: 225 t. (temd) 
Patalea: 50 t. 

(B M lizsyedeler 
Tat: 
OOkkln ankazı 
Bina > 

Karışık kômftr: 340 kental 

Çam odunu: 1486 m3 
lnriliz antrasit toz kömQrii 

Sinrer kunduracı kollu makinesi 

kapalı z. 
paz. 

> 

:t 

> 

> 

aç. ekı. 
> 

) 

pu. 

• 
• 
• 
> 

> 

• 
> 

, 
• 

aç. eks, 

par.. 

• 

28800 -
36400 -

k. o 50 
60l 5Q 

1757 50 
775 50 

39000 -
k. 1 80 
k. o 43 
k. o 75 
k. o 18 75 
k. o 37 
k. o 23 70 
k. o 43 40 
k. o 57 
k. 1 -
k. o 75 

k. o 50 

paı. 250 ~ 
• 80 -

aç. art. 2624 -
• kentalı O 2~ 

kapalı z. m3 4 90 
aç. art, 

2160 -
2550 -

530 -
45 19 

131 81 
58 16 

5850 -
3375 -

İskenderun Ask. SAK 
Gelibolu Ask SAK 
Topkapı Mallepesi Ask. 

> 

> 

> 

SAK 

Antalya Gümrük Muh. Taburu 
lıt. Belediyesi 

> 

.. 
lat. Komut. SAK Fındıkla 
Tophane Lvz. SAK 

lzmir Lvz. SAK 

> 

• 
) 

8-12-41 
4-12-41 

28-11-41 
28-11-41 
28-11-41 
24-11-41 
26-11-41 

SAK 21-11-41 
5-12-41 
5-12-41 
5-12-41 

1239 75 Tophane Lvz. SAK 

22-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
27-11-kl 
28-11-41 
28-11-41 
24-11-41 

2250 - > 

393 75 .. 

ıs n ,_ 
196 80 
13 -

546 -

• 
Harbiyede Y edelt .Subay Okulunda 

Ask. SAK 
.. 
• 

lıt. Belediyesi 

• 
içel Orman Çevirre Müd. 

> 

lst. 2 ci İflas Mem. Bakırköy taş 
iskelesi yanında 

~1-11-41 

1-12-41 

24-11-41 
22-11-41 

~-1-11-41 
'H·ll-41 

5-12-41 
2·12-41 
3-12-41 

28-11-41 

Üsküdar İcra Mem. Beylerbeyi 24,28-11-41 
iskele karıı•ında 11 No. lu dükkan 

15 -
16 -
9 15 
9 15 
9 15 
9 15 
9 45 

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

ıs -
15 -
15 -
15 -
ıs -
ı5 -
14 30 
14 -
14 30 
15 45 
10 -

14 -
10 -

14 -
14 -
14 -
15 -
15 -
10 j() 

15 -

M. M. Ykll•tl Satın•lma Komla~onundan : Devlet Demlryoll•rl ve Llmenla,. ı,ıetme Umum 
MUdUrıuıu -tden Ankara As. doktor ve tatbikat okulu muhtelif şubelerinde yaptı· 

rılacak 12.699 lira 09 kuruı keşif bedelli inşaata pazarlık gününde 
talip çıkmadığından paurlıtı 1.12.941 pazartesi gQnü saat 11 de tek
rar edilecektir. Taliplerin 19404 lira 86 kuruşluk katı teminallariyle 
birlikte belli gün ve saatte M. M. V. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

Ordu Aakerllk Şubeal Relalltlnden: 

Ordu Askerlik Şubeıi binasının tamiratı açık ekıiltmeye çıkanl-

m1şhr. 

Keşif bedeli 918 lira 7 kuruştur. 
Muvakkat teminat 68 lira 85 kuruştur. 
ihale 24.11.941 tarihine müsadif Panrteıi ıünU ~aat 15 de Şube 

binasında toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. 
lıteklilerio 941 yılı ticaret Odası vesikası ve ihale rünilnden en 

az il~ gün rvvel makamı vilayete milracaatla alacakları ehliyet vesi
kası ve muvakkat teminatları ile muayyen ıün ve ıaatta ihale komiı· 

yonuna ıoüracaatları. 

Tarausta Devlet Demiryolları idaresinde yaptırılacak olan istasyon 
brnuı inşaatı kapalı zarf usuliyle ve nhidi fiat üzerinden eksiltmeye 
konmuştur. 811 inşaat için muktazi demiri istekli tedarik edemediği tak· 
dirde idarece v~rilecek raylar kullanılacak veyahut diğer bir inşaat 
şekli tatbik edilecektir. 

Bu işin muhammen bedeli 70000 liradır. 

istekliler bu işe ait şartname vesair evrak devlet demiryolları 
Ankara Haydarpaşada ve Adana veznelerinden 350 kuruş mukabilin· 
do alabilirler. 

Ekıiltme 4,12.941 Perşembe günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Demiryolları yol daireıinden merkez 1 inci komisyonunca yapılacak· 
tır. 

Eksiltme girebilecek olan isteltlilerin teklif mektuplan ile birlikte 
aşağıda yuıla teminat vo vesaiki ayni gün ıaa~ 15 şe kadar komis· 

yon reislifine vermeleri lazımdır. 

A - - 2490 numarala kanun ahkamına uygun 4750 liralik muvakkat 
lem inat. 

Aktarmaaı 2299 344 35 

f taçlar, Klinik ve ispençiyari atat, Hastahane Lvı. 

Devlet Demiryollar1 işletme Umum MUdUrıuıund••: 

000 ır.ot• Muhammen bedeli 3500 lira olan muhtelif numaralarda 5 f 
eczane kaşesi ı8. ll.9·H cuma gunü saat 14,30 on dört otuzda ı-1'_, 
darpaşa uar bıoası dahilindeki Komisyon tarafından açık. eklil 
uıulite satın atanacaktır. , ,,..s 

Bu işe gırmek ıateyenlerıo 264! lira )0 kuruşluk muvakkat te.....-, 
ve kanunun tayin ettigi vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine lr.; 
Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ışe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak daR-ıtılmakul" ,,,, 
llansucat-Elbise-Kundura-Çamaştr v. s. 

YUkaek MUhendls Mektebi Satlnelma Komlayonu11d" 

Mektebimiz okurlarına verilecek çamaşırlar kapah xarf uııılifl' 
eksiltmeye konulmuştur. sa' 

Beher takım çamaşırın muhammen bedeli 18 ve ilk tomiaat1 
liradır. 

Eksiltme 6.12.941 cumartesi günii saat ı1 yapılacaktır. 

Fazla malümat için mektep müdüriyetine müracaat. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halıv. s. 

Ünlver•lt• A. E. P. Koml•ronund•n : 

Yapılacak iş Muhammen bedeli 

Tahta mobilya '855 lira 
25 adet karyola 2000 > ı" 

Tıp fakültf'si için yaptmlacak iki iş 24.11.941 pazartesi güoil 
Lil"' at 15 de rektörlükte ayrı ayrı pazarlıkla ihale edilecektir. 

şartname reklörlükte iÖrüıür. 

Mahrukat, Benzin, ~al< ırn f .ı ~ı Hı 

Ankara Beledlr••inden 
ıı.tat· 

Belediye ihtiyacı için 250-350 ton motorin pazarlıkla alıoac• 

Muhammen bedeli 76850 liradır. 
Teminatı 5092 lira 60 kuruştur. .19 
Şartnamesini görmek ve 385 kuruş mukabilinde almak istiyenlerl • 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin de 21. 1 l.194 l cu111• ıil'I 
saat 10.30 da Belediye dairesinde mütrşekkil encümene müracaatll"' 

latan bul Komut•nhlı Setin Alına Koml•youund•": 
• 

Bther tonuna 15 lira 60 kuruş fiat tahmin edilen 3430 ton ı-;_ 
mario kömürü 22.11.941 cumartrai günü ıaat 12 de paı.arlıkla ~ ~ 

alınacaktır. Mut ammen badeli 53508 fıra olup kati teminata 78~1 I•' 
dır. lst~klilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satınalma ko111i•1°" 
nuna g-elmeleri. 

••• 
SOQ ton odun alınacaktır. Bak : Solimiye 1010 SAK illnlanıa•• 

i 
ıs 



~ütefarrik ....____ ______ _ 
••kert Fabrikalar Umum MUdUrıUIU Merkez 

Satınalm• Komlayonund•n : 
ı._ Mahreç istasyonlarında vagon dabilinfıle teslim şartiyle 1000: 1500 
'-'4t~eınir hurdası beher tonu 17 liradan Aıkeri F abrikalıtr Umum 
'-t llrlüğQ merkez sahnalma komiıyonunca satın alınac•ktır. Şartna
ncı!•rasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 10.12.941 çarşamba 
~ 11 ıaat akşamına kadar ylizde 7,5 aiıltetinde teminatlariyle birlik· 
-J''tnaıneyi kabul ettiklerine dair kayıt ve sarahati havi teklif 

tnblarını meuOr komisyona vermeleri. 

... M. Veklletl Sahn•lma Ko :ılayonund•n~ 

t.~337 lira 50 kuraş lceıif bedelli çatı kapı ~ <"ncere malzemesi açık 
,~ltıııe ile 1.11.941 pazartesi fÜnü saat 15 e "atın alınacaktır. 

illerin 350 lira 63 kuruşluk ilk teminatlariyle birlikte eksiltme 
Ve saatinde M. M. V. Satın Alma Ko. na miuac..atları. 

O.o. Yolları it etme Umum MUdUrlUIUndn 

lıtubammen bedeli 50,000 elli bin lira olan 71 kalem muıı:ayyak. 
' aletleri 5 ikinciltinun 1942 pazartesi günü saat 15 te taahhii· 
il ifa etmiyen müteahhidi namana açık ek!iltme uıulile Ankarada 

binasında satın ahnacaklır. 

QQ işe girmek istiyenlerin 37 50 üç bin yedi yüz elli liralık mu• 
•t teminatlarile kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini 
ilen ayni gün ve saatte Komiıyon Reıılitinde hazır bulunmalara 

111ıdır. 
Ş,,tnameler Ankarada Malzeme daireaindr, Haydarpaıada Teıellü111 
Stv1t Şeflığinde girilebilir. 

•'. Muhammen bedeli 4063 lira 50 kuruı olan muhtelif cins ve 
ıt, ıo kalem lokomotif ve pulzometre su tesviye şişesi liatik ba· 
11, laıtik klape, rondela, conta ve seğ'manlar 5.12.941 cuma rünü 
14 on dörtte Haydarpqada ~ar binaaı dahilindeki komisyon ta· 
d,n acık. eksiltme uıulile aatın alınacaktır. 
kıa iıe girmelc istiyenlerin 304 lira 77 kuruıluk muvakkat teminat 
~nunun tayin ettiği veaaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 

-· l&yona müracaatları li&ımdır. 
Bıı işe ait şartnameler komisyondan paraıız olarak datıhlmaktadır. 

Merzifon Aakert &atan Alma Komlsronundan 
looo adet tımar Iarça11 paurlıkla satın alınacaktır. Tahmin 
li 2400 lira tt'minah 360 liradır. Taliplf"rin 28.11.941 rilnü ıa· 
ıs de Merzifonda askeri satınalmr komisyonunda bulunmaları. 

"buı Levazım Amlrllll Sabnalma Koml•yonundan 

~her kilosuna 340 kuruş tahmin edilen on iki bin kilo yün çorap 

'lınacalthr. Pazarlıkla eksiltmesi 20.11.941 Perşembe günü sa• 
s,3() da Tophant:de lıt. Lv. Amirlil'i HhR alma k.omiıyonunda 
~~Caktır. Nümune ve prtnameıi komiıyonda girilllr. ilk t~~ina· 
"'bQ liradır. Her iki bin kilo için ayrı teminat alınarak. teahmıode 

-trilecektir. Nümune ve tartnameıl komiıyonda ıörüUlr. lstekli· 

belli vakitte k~misyona ıelmeleri. 

Anker• YallllllndeR 

~ııh.rnmen bedeli 2450 liradan ibaret bulunan 700 kilo ray ıras 
1ohumu alınacağından tartnameaini her gün atadyea müdörlütlln· 

~Otülebilir. 
•lipterin 4 Kanunu evel 941 perıembe ıünll sut 15 te vilayet 

i tncümenine müracaatları. 

2 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s . 

Ezine A•kerl Sabnalma Komlsronundan: 

Cinıi makarna, miktarı kilo 10 bin, muhammen bedeli lira 5,900, 
kali •emioat lira ö85, yukarıda cins ve miktarlariyle muhammen 1 

bedeli ve kati teminatı yazılı makar.ıa 29.11.941 cumartesi rünü saat 
11 de Ezine Sı. Al. Ko. da satın alınacaktır. 

İsteklilerin mezkur gün ve ıaatte teminıtlarile komisyooı nıüra· 
caatları. 

Çanakkale Askeri Satınalma Komlaron undan: 

Beher kiloııu 26 kuruıtan 80 ton kuru fasulye 29.11.941 cumar· 
tesi günü saat 10,30 da pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

Kuru fasulyenin hepıi bir talibe ihale edilebileceti gibi nısfından 
aşatı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

Kati tf'miAat 3120 lira olup evsaf ve şartlar herı11o komisyonda 
girülür. 

• • • Beher kilosu 50 kuruıtan 60 ton pmnç 28. 11.94 l cuma gün il 
ıaat 10.30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pirinçler bir talibe ihale edilebileceti gibi nısfından aşatı olma
mak üzere ayra ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

Kati temiuat 4500 lira olup evsaf ve ıartlar hergiln Ko. da rörü· 
lebilir. 

lstf!klilerin ihale gününde Ko. da bulunmaları. 

* * • Beher kiloıu 70 kuruştan kimyevi muayene ile 1 S.000 kilo 
ıabun 28.11.941 cuma ırünü ıaat 11,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Sabunlar bir talibe ihale edileceti gibi n11fmdan aşatı olmamak üze
re ayrı ayn taliplere d., ibate edilebilir. Kati teminat 1575 lira olup 
enaf ve şartnamesi her giln Ko.da gö•ülür. isteklilerin ihale gilnü 
Ko. da bnlunaıaları. 

YUksek Zlr•at EnstltUsU RektörlUIUnden 
Kurumumuz enstitülerinde mevcut tecrübe hayvanlarının 1942 

haziran sonuna kadar 7 aylık yem ihtiyaçının Ticaret ve Ankara 
silo ıeflitinden alınan m~hammen bedel üzerinden açık eksiltme ıu· 
retiyle ihaleıioia yapılacatı. 

lbale 2.12.941 ıalı rünü ıaat 11 de Y. Z. E. Rektörlü.k binasında
ki 111ilteıekkil komiıyon tarafından yapılacaktır. 

Daha faala izahat ve şartnamesini okumak iıtiyenlerin Enstitil 

daire mlldürl6tüne milracaatları. 
Beher kilo 

Clnıi Miktarı Fiyatı Tutarı 
Yulaf 5000 9,20 460 00 
Kuru yonca 8000 7,5 600 00 

29 iki.el T..,ta 1M1 -! r 

Çanakkale Askeri Selin Alma Komisyonundan : 

17.000 kilo kırmızı mercimek alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeıi 

24.11. 941 günü saat 15 te Çanakkalede askeri satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4930 lira teminatı 740 lira• 
d1a. Taliplerin belli vakitte komisyona helmeleri. 

LUleburgaz 1 No.ıu Askeri Satınelmır Koınl•ronundan 

Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkla ekailtmeleri hizalarında yazılı 
gün ae saatlerde Lülebur2azda bir No.lu Askeri Sabnalma Komiı· 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin betli vakitlerde komisyona relmeleri. 

Cinsi Miktarı İhale pn ve ıaati 
kilo 

Kuru ot 100.000 21.11.941 10 
Kuru ot 60.000 22 .. • 10 
Patates 15.000 21 • • 10 
adeyatı 7.500 21 • • 11 

lzmlr Lv. AmlrllOI Satınalma Komfsronu11dan ı 

Cinsi Miktarı Muhammen fiatı Muhammen tutan 

Pırasa 1l2000 kilo 6 kuruş 
Lahana 67000 kilo 11 kuruş 
lspanak 97000 kilo 11 kuruş 

6720 lira 
7370 lira 

10679 lira 
Cins miktar muhammen bedel tutarları yukarıda 

yaş ıebze kapalı zarf usulile satın ahnac•ktır. 
llıalesi 3.12.941 Çarşamba günü saat 15 te lzınir 

yazılı tlç kalem 

zım Amirliği Satınalma t<omisyonunda yapılacaktır. 
Kıılada Leva· 

Muvakkat teminat miktarı 1857 liradır. 

Vasıf ve şartlar her gün Komısyonda görülür. 
Taliplerin muayyen g-ünde en reç bır saat evveline 

ıaydı kanunda yazılı veıikalariyJe bırliltle müracaatları. 

SET 

Emllk ve Eytan Bankısen~ı n ; 
Eaaa No: Yeri Kıymeti 

--------------- Lln 

2886 Mercan, F uatpaşa caddesınde kiin 
eıki f.rkinı Harbiye bınaaının enkazı ~688.-

kadar 1490 

Teminatı 

Lira 

569.· 

Yukarıda adreıi ve tafsilatı yazılı enkaz açık arttırma aıulile .e 
pefİn para ile ıatışa çıkarılmıttır. 

İhalesi 27.11.941 t'erşembe gilnil ıaat ondadır. Müzayede ıırutnda 
verilen bedel mukadder kıymeti reçtiti takdirde teminat akçe1i der
hal arttırılmayarak ihale kimin uhdesine icra edilirse teminat akç•İ 
ona ikmal ettirilecektir. 

Kuru ot 1600 
Kepek 3900 

Yaş yonca 600 
Pancar 15000 

7 
4,5 

3 
4 

112 00 
175 so 
180 00 

24ı7 50 

isteklilerin pey akçe1i, nufaı tezkeresi ve üç kıt'a fotorrafla t.ir• 
likte bildirilen gin ve saate kadar ıaıbemiz e•lik aenilİne plmeleri. 

' '~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~,~ 
1 ınhısarlar Ua MüdürlügUnden : 1 

letanbul Lv. A•lrU•I Sabnal•a Koml•~onundan : 
B•her kiloaana 178 kurut balaain edilen 12',SOO kilo aade yatı 

alınacaaktu. t>a.zarhkla -:kailtmeıi 27.11.941 Perşembe rünli ıaat 14 
de Tophanede lıt. Lv. Amirliti satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Kati teminatı 22l5 liradır. isteklilerin belli saatte komisyona 
ıelmeleri. 

' .. ____________________ , 
1- Şartnamesi mucibince 50.000 kr. sirara paket kolaıı puar• 

!ıkla ıahn alınacaktır. 

2- Pazarlık 28.11.941 cuma ıüoü ıaat 10 da Kabatqta Lewuım 
ı Şübemizde müteşekkil Alım Komiıyonund• yapılacaktır. 

latanbul Lvz. Amıruaı Sıtaıul ma Koml•ronund an 
Beher klloıuna 100 kuruı tahmin edilen 30 ton zeytin yatı pa· 

zarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 28.11.941 Cuma f1inü saat 14 te 
Tophanede lıtanbul Levazam Amirliti Satınalma KomiıyJounda yapı
lacaktır. ilk teminatı 2250 liradır. Şartnameıi komisyonda rörülür. 

1 

Talipleri• belli vakitte komiıyona gelmeleri. 

3- Şartname her gün bahn ıeçea Şubeden bedewz alınaitilir. 
(9904) 3-4 

Selimiye 1U10 Satmalma Komisyınundan : 

TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASININ 

1 • Komisyonda mevcut nsaf ve prtnameai dahilinde 500 toa 
odun pazarlıkla ıatın alınacaktır. MezkOr od11n11n teminab 1200 lira 
olup pazarlığı 25-11-941 iÜnÜ sut 14 le Selimiyede Komiıyoada 
yapılacakhr. 

15. 11. g 4 1 VAZiYETi 
PASI F AK T 1 F 

~ : Safi kiloııram i2.604 .62b 

~Ol 
~ 1 
~loeki Muhabirler: 
t lirası 
~teki Muhabirler: 

•afi kilogram : 8.782..!61 
't •a tahvili le.bil ııerbut döviıler 
tr dö11ızh:r ve borçlu klirioıı bakiyelui 

1 tıe Tahvilleri: 
1~~\e edilen c11rak1 u11kdiy• karııltı 
'"ııııuıı 6 - 8 inci rr.addelerine tnfikaa 

fit tarafından 11aki tediyat 
~ 

~~at Cüz danı : 
11 •cnedat 

~~ ve Tahvilat Cüzdanı : 
~ truııı" edilen evnlcı nakdiyenin kartı· 
tı Eabaııı ve T•h11ilat (itibari kıymetle) 
tılıtaı er.hıım ve t .. hvilat 

&lar. 
ıı • 

"~ı~t döviı üzerine uanı 
•t ~ . 

't Uıerıne u anı 
•ıı, '- . 

~. )e KIU vedelı avanı 

"~~:' .%50 No. lcanuna ıöre 
n altın lcartılılclı avanı 

lrlar 
lif 

Lira 
H.12.1 24.217.77 
16.844.152,-

577.573.75 

614.655.90 

ı 2.:ı s3 .092.94 

- .-
5!\.567.ı18.43 

158.748 . .563.-

21.764.266.-

283.1,2.1191 .3'J 

45.720.941.':13 

8.921.943,46 

S.010.07 
7 .808.690.-

167.500.000.-

Yeldan ı 
T t.IDIDtıa 1938 tarilliadeo itibar•• r 

L l R A 

119.545.943.52 

614.655.90 

65 .720.211.37 

1.36 .984 .297. -

283.162.1191 .39 

S4 .649 .885 .39 

175.!13. 700.07 

4.500.000. -

12.521.1'7.62 
153.0l!l.4S2:2' 

Sermaye 

1 htiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Hua1111i 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı balr.di1e, 
Kanunun 6 - 8 İnci maddelerine tevfikan 
lıuine tarafından nki tedi1at 

7.822.019,lS 
6.000.000,-

JS8.748.S6:>,-

21.764.266.-

Deruhte edilen evrakı naltdİJe balı:iyeai 1.36.984..2!7.-
Karwalıtı tamamen altın ularalt ilivetea 
tedavüle vazedilen 17 .000.000.-

Reeakont mukabili ilaveten tedavüle vuedilea 2SO.OOO.OOO.
Hazine1e yapılan altın karıılılr.lı avau 
mukabili 3902 No.b kanuo mueibinee 
ilaveten tedavüle vaaedilen 107 .S00.000.-

Mevduat: 
Türk Uruı 
Altın safi lı:iloıram 877.150 

3850 No. kanuna ıön buineye agdu 
avaııa m11kabiti tevdi olu:ıan altıalar 
Safi kilopam SS.541.930 

Döviz T aahhOdatı : 
Altına tahvili kabil döviır.ler 
Dipr döviıler ve alacaklı lı:liriaı l-alriJ91eri 

Muhtelif . 

74.544.191,03 
1.233.782,03 

';ri . 124.167 ,90 

- ,-
28.6S3.4f0,58 

Yekin ı 
lıkoato bMdi 0/t 4 Al&aa beri• 'it s. 

L 1 R A 
15.000.000.-

13.822.019,lS 

s11 .484.297 .~ 

7S. 777 .t7S,06 

78.124.1'9,tO 

28.653.460,50 

130.lSl .554,65 

853.015.452,26 

T. C. -

tlRAAT·· 
BANKA51 

lmti7u Sahibi ve Yuı itleri Direktarl: ISMAIL GiRiT 

Banlchtı ••• •••e•lra .... ...._.._ lauMI 
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SlXItME ANNtE No 1963 JEU1'>1 

ABONNE.ME.NT 
Vllle et Provloce 

QUOTIDIEN OES AOJUDICATIONS AD~INISTRATlON 

3 mois Ptn. 450 
6 ' • 850 

12 • • 1500 
Etranrer : 12 mois Ptrs. '1.700 MUNAKASA GAZET: Le No. Ptra & 

Galata, Eski Gümrük Cad. 

"lo. 'i2 

-
Telephone: 49442 

Pour la Poblicite a'adre11er 

i l' Admioiatratioo 
Journal Professionnel des f ournisseurs et des E.ntrepreneur e l'Etat Boite Posta\e No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix Caution. Lieuıc d'adjudication et du Jours Heures Ob}et de l'adjudlcatlon estimatif proviııoire Cabier des Chargeıı 

A djudications au Rabais 

Conatructions-Reparation-Trav. Publics·Materiel de Construction·Cartographle 
• 

Constr. garage a la station Ank (cah. eh. P. 750) Pli cach. 150000 - 8750 - 2·eme Exploit. Ch. Fer. f.tat Ankara 8-12-41 
Constr· batisse stution a Tar~us (cah. eh. 350 P.) 70000 - 4750 - • 4-12-41 

16 -
16 -
15 -
15 30 ~ 
14 -

Kep. bain hôpital Gümüşsuyu Gre a gre 2130 61 J19 59 C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 24-11-41 
Rep. batisse lycee Kuleli > ~299 - 344 85 > 24-11-41 
Repar. batiase lre ecole lst. > 250 - 18 75 Com. Perm. Munici p. İstanbul 24-11-41 

Produits Chimlques et Pharmaceutlques·lnstruments Sanltalre&-Fournlture pour Hopitaux 

Ca chets pr. pharmacie: 5000 boites Publique 3500 - 26l 50 lere Exploit Cheminsde fer EtatH.paşa 28·11·41 H 30 

E16ctrlcite·Gaz·Chauffage Central (lnstallatlon et Mat6rlel 

Articles electriques Gre a gre 168 01 

Habil l~n t.rıt · Chauasa.res · Tissu• - Cuirs 
Linıe Pli cacb. le compl. 18 

Ameublement pour Habltation et Bureaux-Tapisaerl e ete. 
Meubles en bois Gre a gre 2855 -
Lit: <>5 p. > 2000 -

Traveaux d 'lmprlmerie Papeterle • Fourniture de Bureaux 
Registres pr. hôpital: 3000 p. Gre a gre 4.ııO -

C om bustlble • Carburant • Hulle• 
Charb on lave-mario: 3430 t. 

O lver• 
Brosse pr. etrier: 3000 p. 
Appareil d'air de comprenion: 71 lets 

Gre a gre la t. 15 60 

Gre a gre 
Publique 

2400 -
50000 -

Peinture et articles de peinture > 3816 50 
4063 50 Bouteille de niveau d'eau pr. locomotive et pulso- > 

metre clapets en caoutchouc, rondelleıı ete.: 20 lots 

Pr o v 1 • l o n • 
Lentilles rouges: 50 t. 
Pomme de terre: 30 t. 

Oignoos: 30 t. 
Haricota seca: 80 t. 

.. börülce: 30 t. 
Ble concane: 100 t. 
kiz.: 60 t. 
Huile d'olives: 20 t: 
Beurre: 30 t. 
Savon: 15 t. 
Poia·chiche: 30 t. 
Sucre: 20 t. 
Beurre: 14 t. 

> .. 

Foin: 25 t. 
Pomme de terre: 20 t. 
Viaode de boeuf: 180 t. 
Poiı·ohiche: 150 t. 

Riz: 50 t. 
Huile d'olive: 10 t. 
Leniilles: 20 t. 
Vermicelle: 30 t. 
Ble concasse: 70 f. 
Macaronis: 35 t. 
Savon: 29 t. 
Huile d'olive: 30 t. 
Viande de dinde: 7 t. 
Viaode de Karaman: 16 t. 
Foin: ~25 t. (aj.) 

Huili. d'olives, ıavon et soude 
Beurre, fromage blanc et kacber 
Legumes 
Foin: 600 t. 
Beurre: 12.5 t. 

Gre i gre le k· O 29 
" le k. O 17 
> le k. O 10 
> le k. O ~6 
" le k. O 20 
> le k. O 27 
• le k. O 50 
> le k. 1 -
• le k. 1 79 
• le k.. O 70 
• le k.. O 17 
• le k.. O 50 

• 
> 
, 1250 -
• 2000 -
> 81000 -
> le k. O 22 

• le k.. O 43 
> > " o 75 
" le k. O 18 75 
» le k. O ~7 -
, le k. o 23 7o 
> le k. O 43 40 
• le k. O 57 
> le k. 1 -
• " " o 75 
> 

Publique 
• 
• 

Gre i gre 
J 

602 50 
1757 50 
775 ~o 

39000 -
le k. 1 bO 

'ciutic21icrıS ala Surenchere 
---------...:::..------~------
Decombres batisses 
Tuyau d'eau en fer 
Bottioes camelotes: 1000 pairea 
Objets trouveı 
Chiffons et au•res maticres sertent dııa ordureı 

ınenaıcrea de la Vill• 

Publique 2624 -
> 

Gre a gre 
> 

Publique 5000 -

12 60 Com. Perm. Municip. lıtanbul 24·11-41 14 -

505 - Coaı. Ach. Ec ole Snp. lngenirur.s lst. 6-12·41 11 -

Com. Ach. Universite lst. 

> 

31 50 Com. Perm. Muoicip. İstanbul 

24·11-41 15 
24-11-41 15 

24-11·41 14 -

7851 - Com. Ach. Comınand. Mil. lst. Fındıklı 22·11-41 12 

360 - Com. Ach. Millit. Merzifon 
3750 - Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

et Caisse Haydarpaşa 
386 23 Com. Perm. Municip. st. 
304 77 lere F.xploit. Cb. Fer F.tat H.paşa 

2175 - Com. Acb. Milit. Çanakkale 
765 - .. 
450 - , 

3120 - > 

> 

> 

> 

> 

• 
Com. Acb. Milıt. a Ayazağa lıt. 

28-11-41 15 

5-1-42 15 

5-l?.-41 14 -
5-12-41 14 -

28-11-41 
29-11-41 

29-11-4! 
29-11-41 
29·11-41 
28-11-41 
28-11-41 
28-11·41 
28-11-41 
28-ll-41 
29-11-41 
28-11·41 
27·11·41 
27-11-41 

10 -
11 30 

11 -
10 30 
11 30 
10 -
10 30 
15 -
14 -
11 ::so 
12 -

11 -1 
15 -
15 -

900-
4050 -
4500 -
3000 -
80)5 -
1575 -
1275 -
1500 -
3780 -
3780 -

94 -
150 -

Coın. Acb. Milit. Çorlu '25-11-41 15 -
, :n-11-41 ıs -
• 25-11-41 16 -

Com. Ach. Milit. a l'Ecole des Off. 21-11·41 14 -
de Reserve a Harbaye 

Com. Acb. lnt. İzmir 

, 

' 

1239 75 Com. Ach. lntcnd. Milit. Tophane 

2250 - • 
393 75 > 

" 
Gom. Acb. Milit. iı l'Ecole des 

Officicrı de Reserve a Harbiye 
45 19 Com. Perm. Municip. 1staobul 

> 

21-11.41 ıs -
27·11·41 15 -
27-11-41 15 -
27·11·41 ı:> -
27-11-d 15 -
27-11-41 1:> -
28·11·41 14 30 
28-11-41 14 -
24-11-41 14 ::so 
21-11-41 15 45 
24-11-41 14 ...-

5-12·41 14 -
5-12·41 14 -
5-12-41 14 -

131 81 
58 16 

5850 -
3375 -

Com. Ach. Command. Mil. lst. Fındıkla 22-11-41 11 -
Com. Ach. lnteod. Milit. Tophan~ 27-11-41 14 ·-

196 80 Com. Perm. Municip. İstanbul 
Municip. Seferihisar 
Com. Acb. lnteod. Milit. Ankara 

2eme F.xploit. Ch. Fer f.tat Ankara 
375 - Com. Perm. Munıcip. lstaııcııl 

5-1'2-41 
16-11-41 
20-11-41 

3· 12·41 
21-11- n 

14 -
15 -
15 _, 

14 -9 301 

·---------------~ 

MÜZAYEDELER 
_,~ 

lstanbul Belediyaslnden: ,, 
ç•"" 

lmha edilecek olan şehir çöplerinin içerinen çıkacak P'·\liP' V 
sair maddelerin satışı 1.12.941 tarihinden 31 mayıs 94l tar• 
dar açık arttırmaya konulmuştur. .,~• 

Tahmin bedeli 5000 lira ve ilk teminatı 375 liradır. Ş 
zabat ve muamelat müdürlüğü kaleminde görü!ebilir. ? 

İhale :t7.11.941 perşembe günü saat 14 daimi encüıneode 
cakhr. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ~ 
ticaret odası vesikalarile ihale giinii muayyen saatte dai[Jlİ el1 

de bulunmaları. 

•*• Tahmin B. llk T. ( 
845,00 63,38 Fatihte Kasapdemirhun ıııab; 0 

Un kapanı f mnl sokağındı 
ev ankazı. uJ 

700,00 52,50 ~atihte Kuapdemirbun rn•~ı 
Usküplü sokağında 1·16 nd ~· 
tında dükkiia bulunan ev 111 

• 

·~· Tahmin bedellr:rile ilk teminat miktarlara yukaııda yazılı 1 

ankaz satılmak üzere temdiden aç1lc arttırmaya konolmoştnr· ut• 
Şartn~meleri zabıt ve mu~me!ii~ müdürlüğü ~a~emin~e ır0;e 
lhaleıu 24.11.941 pazartesı gunu saat 14 daımı encuaıe0 

pılacaktır. u a 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale i 

11 

ayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

* * • Rumelihiııarında Rumeli hisarı mahallesinin Hiur c•d!idl 
kain 1-1/1-'L/ 1 numaralı ve altında iki dükkan bulunan evio he 
tehassül edecf'k ankazının satışı açık arttırmaya konulmuşt.urdır· 

Tahmin bedeli 1974 lira 2 kuruş ve ilk teminatı 148 1ır•bilir· 
Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görille dt 
ihale 26. l ı.941 çarşamba günü saat 14 de daimi encüııı11" 

pılacak tır. 

Taliplerin ile teminat makbuz veya mektuplarile ihale 
ayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

Ankara Vlllyetinden 

fi 

' 

•• 
~ 

fıtt 

., 
·~ıet '-

Muhafız Jandarma komutanlığına aıt 4 adet eski ınotosı tıır· ,.; b~ 
tiklerinin beheri 15 lira üzerinden pazarlıkla satışa konulııı111 d',. tj 

lhale 24.11.941 tarihine müsadif pazarteıi günü saat 1) ~ıl 
terdarhkta yapılacaktır. ...,~• b11 

isteklilerin yüzde 7,5 muvakkat teminat makbuzlarile sril~11 ~,fi ı, 
misyona gelmeleri ve bundan evvel iı.:ahat almak istiyenletl

11 

darlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 

ÜakUdar icra Memurıuıundan 

J• -· 
Mahcuz olup satılmasına karar verilen Singer kunduracı '(.f'l'pl 

kineSİ 24.11.941 paurtesİ günü S:lal 15 başlamak ~Uretile ae 
iskele karşınında 11 N<>. lu dükkan önünde birinci aı ttırın~•~, · o'4 
cak muhammen kıymetinin yüzde 7':> ini bulmadığı tak.dır d'~ı 
arttırmaya bırakılarak 28.11.941 cuma ~iinü ayni saat ve yer 
arttırması yapılacağı ılan olunnr. 

lstanbul ikinci lrtis Memurıuıundan 
. •'' 

Müflis şirkete ait ve Bakırköyde Taş iııkelc:si yakının~~~· 
mevcut (İngiliz antrasit toz kömürü) açık arttırma suret• 

çevrilecektir. r 1111
1 

lıtiyenlerin 28.11.941 cuma saat 10.30 da mahallinde b•~ 
malan ilan olunur. 

1
1 
~ 

I* 
Askeri Tıbbiye Okulu MUdUriUAUnd•" : 1 

'J,'J Jı" b 
Talebelerin köboe fotinleri satılacaktır. Talip olanların ef 

1 9~1 
depozite için vezne ve banka mektubu ile beraber 28. 1 • .,,or 
günü sut 15 de Beyazilte mektep eatınalma komisyonun• 

etmeleri. 

Karacabey Harası MüdilrlUIUnden : l 
Ji-" 

Hara yetiştirmesi ve yarış için yüksek vasıflı allı baş 1 
dif pi 

giliz ve dört baş ~akfan arap tayı 30.11.90 tarihine 111ü5~ıl•e'~ 
günü saat 13 ten sonra Ankara yarış yerinde pazarlıkla •• 

Her tay için 1 lO lira teminat alınacaktır. r "ıab 
S.ıhf şartnamesini görmek istiyenlerin Ankara atlı 9P

0 

ve hara ıoüdiirlü2'iloe müracaatları. 

lı 


