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ABONE ŞARTLAR! 

Türkiye için Kul'lııı 

3 Aylıfı 450 
b ô50 

12 ı .>Otı 

E.cnı-bı memleketler ı çııı 

12 Aylığ'ı 

SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü ıeçen nushalar 
20 kuruştur 

:uou 
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lJ m u m T ü c c a r 1 a r.1 n 
'-- • 

E.KONOr~IK HABERLER 

Gıda Maddelerini Toplıyanlar 
,. Son iünlerde bazı kimseler na
<4,ltıı P•y.:ısadan küllıy~tli mıldar· 
• lııhire ve ya~ salın alındığı 
t bu ' ..._ n•arın depo ve ardiyeler~ 

~l~0?ı~ı alakadarların nc&Zarı 
~ tını celbetmişhr. Yapılan 

'- r tahkikat evvelce kömür, de-

ıf' ~ \'e manifatura i~i yapan ve 
I~ ~ rıl~l'dıın bir hayli para kazanan 

~lltuccuın işi stokçuluğa dök· 
t 1 '-a 'rıni göstermiş ve zahire bor· 
ı 'fi t~ca tahki~at a~ılmasına lüzum 

a lırıüştur. 

~ 

~t ~ Üç fırıuanın kısa bir müd
'l •çinde piyasadan 300 bin li

ı( 
nal topladıkları tahmin o· 

llıaktadır. 

bir ticaret grupu 
geldi 

lt,ıy . .. 1 •• 
' an tıcaret" mueueıe erının 
~ 'Oilleriuden üç kişilik bir 
''t 11

.P evvelki gün şehrimize g-el
\1tır, ltalyau tacirleri beraber· 
.._~e ınuhtelıf pamuklu, yünlü, 
~ .. 
\ı 'Pek ve ketrn mamulattan 
"11111eler g-etirmişlerdir. Bu nü· 

tler aiik.adar tacirlere dağı
~11 Ve ve )ipariş alınabilEceği 
~tılınişt ı r, İtalyan tacirler dün 

ltt 111 A.nkaraya gitmişlerdir. Ti
'~t Vekaleti ile yapılacak tı::
~ lrda hususi talcaııla iki mem-
~ ~l b l .. ~ arasında azı mal arın ınu-

~ ... 1•~i içııı nıiııuJe .isteyecek· 
11ır. 

~ ~.lk 
Bankasının çalı~ mal arı 

ı' ,, ~~llradan bildirildiğine ıöre, 
, ) \ bıınluısı ve halk sandıkları 
f:t \ 

1111
Unun bazı maddelerini tadil 

1,
11

11 
"e bazi maddelerini kaldı

tq kanun layihası meclise 
~'~ttıiftir. Yeni layiha ile Halk 

' '-•nıu faaliyet lıeöefi alelii· 
": küçük kredı levziinden kü

~ t •tnııt ve ticaret erbabma kre
'lt/"ziıne doğru islikametlen

~~tk.tedir. 
)' l Bankası lüzum ıördüğü ve 
'lıı •caret ve lktısat Vekalctle
)~t lüzum görülecek yerlerde 

•d '-ı tıı şubeler açacak, ajanlar 
llııd \ b Uracaktır. Halle sandıkları 

"'·~· u layıbanın kanunlaşması 
\l

1
'11den itibaren biıtüo hak ve-

Lı~ llr' 
:~llt 1Jle en çok üç ay zarfında 
\j~ B•nkasına devrolunacaktır. 
\ ~andıklarının sermayelerin: 

'•r "-i •rakı bulunan resmi ve hu-
,'ıı~ ltıiieucselerin hısseltri Halk 

~'le •aı hisac ımıetleriyle değiş
C:tlttir. 

4 2eytinyığı rekoltesi 
'-bt >'liıı ınıntakalarımızdan gelen 
)'tltlere göre, bu sene zeytin 
)~, tıınnzır. mıldaıı 40 - 43 mil
L ~il 
l i 0 araaında olacaktır. Da-
'ı11>''•1ilı1a1t için her ıene 12 • 15 

'' ~n kilo sarfr.dilmekte ol<lu~u
lt11~01.~ , _YtDi ıtkolle ıhracatı da 
~'lltı 01c;uue karşılayacaktır. Aı
~ı~'Y• yeni ticaret anlatmH 

111•e dört milyon kilo zey· 

tiny \ğı gönderileceği l'nlaşılmı'
tır. Yeni rekoltenin piyasaya çık-

ması fiyatların düşınesıne se- bep 
olacııktır. Fakat eski malların ki
lo~u yüz kuruşa fırlamıştır. 

Toptancılar perakendeci 
oluyor 

Mıntaka Ticaret Müı.lürlüğü ile 
fiyat mürakabe bürosu son za· 
manlarda bazı büyük: toptancı 

tacirlerin fıızla kar haddi almak 
için baş vurdukları bir hileyi 

meydana çıbrmış l ardır. Bu hile 
şudur : Bir kısım toplancılar, ti
caret vekileliııin p~rakcndecile· 

re verditi yüzde kar haddinin 
toplaııcılarrnkinden fazla olduırunu 
nazarı iıilura alarak kayıtlı bu
luııduklıırı Tıearet ve Sanayi 
odasına müracaatla sicillerindeki 
toptancı sıfatını sıfdirip kendi
lerini pera ·endcci yazdırmakta

dırlar. Filhakika, meseli kumaş 

ntışlarında toptancı karının yüz
de 15 iken bilahar., yüzde 10 a 
indirilmesine mukabil perakende
ci kizın10 yerlı ku rııaşlarda yuz
de lO, ecnebi kumaşlarda ise 
yuz <le :l' o duğ'u bır lıak.ıkatııı. 

Mıııtaka Tıcar.,t Mudürluğü ile 
fıyat mürakabe bürosu şefliği 

Til.!aret Odasından, bu suretle 
sicillerindeki sıfatı değiştiren ve 

değistirmek i~teyeıı tacirlerin 

isimlerini istemişlerdir. 

Elektrik kablosu geliyor 
Tramvay eleklrık idaresi, şe

bekesinin ıhtiyacı olan kabloların 
mühim bir kı~mı lıkenderun limii· 
nına gelmiştir. Y akıuda şehrimi
ze retirilecektir. Bu husuda tet
kiklere bıışlrımışlır. 

25 lokomatif ve 600 vagon 
geldi 

İng-iltcreye 11marlanan 25 loko
motif ile 600 vagonluk bir parti 
memleketimize gt'lmiştir. Bunların 
bir knmının montajı yapılmış ve 
işletmeğe konmuştur. Dün de ln
giltereden bir lokometif ile 6 

vagon gl'lmiştir. 

Eski hesapları tasfiye 
E.ki Alman ticartt anlıışmas ı 

hesaplarının tasfiye.1oi yapılmakta
dır. Bu hesaplara göre yeni açı
lan akreditifler karşılığı olarak 
birinci pa rti 30 ve ikinci parti 
60 bin liralık kitre göndt'rilecektir. 
Ayrıca 60 bin liralık keçi kılı 

da gönderilecektir. 

Türk - Alman Ticanti 
Yeni Türk -A lman ticaret ıoua

hedeıi mucibince Almanyadan 
bazı ithalat eşyasının memleketi
mize getirile.eği malumdur. Bu 
cümleden olarak ilk defa Alıoan
yadaıı wemlek~timıze mühim mik
tarda çivi geleceti haber alınmıı· 
tır. Bu çivileriu ilk partisinin pek 
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GAZETESİ 
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iDAREHANE ve MATBAA 

Gılııta, E!ki Giimriik Caddesi, 

No. 52 l fo9u!lf Daire 

IL.A.N ŞARTLAR! 

ldarehanemizde ~örü4illiir 

Telefon: 49442 

Po•ta luıta!lll No. 1261 

~-~----------* 

ve M ü t e a h h 'i t 1 e r i n meslekf Organıdır 

Adana Belediyesi: 
Elbise 19-15 

Ank. Lvz. SAK 
Yonca, pancar, havuç 1947 
Ank. Belediyesi: 

Asfalt işleri yap. 1937 

Antakya Hastanesi Baştabibli~i: 
Antakya hastane binası tamiri 

1947 
Ask. Fabrikalar U. MüJ. 

Kereste imali 1940 
Alüminyum tankı 1934 
Yakat kılıfı 1934 

Ayazağadaki Ask. SAK 

Sadcya2'ı 1947 
Balıkesir Aıık . SAK 

Yoğurt 1938 
Kereste biçilmesi 1947 

Bilecik Ask. SAK 
Koyun, keçi ve sıau eti 1932 

Deniz Lvz. SAK: 

Soda koııtik, beyaz ve ~arı vaze
lin gliserin 1947 

Odun 19H 
Benzin kabı 1947 

D. D. Y ollım: 
Elbi~e Jiktirilme!Ji ve kasket l 934 
Kaynamış tiirk b •zi ri 19-11 

D. D. Yolları Kayseri 
Bılast 1936 

D . D. Yolları lımir 

Muhtelif eşya l933 * 
Erçiş Jıud.ırına Okulu SAt-.'.: 

Muhtelif erzak l~N6 
Erzurum A&k. SAK 

Sığır eti kavurnıası 19-42 
Fotin ]945 

Ezine Aık. SAK 

Arpa Ş"hriye ve makarna 1945 
Kuru ot ve cığır e ti ) 9·17 

Etlikte Veteriner liakt. v~ Se
roloji Müeı.ıesosi: 

Hayvan pam an 1938 

yakmı.la jelı r irniz ~ l{~ld~ .. ~i bilJi
rilmektedir. 

Evvelce, madeni eşya ithalat 
birliği tarafından Slovakyaya si
p:ıriş edilmiş olan 600 ton çivi 
peyderpey memleketimize getiril
mektedir. 

Ancak vesaiti naldiye ücretleri 
yilzünden bu çiviler menıleketi

mıze 70 kuruş maliyet fiaıile gel
mekteydi. Halbuki Alınanyadan 

getiı ilecek olan çivileri o maliyet 
fıyatı 30 kuruş olarak tesbit edıl
mişlir. 

Bu hale nazaran şimdiye kadar 
çivi saklayarak gayrimeşru kar 
yapmak lieveıinc kapılanlar zarar 
etmek vaziyetinde kalmışlardır. 
Bu günlerde bu suretle saklanmış 
çivilerin piyasaya çıkarılması bek· 
lenmektedir. 

Diğer taraf tan bir müddet ev
vel Slovaltyaya çivi aipariş eden 

1 

Eyüp Kazası J. Bl. Komut. 
Karakol binası tamiri 1947 

Gt:libolu Ask. SAK 
Prasa ve lahana 1938 
Halkalı Aı.k. SAK 

Lavemarin kömürü l!H2 
K. ot ve saman 1940 

Harbiyede Yedek Şub.:ıy 
lunda Ask. SAK 

Nalbant takımı 19-16 

Oku- J 

Saman, pirinç ve kur• üzüm 
Hoşdere Ask. SAK 

Odnn 1947 
inhisarlar Um. Müd. 

Kırtaaiye malzemesi l 9'.l8 
İst. Komutanlığ'ı . SAK 

Lahana ve prasa 19+ı 
lst. Belediyesi: 

Kr ple ve kok kö'llürü ıııtkli 
lst. Sıhhi Müuıuıs"ler SAK 

Palto diktirilmesi 1937 
lzmir Lvz. SAK 

Sıg-ır eti ve patateı 1937 
Toz Şf'ker 19.:H 

Saman 194l 

İzmir Satış Kooperatifleri 
Birliği 

Anbar İnş. 19H 
Kırkat_aç B!l ~diy6ııi: 

t 
19H 

19H 

Belediye binasi teuıel inş. 1947 
Lüleburgaz Ask. SAK 

Sadeyağı 19-tS 

Marmara ü~sü Bahri Komut. 
Nohut 1947 

Manisa C. Mücideium. 
Ekmek 1939 

M. M. Vekllet i 
Kitap tabetlirilmesi 1937 

~~~~maniy~ Umumi Kütüphanesi! 

Kütubhaııe tamiri 1946 
Toph3n'" 1.\'Z. SAK 
Sadeyafı 1947 
Elektrik tesiutı yapl. 1947 
Bıalya ipi 1945 

tacirler Je ının taka ticaret mü

dürlüğüne müracaat ederek Slo

vakyaya ıipariş ettikleri çivilerin 
kilosunun 70 kuruş11 mal olaca
ğını, 30 kuruşa mal olan çiviler· 

le ise rekabet yapmağa imkan 
olmadı~ını, bundan dolayı çivi 

satışlarının serbest bırakılmama
sııu istemişlerdir. 

Yeni anlaşma esasları 
Ticaret Vekaletinin dünkü ga

zetelerde intişar eden ve Almanya 
ile ticaret yapacak tacirlere bitap 
eden tamimi, şehrimiz piyasasında 
alaka uyandırını.,tır. Dün, bütün 

gün, bir çok tacırler mıntaka ti
caret müdürlüğüne müracaat ede
rek tamimle bildirildiği veçhi le 
Türk Atman ticaret anlaşman 

hak.ltında teferriiata ait izahat al
mı1lardır. 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

l•tenbul Belediyes~naen: 
Keşif B. İlk tem. 
3'58,50 166,88 Büyükdrtede Sarıy~r Belediye tahakkuk 

m TEZ - 22 7 5 

3234,18 243.00 Fatihte Kirmasli mahallesinde Tabhane 

• medre~e9ini tamiri. 
KPşif betiellerile ilk teıninıt miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 

ayıı a.,: ık ek~ilıh·y• konulınu~tur. Şarlnaıneleri Zabtt ve M11amelit 
Müdü~liiğ'ü b.lemhd • görülebilir. ftıale 20. ll 9\1 p~rşf.mbe g-üoil 
saat 14 d.! Daımi Eı:ü n:n ie y.ıpılac1klır. Taliplerin ilit temiaat 
makbuz veya nı'!ktupları, ihale tarihinden ilç fÜn evvel (Tabbane 
me.:ireıesinin ta'Diri için V ııiay_,t N 1fıa ve difer iş için Belediye 
Fen İşleri Mü.iüdüğüne) müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 
yılına ait Tıcaret Oauı ve4i:Calaıile ihale ıüaü muayyen saatte 
Daımi Enciimende bulunmaları. 

Antalra Nafia MUdUrlUIUn:len: 

27 Birincite1rinde ka,:ulı zarf U'ltılile ih 1leıi yıtpıl.a ık a:ı:!re iU \ 
edilen Antalya·Burdar yolu m90J9indeti parb ltalJırım taıı ıbıı:ar 

htddi çıkmııııundan i,in ihıle~i T ,şriııiuni 20 inci Porıombe rilnil 
saat oaJa yaptlaıak üz~re pazırlıg-a bırakılmııtır. 

lstanbul Komutanhlı Satlnalma Koml•yonundan 

Keşit beJeli 1630 lira 44 kuruş olan bir binanın tanıiri 12.11.941 
çarşl\mba günü sut 11 de pazarlıkla ihale edileoektir. Keıif ve 
şartnamesi her gün komi~yonda görülebilir. Kat'ı teminatı 244 lira 
50 kuru,tur. lstoklilerin kanuni Ve\İkalarile birlikte belli riln .. 
saatte FınJıldıd.ı utıo.ıl.na ko:nisyonıına gel.neleri. 

l!yUb Kazası J. 81. Komutanhlından: 

• 
25.10.9H cuuartesi giinü saat 10 da. lstanbul Eyllb kazaıı J. 

Bl. Koınutanlıe-ının 1064.40 lira keşif bedelli Eyüb Kelllerburras 
lıiycsi jaodaraıa karakol b :nuının taıniri açık eksiltm'3ye konm111 
mezkur gü •d • tali '-ı z ılı Jr etme lı~İn le l 2H) uyılı arttıran ve 
ııiltın:ı kanunun B ü.1-!Ü ıuıdlest m ·ıcibince ihale tarihi 7.11.941 
ma iÜnü ~ııaı 1 l e talik edilJiıti ilin olunur. · 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr aıat, Hastahane Lvz. 

lstanbul Y aklfAar MUdUrlUIUnden : 

Ci~i Miktarı Muhammen bedeli ilk teminat 

ua· 
ve 

ek-
cu-

l<öntıen cihazı 5-kalem 1495-lira 187-lira 13-kuruı 

Gureba haıtahaneıi Röntıen l:ıboratuvarına lüzumu olan yukarıda 
cins ve miktarı yazılı röatgen ınıılz~mesine istekli çık:madıfıadan ek· 
siltm~ııi on gün uzahlmı,tır. lh.ıleıi ll.11.9H salı rüoü saat on beıt• 
lstanbul Vakıflar BaşıoüJürlügü binasında toplanan Ko. da yapıla

caktır. Ş.ırtnameıi bwr gun Levazım kdeıninJe görülebilir. 

AnJur ı NUmun 'l Ha•••n••I Baftablpllllnden: 

Cin\i 
Röntgen filiıni 

> > 

• > 
,. ,. 

Fiat m. T. mvk. lbalo 
Miktarı M. şeldı lira lira kr. tarihi saat 

U x l8 lOJ düzine paz. 7416 556 20 1:1.11.41 15 
l 8 X24 200 düzine 
24X30 200 düzine 
30 .1< 40 200 düzine 

izhar banyonu 100 kutu ) beheri 10 litre su jçin 
Tesbit banyosu 100 kutu ) • • 
Fotognf camı lOX 15 10 düzine 
Diyapozitil film 9X 12 10 düzine 

Fılmler Kodak, A~fa ve lıfart olabilirler. 
Ankara Nürnune hastanesi 9 ·H mali yılı ihtiyacı ıçın yukarıda 

cins ve mıktarları yazılı Röntıen filim ve malumeai kapah zarf uıu· 
liyle eksiltm!'ye kouulmuşııa da talip zuhur etmeditinden paurlıkla 
alınacaktır. 

lıteklilerin yeni yıl tİl!aret odası vesikası ve ticarethane namına 
liareket edenlerin noterlikten musaddak vekaletnameleriyle teminat 
mektubu veya makbuza ile birlikte Ankara Nilmune hastanesi.1d• mü
teşekkil komiıyooa müracaatları. 

Şartname ve lısteler her gün Ankara Nılıuune hastaneaiade ve İs
tanbul Sıhhat müdürlüğünde görülebilir. 

lstanbul Sıhhi MUes•e• ı ler Art1rm• ve &kelhme 
Koml•yonundan: 

Bakırköy Eınra'1 Akliye ve Aıabiye hastanesinin 100 kilo Gluko:ıı: 
Anidr eoit'ksiyonu açık eksiltmeye konulmUJtur. 

Eksiltme 21.11.941 cuma rilnil saat 15.30 da İıtanbul Sıhhat ve 
içtimai Muavenot Müdürlüg-ü binası oda kurulu komisyonda yapılacak-~ 
tu. 

Mlıammen fiat 100 kilo Glukoz anidr enieksiyon için 880 liradır. 
Muvakkat teminat 6 lira 60 kuruştur. 

lsteldiler şartnamesini lıerıün komisyonda görebilirler. 
istekliler 1941 yılı ticıret odası veslkaıife 2490 1ayılı kanunda 

yazılı vemikilar ile bu ite yeter muvakkat teminat makbuz veya ban· 



. . - ·- - -- - - - . - .~- ' - _.. -- . . -- - --- - -- . - -- ~-~-=. __ - - -

Sayfa 2 MUNAKASA GAZETESi 

Su gün ilan olunan Münakas_a ve MüzayedelE!_!_ Listesi 
Cinsi Şekli 

A) Münakasalar 
lntaat, T•mlrat, Naha ltl•rl, Malzeme, Harita 

Kaldırım taiı ih:ı:an (temd) paz. 
Kaldırım in1. aç. eks. 
Ank. bir pavyon inş. (5art. 170 kr.) kapalı :z. 
Taşltışla heli tamiri aç. ek5, 
Beşiktaş bayvao bast. nalbanthane ocak ve bacaları paz. 

tamiri 
Feri~öy karakol binası tamiri 
18adet binnnıo ikmali inş.(müteahhid nam ve hesa· aç. eks. 

bıaa) (Şart. U L.) 

Muhaaı. bed. Teminat Müracaat yeri 

33922 48 
5925 72 
6ıo 40 

633 98 
241129 74 

Aatalya Nafıa Müd. 
- - Aydın Belediyesi 

2544 19 M. M. V. SAK 
444 43 lıt. Komut. SAK Fındıklı 

58 46 Tophane Ln. SAK. 

47 55 lst. Emniyet Müd. 
13341 49 Diyarbakır Nafıa Müd. 

Günü Saa 

20-11-41 10 -
20-10·41 itib. 1 ay 

24-l 1-41 16 -
24-11-41 11 -
10-11-41 14 30 

25-11-41 
26-11-41 10 -

Elektrik Havegaze-Kelorlfer (Tesisat. ve Malzem~sl) 

Eldttrik jeneratörü ile birlik.le tam dizel tipi motör kapalı z. 
Haydarpaşa hast. havalandırma tesisatı • paz. 

Mensucal, Elblae, Kundura Çama,ar, v . a. 

Kundura: 10000 çift paı:. 

Tela kıl veya keten: 1000 m. paz. 
Ham deri: 6 t. > 

Lastik çizme Gizlaved marlta: 500 çift aç. eks. 

Matbaa ı,ıeri Kırta•lye - Yazıhane Lavaurnı 
Yazı makinesi: 1 ad. 

Kere ate, Tahta ve saire 
Kr.raataç kalaa: 50 m3 

Nakliyat, Bofallma, YUkletma 
Nakliyat iti 

paz. 

kapalı z. 

paı:. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•llar' 
Gaz yatı: 55 t. 

v ••. 

Celtlk k.öaıürtı: 1500 l. 
Odun: 379 çeki 
Odan: 300 t. 
Çeltck kömürü: 450 t. 
Meşe kömürü: 2.5 t. 
Odun: 250 t. 

MUteferrlk 

Demir ıaz borusu: 850 m. 
Rakamlı i'alvanize işaret çivisi: 400.000 ad, 
Pamuk çorap ipliği: 12 t. 
Kayış: 17 m. 

Erzak, ~ahire, 
Kuru faaulya: 27 t. 
Sı2'ır eti: 8 t . • 
K. ot: 
Sıg'lr eti: 
Lahaoa ve prua 
Zeytinya2'ı: 3 t. 
Saman: 80 t. 
Beyaz peyniri: 2 t. 
Patates: 40 t. 
Kırmızı biber: 3 t . 
Kuru •e2"aıı: 49 t. 
Pirinç: 60 t. 
Sabun: l l t. 

K. fasulye: 36 t . 
Nohud: 72 t. 

• 72 t. 
> 36 t .. 

Pirinç: 36 t. 
• 24 L 

Mercimek: 36 t. 
:ıo 36 t. 
> 12 t. 
, 6 t. 

Nohut: 16 t. 
K. faaulye: 12 t. 
Sığır eti: 50 t. 

75 t. 
Patates: 15 t, 

Et. Sebze, v.s. 

K. fasulyt: 5 t.-ştfc.er: 2 t ... yeşil mercimek: 1 t.·buf
gur: 3 t.-ltıı mızı mercimek: 1 t.-nobut: 2 t.-sa· 
deysğı: 2 t.·lc. üzüm: 1 t.-makarna: 1 t.-zeytin-
yağı: 500 k.-beyaz peynir: 500 k.·zeytinya2'ı: 

500 k.. :ı;eytin: 500 k.-tehriye: 500 k.-kuru iucir 
500 k. 

kapalı z. 

• 
aç. eks. 
paz. 

• 

• 

paz. 
kapalı z. 
paı;. 

kapah z . 
paz. 

1 

• 
> 

" 
• 
• 
> 

> 

• 
kapalı z. 
lı:apah z. 

> 

• 
> 

" , 
ıt 

• ,. 

• 
> 
ıt 

paz. 
• 
• 

Zeytinyat: 5 t.-bulıur: 30 t,·k. ot: 450 t.-kırmızı pu:, 
mercimek: 10 t. 

Bulgur: 70 l. > 

K. ıoğan: 5 t. > 

Sadeyağı: 3 t. , 
Mercimek: l20 t. > 

Sadeyafı; 20 t. > 

(8 Müzayedeler 
Çam a~acı: 471 m3 
Ev ankazları 

aç. art. 

Çavdarlı cılız: 7.6 t. - buğday kırpıntısı: 540 k. 
* r w d • t 

g 

> 

paz. 
5i 

Elektrik, Hava gazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.} 

lshınbul Orman MUdiJrlUğUnden : 

1211 80 

100008 -

k. 3 30 
45QO -

4000 -

2500 -

17050 -
30000 -

1997 33 
6750 -

13500 -

4i75 -

800 - lst. Orman Müd. 
182 8l lst. Komutanlıfı SAK Fıo.lıklı 

6250 - Diyarbakır Ask. SAK 
Deniz Lv:ıı. SAK Kasımpaşa 

1485 - Tophane Lv.ıı:. SAK 
337 50 lıt. Nafıa Müd. 

- - Deniz Lvz. SAK Kasımpa4a 

300 - O. D. Yolları Haydarpaıa 

375 - lst. Komut. SAK Fındıklı 

1279 - Euuruw Ask. SAK 

~5GO - • 
149 80 lıt. Ask. fabrikalar SAK Salıpazar 
506 - Çorlu Ask. SAK 

2025 - Erzurum Ask. SAK 
lst. Komut. SAK Fmdıkh 
Y eıilköy Ask SAK 

5475 - 410 63 L}, D. Yolları Hayciarpaıa 
14000 - \050 - O. O. Yolları Haydarpa4a 

it 1 68 iO n19 20 Topbaoe Lvz. Sı\K 
m 75 - Çanak. Belediyesi 

• 

k. o 21 

5000 -
2500 -
2500 -
2550 -

19800 -
8580 -
867:.l 40 

12240 -
12240 -
6120 -

11880 -
79:20 7' 

6300 -
6300 -
2040 -
1120 -
2040 -
2890 80 

22500 -
33750-

- ·-
19500 -

300 -

28800 -
k. 1 75 

m3 4 9Q 
840 -
850 -
3.!0 20 -

425 '25 l:amir Lvz. SAK 
> 

Hadımköy Yamviran Aık. SAK 

• 
383 - Çanak. Ask. SAK 

T opllapı Mallepeıi Ask. SAK 
'llO - Hadımköy Arnavutköy Aık. SAK 
780 - > 

lHO - • 
420 - > 

2970 - Diyarbakır Ask. SAK 
644 - Erzurum Ask. SAK 
654 43 Urfa Ask. SAK 
918 - 1 

918 - • 
459 - > 

891 -
594 -

•n-
472-
153 -
76 -

" 
> 

" 
• 
• 
• 

153 - > 
216 - • 

3375 - Gelibolu Ask. SAK 
5062 50 " 
216 - Lüleburgaz Aslı:. SAK 

1800 - lst. Hava Mıntıka Depo Amir, 

Susurluk Ask. SAK 

2940 - Erzurum Ask. SAK 
45 - Çanak., Asit. SAK 

l!t. Komutanlıtı SAK Eındıldı 
Ankara Lvz. SAK 
Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Ask. SAK 

176 - lçel Orman Çevirg-e Müd. 
63 - lst. Belediyesi 
63 75 
- - Tophane Lvz. SAK 

20-11-H 
14-11-41 

10-11·41 
10-11-.U 
13-11-41 
24-11-41 

10-11-41 

15 -
14 -

10 -
H-
14 30' 

15 -· 

14 -

21·11-41 15 -

12-11-41 14 -

~2-11-41 

21-11-41 
21-11-41 
10-11-41 
21-11·41 
14-11-41 
H·ll-41 

21·11·41 
24-11-41 
12-11-41 
20·11·41 

7·11-41 
7-11-41 
7-11-41 
7·11-41 

10 -
9 30 

14 -
15 -
lQ 30 
11 30 
14 -

15 3J 
15 30 
15 45 

14 -

14 -
15 -
11 -
11 30 

7-11-41 11 -
12-11·41 15 -
14-11-41 9 -
11·11-41 11 -
11-11-41 14 -
11-11-41 11 
11-11-41 15 -
10-11-41 11 -
15-11-41 11 -
13-11-41 8 30 
13-11-41 8 -
13·11·41 9 -

' 13-11-41 9 30 
13-11-41 10 -
13-11-41 10 -

13-11-41 11 -
13-11-41 
13-11-41 
13-11-41 
13·11-41 
13-11-41 
11-11-41 
11-11-41 
11-11-41 

14-11-41 

10-11-41 

25-11-41 
13-11-41 
10-11-41 
8-11-4 l 
8-11-41 

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

11 30 
ıı -
12 -
15 -
15 30 
10 -
11 -
10 -
11 -

16 -

·10 -
15 -
15 -
10 -
10 30 

11 -
14-
14 -
15 -

Fenni, idari şartnamaleri ve mukavele prneti İstanbul orman mü· 

düriyetinde görülebilir. 

Muvakkat teminat 800 lirad1r. 

E-.ki4elıir orman fidaaliğı için asgari 35 metre yükseklife saatte 
4.) tun ıu çıkkrabilecek. mazot ile iıler saatte 10ldlovat takatli elektrik 

Teklif mektuplarının 2 Ul.941 tar•hine miihdif peaşP.mbe fİİııÜ 

saat 15 e kadar lstanbul orman çevirıe müdürlüğündeki lı.uıııiAyoııa 

verilmesi. 
ieneralörü ile birlikte bir tam dizel tipi motör kapalı zarf usuliyle 

Pertevnlyal Lleeal MldUrlllQUnd•" : lfll 
. tı ib• 

Pazarlıkla ek,.iltmeye konan eltalaaauz lıtalörifer taruır• b' 
raiti haiz talib zuhur etmemesinden bir -afta müddetle te ırrlO 
tir. isteklilerin 10.11.941 paı:arteıi rinü ıaat 14,30 da •;, 
uyıun veaikalaril~ Liseler Muhasebecilitindeki Ko. na 19 

tekrar ilin elunur. 

M. M. V. Satlnalma Komisyonund•ll : i 
12 volt 63 amperlik 36 santimetre uzunlufunda 21.;:; 

yülcseklitiade 17,50 santimelre reııi1lifinde 70 adet akiııı• 1 

tıkla satın alınaeaktır. pA. y 
ihalesi 14.11.941 salı güııü saat 15 Je Ankatada M. 

alma komi,yonnnda yapılacaktır. rr• 'J 
Beherinia tahmin fiatı 9) lira olup kati teminatı 997 1 

ruştur. Taliplerin belli vakitte komi5yona ıelmelerı 

k'~ dizel po:npa ıurubuııun açı ., 
14 de Anltarada M. M. y. 

• * • 40?5 lira keşi~ bedelli 
10.11.941 pazartesi rünü sut 
komisyoııunda yapılacaktır. 

l'aliplerin 301 lira 89 lrnruş ilk 
yona ıc-lmeleri. 

·ıt• 
teminatlarile belli v•k• 

=-
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaştr v. s. 

Is tan bul Sıhhi Milasaes eler Arturfll1 

ve Eksiltme Komisyonundan : ~-
Bakırköy emra:r.ı akliye ve asabiye bastaoesinin ~100 tı 

hasta pijamaları kapalı zarfla eksilmeye konulmuştur. 
1

1' 
Eksiltme 21.l 1.9.U cuma fİioÜ ıaat 15 de İstanbul sıbbil 

mai muavenet müdürlüti1nde lturulu komisyonda yapılacaktı'' 
Muhammen fiyat beher takım pijama için 13 liradır. 

Muvakkat teminatı 2362 lira 50 lcuuştur. ~· 
istekliler şartname ve ııümımesini çahşuaa ıiinlerinJe k 

rörebilirler. ~ 

lsteklıler 1941 yılı ticaret odası vesikası ile 2490 ss11h 11 
yazılı vesikalarlar bu işe yeter muvakkat teminat ıualtbuı .,e ,~ 
mektubile teıdıfı havi zartflarını ib~le saatincieıı air ı:ıat 0

' 

mukabitind~ komisyona vermeleri. 

d•" Deniz Levazım S•tlnalma Ko:nl•ronı.111 ,..ıı 

50 metre kamyon tentesi ve çelttirm~ örtüıü imali için ;, O> 

Avrupa burand.ı b .. zinin 6 11.9 U perşemba ıünü aut 11• ııl' 
sımpa4ad~ İ:>ulunan lev.ızım satınalıo" ko111isyouuoda paı.•' ~· 
lacatınd.ın lıtcklilerin belli gü' Vd saatle mezltQr koınit1° 
caatları ilin olunur. 

Kereste, Tahta ve saire 

Devlet DamJr Yollara ltletme U. ld•r••'~~ıl' 
Muhammeıı bedeli -& biu tira 50 ınet,.e mik.ibı mubtelıf..M 1. 

raafaç lulaı 21.11 9 U cuma riinü aaat 15 de HaydarP.,,.-ıı• 
nan dahilindeki komisyı>n tarafından lc.apalı zarf ıuulile •• 
caklır. ~ 

Bu iıe rirmek istiyenlerin 3.>0 liralı~ muvakkat t&aaio•'' 
tayin ettiği ve,ikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
14 e kadar komiıyoıı reislitine vermeleri lizımdır. ııtı 

li\I iıe ait ıartnameler ko;uisy->ııd ın puaaız olu ak d• 
dır. 

_NakHyat-Yükıeme-Boşaltma 

,,.lı 
Bursa Poa'8 Telgraf ve Telefon MUdUrlUI 

İdari, kefalet 
miktarı 

lira 
500 

Sürücilük İsmi 
Bursa-Karacı&bey

Bandırma 

Buraa-Gemlik - 700 

Aylık 

•ua. 
bedel 
lıra 

3:>0 

:.?50 

H•'''" att~ 
Mvk. t. Nakil " fi 

ıt 
miktarı va111aı1 ;et 

1. • 
ıra 7 
315 QlO 

1 
225 

Orbaniazi-Yalova 1 
Bursa-Yeniı hir- 500 175 15 7 50 , 
İznik j 

Buru-Orhaneli 200 250 225 . ıt· 

Adı ve şartları yukarda yazılı posta ıürücüliikl''1 
;• 

salı iÜnÜ H&l on altıda Bursa P. T. r. Mudürlüiü bio••;:. 1 

kıl lcomi:Jyon tarafından ihaleleri yapılmak üzere 28.10· 1~ı'1 
den itıbaren on beş gün müddetle yeoideil ekultıneye ç, 
isteklilerin yevwi mt z~urua teıninat malıtbu:ılarile koıııi9111 
atları ilin olunur. 

Müteferrik 

" Askeri Fabrikalar Umum MUdUr•UIU ~·" 
Sat.nalma Komlaronundan : ~,rı 1 

Tahmin edilen bedeli 380 olan bir ton kemik kill\1 ·~o.ıl· 
lar umum nıüdürliitü merlı:e:ıı sahnalma komisyouuac• 
zarlui ırün saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komıayondan verilir. "' •-' 
'fa!iplerio kati teminat olan 45 lira ile mezlcOr ıttnil 

mi!lyona müracaatlzrı. dit• 
• • • 1 Pulaoya ttzgahı, çakı kiHük tuli, 0,60 Sın· s-· 

ı Kı.lınlııı. rende tezıihı, çakı lı.ütük tuli: G,~lll· I' 
1 Şerit bıçkı te:sı&bı, kasnak kuturları 0,70 



1 

1 Firize, maklup daire bıçkı tezribı, komple tal.la eb'adı 
0,80 X 0,65 .Sm. tilr. 

1 Rende çakı bileme teırihı, 0,60 Sm. kutrun.l:ı :zımpara 

taşı ile çalışır ve kayışla sa~ ve ıola hareht le ' tibah 

havidir. 
Yukarıda yazılı 5 .adet müstamel maranıoz te•rihı askeri fabri

~•lar umum müdürlütü merkez satın alma lrnmisyonunca 10.1l.9 H µa· 
'-rteıi günü saat 15,30 da pazarlıkla ibale edilecektir. 

Muhammen be~eli 6158 lila Ye lr.ati teminatı 1027 lira 5 ' kuruş
tıır, Şartaam paraııadır. 

Taliplerin meı.kar ıün ve saatte komisyona müracaatları . 

Devlet Demlryollar1 Satın Alma Koml•yonundan : 
A1ağıda mevki ve kilometreleri yazılı 4 ocaktan çıkarı\acak ba· 

laıtlardan K\ ro, 35 va 5l o.:ak laranın h"r ikiii bır ve dığ'e rleri ayrı, 
•Jrı ek~il tm" movu teşkil etmek ve lıizalarında ıcö,te ril crn ıcün ve 
llttlerde ura ile ih!leleri yapılmak üı:are !tapalı ı:uf usııliy\e ek~ilt
llıııey0 kooul ıouıtı;r. Ekıiltaıder An<ara ist.uyo .ıund:. ikinci işletme 
llıııildürlüğü bioasınd a lopl.uıacak Ko . dı yapılacıktır. 

lıteltlilerin h izalarında ınilduları yaıuh ınuvaklut te:ninatlarıyle 
~ouni ve!laik ve tekliflerioi taıin eillen ibıle s&ltlerinden bir sut 
••eline kadar komisyon reisli ıt" ı ıe v:rmiş olıoalan lazııo.iır. Şutna ne 
•ı 11aukıvele proieleri Ankara i kinc ı iıletme lrnmisy.>nund1a paraıı:ı: 
•erilınektedir. 

Balast Beher M3. nın 

Ocatın yeri miktara mı.ılıammen Muvakkat lbale ıün ve 

•ı kilometreti M3. b~Jeli teminst saatleri 

Kuruş Lira Kr. 

Anltau-Kayseri ) 
battı Klw. 36 ) 

20-lkinciteşrin lala bel ist. 2500 ) 
) 170 637 50 1941 perşembe 

.4.nkara-Ka yseri ) sut 15.00 

~ttı Klm. 52 ) 
l\ıırbağah ist. 2500 ) 

20-lkiııciteşrin lıc. alt-Zonguldak 
\attı Kim. 30 - 31 194 \ perşembe 

1('1ecık - Alibey 300.l 125 281 25 saat 15.15 

Kim. 6\ 20-lkinciteırio 

l'üoıy - Germece 30()) 170 3d! 50 19'41 perş~mbe 

ıaat 15.30 

M. M. v. Satınalma Komleyonunclan 
Beher çiftine tabmin edilen fıyatı 150 kuruş olan 500 çift .fıırun: 

'-nın,1 ıurıenden m11mı11 sedye kohı 8 ikiociteırin 941 cumartesı ~ünu 
'llt 14 de Ankara'da M. M. V sıııtıo alma Ko. da pazarlıkla ıhale 
'4ilecetioden iste ıc.lilerin lll lira 50 kuruıluk kıti temi~atlariyle 
l.irliltte par.arlık gün ve ıaatinde Ko. da bulunmaları. Nuıaune v~ 
lartnamesi her gün itleden sonra m.,:ı.\tılr Ko. da ıörü ıür. 

• • • Beher metresine tah n in edilen fi yatı 60 kurut olan 3.JOO met· 
t, l;;. t ' L b · ı b •h•r matresioo -talımin edilen fıy•h 70 kuruş olan .. ı ıa. oru ı e - - -
SIJOo metr~ liı.tik band esmark 20 ıkinciteşri n 941 perşembe ııünu 
•· t A ı. 'd M ' A V utına:ıua Ko. da pızarhkla ıhale e-
~• 11 de na.ara a • .va. • 
dt&t<!cei'indcn isteklılerin 7 J5 liralık kati teminat m;:ktup veya mak-
bllıl,.riyle birlikt" paurlık iİio Ye saatinde ınezkıl ; Ko. da bulunma• 

ı.l'l. Numurıo vo ııartnllıoeıi h er giin ög-leJen sonra adı ıeçen Ko. da 

~elsiz olarak ıörülür. i3Zi7 

Erzak, Zahıre, Et, Sebzö v. s. 
---- --------
lzmlr Lv. Amlrllll S•tınmlma Ko.ni•1onu ı:lan ; 

K f 1 .. · ı eksiltmeye honmu~ olaa 'J.7 ton kuru fasul-
apalı :ı.ar usu u ı e 

)•ya ihalHİ için muayyen olan 21 10 9:1 t gürıü tl\lip çıkınaJığındaa 

M0NAK.AsA GAZ!T!Sı 

mezkQr yiyecek maddeainin eski ibale tarihin~ ! n hibaren bir ay için
de ps:r.arlı kla satın alının asına karar verilmiştir. 

Belıı.-r kilo'u 21 kuruş Üz•rinıi~rı muhammen bedeli 567 J lir .• 
olup muvak <at t~mirıatı 425 lira 25 kuruşluı.. 

E.ski şartname ile va•ııf v~ şartlar dıbilinde 
elanlar 7. 11.9 ıl c ı111u gü 11ü ııaat 14 ten itibuen 
vaum ami r l iği !latıru.lıaı ki) oisy.>nıı ııa miraca at 
Yalnız bir defa iliolı iktifa eluamaktadır. 

olmak üz.,re talip 

laaıide kıılads le· 
edebilirler. 

K1rkfarallAskeri Satln Alma Koml•ronundan 
12 muhtelif ınıhal için aş!tıda miktarı yazılı pırau 10-11-19U 

saat 16 d-ı uç ı ı< ek•il t ıne ıle alınscaktır. Taliplerin bell i güo ve u
atte koıu i~yonı mürııcutluı. Ş~rait ve evuf A'lkara litanbul Lvz. 
Am. sa. al. komisyoolaruıda ıörülllr. 

Miktarı Muh. Bed. ilk tem. 
kilo lira lira 

Pırasa 4540 470 70 238 35 
519 75 
119 -

• 
• 

• 

• 
> 
, 
• 
> 

• 
Yelr.t\n 

9900 1039 50 
3600 371 -
3240 340 20 
5230 549 ıs 
2940 308 70 
3510 
3'l40 
3600 
4750 
8940 
2770 
---
58060 

557 55 
340 20 
378 IO 
498 75 
931 78 
2,0 85 

110 10 · 
274 57 
154 35 
278 57 
170 10 

189 00 
'l49 74 
469 70 
155 42 

• • • 12 mulıtelif mahal ıçın aşatıda mi ktaı ı ynılı lahana 10.11. 941 
saat 1' da açık eksiıtme ile alınacaktır. 

Taliplerin belli saatte Ko. na müracaatları. Şerait •e evsaf An· 
kara, lıtanbul LY. A. Sa. Al. Ko. larında ıörülür. 

Miktarı Muhaıamea ltedeli ilk teminat 

Cioıi 
Lahana 

kilo L K. L. K. 

4540 476 70 238 35 

> 

• 
) 

) 

, 
, 
• 

9900 1039 50 519 75 
3600 378 00 189 00 
3240 340 20 170 10 
5230 549 15 274 57 
2940 308 70 154 35 
5310 557 55 278 77 
3240 340 20 170 10 
3600 378 00 189 00 
47)0 498 75 249 74 
8940 938 70 469 70 
2770 290 85 145 42 

Yekı1a S8060 

Ank•r• Lv. Amlrllll Satnalma Komlaronund •n : 
Aşatıda oinı ve miktarı yazılı mıut puarlıkla satıa alınacaktır . 

ihalesi 7. l l.941 euıua rtoü saat 10 da Ankua Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. ls ı eklilerin b"lli gün ve saatte t"'klif t"decekleri 
f i yat üzerin.bn killi teminatlariyle birlıkie Ko. na relmeleri. 

Kilo Cinsi 

1000 Yonca 

1000 Pancar 

1000 Ha•uç 

Ezine A •k•rl Sahnalma Komlsronunctan : 
Cinıi kuru ot. 200 000 kilo, muhammen ltedeli 12.500, kati temi· 

aat 1.87) lira. Yukarıda cioı ve miktariyle muhammen ve kati temi

natı yuılı buru ot 7.11.9H cuma ıüoü ıaat 14 le Ezinı Satıaalma 
komisyonunda pazıırhklı ılınacakllr. hteklileıin teıninatlarly!e birlik
ie komiıyena müracaatları. 

TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASININ 
1. 11. 9 4 1 V A Z 1 Y E T 1 

AK T 1 F 

k.laa: 
Altın : Safi kiloııram i2.6IA .ô2b 
~aalm.t 
lJfaldıkl 

[)lhilcieki Muhabirler : 
'lUrlt Liruı 

~ariçteki Muhabirler: 
Altın ,.fi kiloııranı ı ~ .342.410 
Altına t ahvili kabil ı;erbeet dövizler 
Diaer dövider ve borçlu klirİn( bakiyeleri 

.._zine Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye karıılfıı 

Keııunun 6 - 8 inci maddelerine ll'vfikan 
lit.aine iarafıadan vaki tl'diyat 

Senedat Cüzdanı : 
lic1.ri acnedat 

t,ham ve Tahvilat Cüzdanı: 
A) Deruhte etlilen evrakı nakdiyenhı kartı· 

lıtı Eıham ve Tahvilat (İtibari kıymetle) 

8) Serbut eahı.m ve tahvila t 

~"ans\ar: 
Altın ve döviı üzerine avana 
l '1ıvilit üıerine avana 
Haıiı:t'ye luaa vadeli avana 
liııineye 3850 No. kanuna röre 

açılan altın kar~ılıklı avan• 

~issedarlar 
t.1uhte\if 

Lira 
102.124.217 .i7 
16.606.141,-

5909.920.23 

• 373.040.20 

1 l.i 34.266.7l 
- .-

49.622.75~ 

lSB.748.563.-

21 .764.266.-

285.'°9.781 .-

45.245.141.93 

8.311.443,46 

5.006.74 
S.i 72.641. 78 
l.412.000,-

t6i .5ee.ooo.-

YekQnı 

1 T emmwı · 1938 $arihi1Miu itib.na ı -

L 1 R A 

113.240.279. -

373.040.2i 

61 .357.019.72 

1:36.984 :.ıın .-

285.3C.9.7Fll.-

53556.585.39 

174.689.648.52 

4.500.000.-

11. 108.997 ,93 
&41.119.'48 .76 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Huauai 

PASI F 

Tedavüldeki Bankn&>tlar : 
Deruhte edilen evrakı naktliye 
Kanunun 6 • 8 İnci maddelerine tevfikan 
lıaıine tarafından vaki tediyat 

7 .822.019,15 
6.000.800,-

ISl.748.563,-

21.7'4.266.-

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyeai 13'.984.297.-
Kartdıtı tamamen altın olart.k ilaveten 
tedavüle vazedilen 17 .000.000.-

Ree•k•>nt mukabili ilaveten tedavüle vaı.edilen 250.000.000.-

Ha:r.ineye yapılan ıaltın lcarıılıklı auaa 
mukabili ~902 No.lı kanun mucibine• 
lliveten tedavüle nudileu 

. 
Mevduat: 

Türk Liruı 
Altın aafi kiloıram 877.150 

3850 No. kanuna ııöre lıaı.ineye •çılan 
avan• mukalııili tevdi olu:ıaa alunlar 

lUS.500.000.-

70.210.903, '9 
1 .l33.78'.l,O~ 

Safi kiloıram SS.S41.930 ';d. 124. 167,90 

Döviz Taahhüdatı: 
Albna tahvili kalııil dövi:r.ler - ,-
Oiter döviıler ve ılacaklı klirinr l-akiyelari 26.9l.'-408,39 

Muhtelif . 

YekQnı 

lakoato laaddi 0/ı 4 Altla iMriu U/ı S. 

L l R A 
IS.000.000.-

U.822.019,lS 

509A84 .ı97.-

71.444,.,.5,42 

78.124.167,90 

26.943.408,39 

126.301 .070,90 

841.119.648, 76 . "" 

6 ikinci Tepfa 1941 

•*•Cinsi sıfıreti, mik<im 215 to ı, m :ıh ı:ıı ıı :n b~d,\i 9~')00 lira, ka
ti temi"at 7350 lira. 

Yukarıda cins ve mı le tarı yuıh .sıf ıreti 7.11.9 U tarihi nele eaat 
15 te Ezine Sa. Al. Ko. da paurlılda sıhn alınac ıktır. lsteklilerio 
belli gün ve saatte teminatlariyle lterabıtr Ko. na müracaatları. 

D. Barazlt Aakert S•""•lma Komlarenundan: 

1 -- 6') bin k.1
0 pirinç pıurhkla satın alınacaktır. Muhammen 

bedeli 27.00J lira olup m1.1vakkat teminat 2.025 liradar. Şartoameıi 
ber riin Ko. da rörtllilr. Paurlıtı 10. l l.9U pıurteıi ı6ail aaat 
9.30 da B:.yazit Sa. Al. Ke. da yapılacaktır. isteklilerin temiııatla
riye birlikte Ko. na müracaatları. 

latanllul Lv. Amlrllll Sallnahu K ~ .nl•t Jnunrlan : 

Beher kilosuna 175 kııru1 hh ınin edil"n 15 tu;.ı kadar sade yatı 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltıaeiİ 7.11.941· Cumu rünü saat 15:30 ete 
Tophanede Jjt. A :oirliği satın almt lcllmisoyo:ı:ia y ıpılallaktır. 
Kat'i teminatı 3.937 lira 5() lturuıtur. lsteklelerin &elli vakitte 

k•misyoooa ıelmeleri. 

lzmlr Levazım Amlrllll Sabnalm• Komleyon11nda•: 

Birliller ihtiyacı için ayaktan 8.000 kilo Sıtır eti pazarlıkla aaho 

alıaacaktır. 
Pazarlık ve ihale 7.11.941 Cuma saat 15 de l:ı.mir Kış\ada Le· 

vazım amirli~i satın almı komisyonuoda yapılacaktır. 

Taliplerin mezkQr ırün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

(OEVAMl D01{DÜNC0 SAYFADA) 

DEVLET DEMİRYOLLARI ~E LİMANLARI 
lrl[l .. , .. r- ~ .. -. r·- .-.,T., "'' uru~DEN ~ ~ fı( ulın.L Uıı.ı..h uliL u il 

-- --
11. 11. 94l tarihinden itibıreo 6mırıııa·E"zi,ncao-Dınanlı-Divrik 

kısımlarıoda bulunan istasyonlara ber banıi bir iıtuyona perakende 
ıurelile yapılaoak elmı nakliyı1tına aıil!ıinı tenailit Y•pılmııtır. Fula 
tafı1ilit için isluyonlara ıai.lracut edilıulidır. (lllJ) (964') 

• • • 

AfyQn 1 inci İşletme MüdilrlüQündan : 

1 - Muhammen bedeli 3890 lira olan üç bin ,dedi Mahya ye 
Otu:ı: beı bio adedi dü:ı: olmak şartile Otuz sekiz bin adet Marıilya 
tipi kiremit 19.11.941 Çarıamba gilnü saat 10 da açık ekailtnıe uıu
lil~ Afyonda 7 iaci işletme Müdürlüfii binasında ntın alınacaktır. 

2 - Bu işe ııirmek isteyenlıtrin 291 lira 75 küruılalc munkkat 
teminat ve mahsus kanunda tayin edilen evraklarla bırlikte yukarıda 

bildirilen gün ve saatte Komisyon Reislitiue mUracaatları li:ı.ım.iır. 

3 - Şartnameler Afyonda 1 inci lıletme Komiıyenunda paru1& 

olarak verilir. (9487) 2-4 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
1- Asgari 0 't 97 saf ve tatya Ye alumioyumdı.n ari 1'2600 lira 

muhammen bedelli yerli malı yirmi ton k.ülçe kurıun kapah zarfla 

eksiltmeye konmuıtur. 
2- ihale 10. lJ..9.U pazarleiİ fÜııü aaat 16 Ja idaremiz.deki Ko

miıyooda yapılacaktır. 

3- Taliplerin 9t5 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiti 

V3saik ve teki iflerini mezkılr ıünde nat 15 e kadar komiıyon riyaıe· 

tine verın1'lerı la:ı:ıınıhr. Şutnaınıt ldaremizden bedelsiz verilir. 

(9339) 4-4 

lmtiyas Sahibi ve Yuı İtleri Dir~t&I: lSMAl.l. GiRiT 

luddlfl ,.. ...... 11 ....... 7... ... .... 
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ABONNEMENT 

Ville et Provloce 
3 mois Ptn. 450 
6 " • 850 

12 • • 1500 
E.traoıer: 12 moiı Ptrs. ı700 

Le No. Ptra 5 

QUOTIDIEN Dl!S ADJUDICATIONS 
ADMlNlSTRATION 

Galata, E°.!lki Gurnri.i k Cad. 
I 

' 'lo. 52 

--~------~------
T 616phone : 4it442 

• --------------Poar la Publicite •' adre11er 

l 1' Admioiıtration 
Journal Professlonnel des Fournisseurs et des Entrepreneur re l'Etat Botte Po.tale No. 1261 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertas Aujourd'hui 

Objet de l'ad}udlcatlon 

Adjucıications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Pri:ı Caution. 
e!ltimatif provisoire 

Lieux d'adiudicatioıı et du 
Cahier de!l Charlıl'~!I Jours Heures 

Constructions-Rep•ration·Trav. Publlca-Mat6riel de Conatruction·Cartographie 
Fouroiture pierres pr. pave (aj) 
Constr. pave 
Repar. foyers et chemioees hôpital pr. animaux, lo· 

cal marechal ferrant a Betiktaş 
Repar. bi·i~se corps de garde a Feriköy 
Cor.str. un pavilloo a Ankara (Cab. eh. 170 P.) 
Repar. W. C. Taşkışla 
Achevement censır. 18 batisse {cab. eh. 12 L.) (au 

nom et pour compte du fournissur) 

Gre a rre 
Publiq ue 
Gre i ıre 

Pti cach. 
Publique 
Publique 

6l0 40 , 
633 98 

339.l:l 48 
~925 72 

2411'29 74 

Electrlcite·Gaz·Chauffage Central (lnatallation et M•t6rlel 

- - Uir. Trav. Pub. Antalya 20·11·41 10 -
- - Municip. Aydın 1 mois a parlir du 20-10·41 

51 46 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 10-11·41 14 30 

47 55 Dir. Surete lst. 
2544 19 Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

44•1 43 G;om. A. Comruand. Mil. lat. Fındıklı 
13341 49 Dir. Tuv. Pub. Diyarbakır 

25-11-41 
24-11-41 
24-11-41 
26·11·-H 

16 -
11 -
10 -

f 

1 

Moteur type Diesel avec generateur electrique Pli cach. 800 - Dir. Foret!l lst. 20-11-41 
182 82 C. A. Command. Milit. l!lt. Fındıklı 14-11-41 

1 
15 - ' 

lnstallatioo aeration hôpital Haydarpaşa Gre a gre 1218 80 14 

t • t illt n ut· Ct.i &.u .. &.tct. · Tla.5ua · Ca.iıa 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DE".VAMl 

Harbiye Yedek Suba~ 0.<&1-h1r1:l11 A 1k.,rl Satı11•1ıtt' 
Komisyonundan; 

geıt' 
Kapalı zarf uıulile 200 ton kuru incir satın alınacaktır• rt!J' 

kilosunun muhaınme11 bedeli JJ k..ıruştur. Ev,af ve husıı>i ~ &1 

komisyonda görülebilir. lb:ı eıi l l.ll.9H salı g'Ü ıü saat \ıııil' 
koınisyouda yapılacakhr. isteklilerin muvaldcat teminat IJJ 11'yc4t~ 
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel H.ırı>iye 
Subay Okulundaki aJİ( lri s.ıtıaalm ı k >ınis y >nuna ver oeteri· 

11d-' 
Ankara Levazım Amirliği Sallnalma Komiayo11" 

255 ton bulgur pazarlılıda ıatınalıuı!<lktlr. lhıl:si 6 ıı.~ıı:~ı· 
aaat 10 da Aııkua:ia LY'. A.nirliği satıoalııu ke>misy.:>nunda f'ş,ı: 
caktır. fahmin bedeli 51.0JJ Hr.t ilk teınin.ıta 3d·JJ lir.dır· ~ 
namesi 255 K.uruş ı ko ıniıyuadan alınır. Taliplerin belli va1<itt• 
misyonda bulunmaluı. 

K;rklarell Askeri Satln Alma Komlayonund•11 : 

·ı.-tt 

Cbaus1t rrs: IOCOO paires 
Peau brııte. 6 t'. 
Tela en erin ou en lin: 1000 m. 
liottes en c· aontehoıır: marque Gislaved: 500 paireı 

Gre a gıe 100000 -
Gre a rre le k 3 30 

• 
Publiqne 4500 -

6250 -
1485 -

337 50 

lrı.11e1ı1.1.x ci ' lrrprlntrie · Fepeterle · Fournlture de Bureaux 

Com. Ach. ıvtilit. Diyarbakır 10· l 1-41 
Com. Ach. lntend. Mil. Tophane 13-11-41 
Com. Ach. lnteod, Marit. Kasımpaşa 10-11-41 
Dir. Trav. Pub. lst. 24·11·41 

10 -
14 30 
14 -
ıs -

116.840 kılo sade yağı ahnacaktır. Ka,alı urfla e1'•', 
28.1 l.94 l günü ııaat 1 > td Kırklareliad! aıked sata •ıalaı• 1'"i,,P ~ 
yoııunda yapılacaktır. T.ıhınin bedeli 1~6 .9H lira ilk te~ V 
14.020 lira 8() kuruştur Evuf ve ş;utnameiİ Ankara, lıt•0 ~~ al 
amirlikleri ve Çorlu askeri saan:ilma koıniıyoalarıaJa da i0~p,dl 
Taliplerin kanuni veıik.ılarla teklif mektuplarını ihale .,,tı 

Machine a ecrire 1 p. Gre a ır6 - - Com. Acb. lntend. Marit. Kasımpa~a 10· 1 l-·H 

E. oi• '1t: Corıslt llCtl< n. Plenchea, Charpente 
Madrier en orme: 50 m3 Pli cach. >1000 -

lrer.aı:cıtt · Ctuıısemeht · D6chergement 

Trav. Tranıports 

Ccrrıbuetlble • Catburent • Hulle• 
Charbon de terre: 1500 t. 
Coke ou stmi·coke: 600 t. 

Petrole: 55 t. 
Bois: 379 tcheki 
Bois: 300 t. 
(harbon de çtltek: 450 t' 
Charbon de l:ois de chine: 2.5 t. 
Boiı: 250 t. 

Pivera 

Gr~ a ıre 

Gre a ıre 
Pli cach. 

Gre a rre 
Publique 
Cre a ıre 

> 

2500 -

30000 -

17050 -
1997 33 
6750 -

13500 -

4875 -

Tuyaux en fer: 850 m. Pli cıch. 5475 -
Courroie: 17 m. Gre i. srre lem. 75 -
Clous ralvaniı'ıı pr: signeı avec chiffru 400000 p. Pli cach. 14000 -
Fil en coton pr cbauuettes: 12 t. Gre a rre le k 1 6~ 80 

Pr o v i • 1 on• 
Beurre: 10 t. 

Paille: 700 t. 
Foio en balle: 1000 t. 
Paille: 600 t. 

Raisin ıec: 19 t. 
Riz: 60 t. 

Beurre: 5 t. 
Viande de boeuf: 270 t . 
Sucre: 15 t. 
0ignon: 43,7 t. 
Riz, haricots se~•t lentilles raiıi'n aee', uuce. poİ· 

chicıhe, combeaux. secs, ble conc .. se pr J' Aaile 
du pauvrea 

Lerumes pr hôp. 
Beurre: 3 t. 
Lantil!es: 120 t. 
Beurre: 20 t . 

Viande de boeuf: 50 t. 
• • 75 t . 

Pomme de terre: 15 l .. 
Huile d'olin~: 5 t.·bl& t?oncaase: 

450 t.·ltntilles r9"Jges: 10 t. 
Bıe conHsse: 10 t. 
Oiınons: 5 t. 
Diverau provisiqns: 15 lofs 

30 t .·foin: 450 t. 

Gre a ıre 

• 
Gre a gre le k o 04 

• 
> 

le k O 51 
le k O 45 

Gre a gre 8250 -
Pli cacb. 108000 -

) 7200 -
Pli cach. le k O 10 

,. 

• 
Gre a ırre 

.. 

) 

,, 

• 
• 
• 

13105 -

5514 59 

28800 -
le k. 1 75 

22500 -
33750 -

19600 -
300 -

Adjudications a la Surenchere -Boiı melaoıe sec: 5428 quint. 
Poteau en fer 
Trorıc d'ornıe: 694.144 m3 

904.443 m3 
• 211.294 m3 

Publique le quint. O 08 

• 
• 
• 

le m3 14 50 
le m3 14 50 

300 - l·ere Exploit. Ch. Fer. Etat H . pışa 21-11-41 

375 - C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 12-11-41 

4!>00 - Com. Acb. Milit. Er•urum 21·11-41 
22-11-41 1170 - C. A . Command. 61-eme Division 

Milit. a Selimiye 
1279 - Com. Acb. Milit. E,zurum 22-11·41 
14~ 80 C. A. Dir. Fab. Milit. lıt. Salıpuar ~1-11-41 
506 - Coın. Ach. Milit. Çorlu 10· 11-41 

2025 - Com. Ach. Milit. Erzurum 21·11-41 
C. A. Command. Milit. lııt. Fındıklı 14-11-41 

- - Cuın. Ach. Milit. Yeşilköy H-11-·H 

410 63 

1050 -
1519 20 

1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. pata 21-11-41 
Municip. Çanakkale 20· 11·41 
1 ere Exploit. Ctı. Fer Etat H. paşa 24-11·41 
Com. Ach. latcnd. Milit. Tophane 12-11-41 

2475 - Coınmand. 61-eme Diviıioo Milit. 13-1 l~H 

4725 -
82!>0 -

Selimi ye 
13-11-41 

• 13-11-·H 
Com. Ach. Milit. a l'Ecole des Off. 7·11·41 

de Reserve a Harbiye 

15 -

14 -

9 30 
11 

10 
14-
15 -:-
10 30 
11 30 
14 -

15 -
14 -
15 30 
15 45 

15 -

15 -
U-
10 -

• 
• 

1237 50 Com. Ach. Milit. Merzifon 
8 !00 - Com, Ach. Milit. Gebze 
~40 - • 
327 75 Com. Ach. Milit. Giresun 
982 88 Com. Perm. Muoicip. lstanbul 

7-11-41 11 -
7-11-41 14 -
~8-11-41 14 -
25-11-41 10 -
27·11-41 15 -
24-11-41 14 -
17-11-41 14 -

413 59 

3375 -
506ı 50 

> 

C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 
Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 
C. A. Milit. a l'Ecole du Officiert 

de Rcserve a Harbiye 
Conı. Ach. Milit. Gelibolu 

Com. Ach. Milit. Lüleburgaz 
Com. Acb. Milit. Susurluk 

17-11·41 
!0·11·41 
8-11-41 
8-11-41 

14 -
15 .:,_ 
10 -
10 30 

11-11-41 10 -
11-11-41 11 -
11-11-41 10 -
lU-11-41 16 -

2940 - Com. Ach. Milit. Erzurum 
45 - Com. Ach. Miiit. Çanak. 

1800 - Cbef Depôt Aviat. lst. 

25·11·41 
13·11-41 
14-11-41 

10 -
15 -

11 -

33 - Prepose Fonels Kırklareli 12-11·41 
Defterdarat lçel 15-11-41 
Chtf Ke~ir Exploit For~t Etllt Karabük 11-11-41 

• ll-ll -4l 
• 11·11·41 

16 
1 t 
14 
14 
14 -

bir saat evvel komiıyoııa vermeleri 

Milis A•kerl Satlnalma Komlsyonund•ll : 
4 

102,000 kilo ıı;ır eti alınacaktır. l'azarlıkla eksiltmeıi ı5.1 1/ 
cumartesi iÜnÜ saat 11 Je Milas dıt aıkeri 1atınalına koınis1°111 
yapılacaktır. Tahmin bodeli 30,600 lira ilk teminatı 2,495 ııt 
Taliplerin belli vakittd komisyona ııelıuel"ri. 

MÜZAYEDELER 
--~~~~~~~~~~~~___./ 

latanbul Belttdlre•lnden : 

Tahmin B. İlk Tem. 
497.00 37,28 Fatıhte Feruzo.ğa mahallesinin Kırkçeşıııe 

da 18 numaralı ev anlı.azı . ti~ 
21,98 Fatihte Kırkçeşme ınahallesioin Keııdır 

imda 14 - 16 numaralı ev ankaz ı ı/ 
26,25 f atibte Kıtkçeşme ınalıalleıinin Kırkçefııı~ 

293,00 

350,00 
ka2'mda 23 numaı alı ev ankazı ,l 

2209,60 165,72 Kadıköyünd" Ü'.imanağa mahallesinin a•f 
~ok.ğıada 3ö - 38/ l numaralı ev anlcaı• .• ~ 

'ı:ı"' l:l60,00 9 t,50 F atibte Haraççı Kara Mehmet maballef1 

k ıı· 
uraltı soka2'ıoda 5-7 numaralı ev arı 8~1ııf' 

17 )7 ,50 131,81 Unkapanıoda Hacı kadın maballeıioin ~,; 

Kemalpaşa caddesinde 236 numaralı en '
0 

f 

Tahmin b, delleri ile ilk boın1t mıkccırları yulcarıda yıı~111 ol 
parça an kaz satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konul~ 1 
Şartnameleri Z1bit ve Muamelat Müdürlü~ü kalominde görU e1,; 
ihale :.l0·11-9H Perşembe güaü saat 14 de Daimi Encüıncnd11 ~ 
lacaldır. Taliplerin ilk temiaat mıkbuz veya mektuplariyle ih•1" 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunm.darı. 

lçel Orman Ç ıtvlrge MUdUrlUIUnden : 

(il11 

Mubamaıeıı ~· 

M3 D3 Kereste Cinsi Lira 9' 
478 000 Çam ağacı 4 

1- İçel vilayetinin Tarsus kazaıı d:ıbilinde Sı~ır devlet orıf, 
dan 478 metre mikap kerestelik çam ağacı salışıı çıkarılınışııt• ~·./ 

2.- Çam eşçarınuo b ·h.,r m ,ıro m lc.i.> gayri mıunulıl•ıü.ı ı1I 
men bedeli (490) kuruştur. it~ 

3- Şartname ve mukavelen~me projelerini görınek isliY'" ~ 
Mersin çevirge müdilrlil~ün~ Tar,uı orının bölge şeflitine ,.e 
karada orman umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. 1 

4- Satış l7·11-9H günü saat ll de M'!fiİn orman çe11irle 
dürlütilnde yapılacartır. 

5- Satış umumi olup acık artırma u~ulile yıpılacııktır. 

6 - Muvakkat teminatı 176 tirııdır. 

7 T I' 1 • d 1 'k' • ' 1 A ' nJıff -- a ıp erın 1artname e yazı ı ve:ıaı ı ictıraıelerı 1&Zll 

tı 


