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ABONE ŞARTLARI 

Ttırldye için Karaş 
Ayhtı 4SO 3 

6 .. 
12 .. 

8SO 
i500 

Ecnebi memleketler 
12 Aylıtı 

.;iıı 

2700 

SA YlSI 5 KURUŞ 

Günii ıeçon nushalar 
20 kuruıtar 

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

Umum Tüccarlar 

EKONOMiK HAllERLER 

Çay geldi 
Memleketin çay ihtiyacını 2is· 

önilnae tutan Ticaret Vek~letinin 
bundan bir aıütidet evvel hariç 
piya1&}ardao tedarik ettiti büyült 
ltir çay parfüi Mersine ıelmiş 
hulunmaktadır. 

l• Bu çaylardan 300 • 400 ı;an· 

lğehrda buğday ve arpı 

mahşulile pamuk geçen 
seneden iyidir 

ltdıraan lırildiriliyer. iuracıla 
ltutciay hasadına başlanmıştır. Bu 
yıl mıntıkamızda butday ve arpa 
mahsulü pek bol ohlutu ıibi mik· 
tar iticarile de geçen senekinden 
fazl4dır. 

Diter tarf tan çiftçilerimizin 

t~ıtı lıtanbula tahsis edilmiş ol· 
jiu~undan alakadarlar Ticaret 

ıı$ Vekaletine müracaatla bu çayla· 
t,nn lstanbula rönderilmesini iı;te· 
•işlerdir. Ticaret Vekalt'ti tel· 
ırafla İstanbul için ayrılan çay· 
larm sevki için emir verdiıinden 

1300 - 400 sandık çay buıünlerde 
lıtanbula ıetirilecektir . 

-fazla ihtimamı sııyesinde bu 
yıl pamuk rekoltesinin bir yıl 

evvelkine nazaran çok üstün ola· 
catı muhakkaktır. 

Fiyat Mürakalae büroııu bu 
.t'çayların halka tevzii için hazır· 
tllıltlara şimdiaen başlamıştır. Çay· 
ilacın tevzii işi de ltaiıve tevziatı 
tibi olmaması ve bütiln tedbirle· 
rin alınması için her tilrlü çalış· 

fi IDalar ikmal edilmiştir, 

il Çaylar bir iki ~ün zarfında 
~ıtaubula ıelecek ve tevziat der

al yapılacak lır. 

Jöylüien pamuk müiayauı 
1 Ziraat lanltası bu :ıene de köy· 
eıttlden defer fiyatile pamuk mu· 
ıayaauna karar vermiştir. Ban· 
~anın eksperleri bu husıista ha-
,r.ulık.lara başlauııılardır. Mu~ayaa 

tleri müteıtassıs heyetler tarafm
pan yapılacak ve hiç bir suretle 
'öylii ve aanlr.ıının bu işte muta-
~rnr olmamuına çalışılacaktır. 

.~ Diter taraftan ö~renditimize 
~öre Ziraat Bankası ile beraaer 
f oprek Ofisi de mubayaatta bu· 
;anacaktır. lhracat işleri yalnız 
l:._iraat Bankasına aırakıldıtından 

f eprak Ot isi ihracat kısmında 
amamen Ziraat Bankasının kon· 
rolu altında sahşta bulunabile
sektir. 

; 
ıfl)nir fiyatları tetkik ediliyer 
J Sen ıünlerde artan peynir fi· 
/atlarını nazarı itibara alan Fıyat 

(! lrakabe komisyonu piyasadaki tel· 
/İklerini tamamen ikmal etmiştir. 

Komisyon bundan evvt'lki iç
imada toptancı peynir tacirleri· 
e konuşmuş ve burün 70 kuruşa 

Jıatılan beyaz peynirle, 120 kuru· 
• ı- satılan kaıerin normal oldu~u 
~dtliaaile karşılaşmıştı. 
ıd Keaiıyon burün toplanarak 

.. 
teynir peraken<le tüccarlarını 
linliyecek ve ltat'i peynir fıyalı· 
~· tesbit edecektir. 

ANKAftA IOl'SASI 

londra 

~t,_,ork 
Ceuevrc 

lıta.clrid 
Y•lokama 

St.~olnı 

9. 7. 941 

1 Sterlin 

100 Dolar 

lUO lav. Fr. 

100 Peçeta 

100 Yeo 

100 ineç K 

S.24 

130.0250 

29.6875 
12.,37S 

31.1375 

31.0050 

ESHAM VE T AHVlLA T 
Siv11 • E 

r:ı.urum '• 7 l. 9!J4 20,3'l 

Pamuklarda hastalık olmamakla 
beraber ihtiyati bir tedbir olarak 
satış keoperatifi birlitince 10000 
kilo kükürt ile icap eden difer 
mücadele vasıtaları temin edilmiş 
bulunmaktadır. 

Son günlerde düşen yağmurlar
dan ve genişliyen sulama işlerin· 
den pamuk tarlaları fevkal~de 

faydalanmıştır. 

Sazı tacirler yapağıları 

müstahsillerden ucuz fiyatla 

topladılar 

Bazı yapağı tüccarlarının 8il
dirditine ıöre, gerek Anadoluda 
ıerelt Trakyadaki yapatı mıntılı:a· 

luında bu yıl Snmeı aak eksp~r
leri rayet ıtır davranmıilardır. 

Bu sebeple yapa2ı mıntakalarında 
daha erken faaliyete reçmiş &u
lunan bazı tacir ve mutavassıtlar 

malların büyük bir kısmını ucuz 
fiatla müstahsilin elinden tepla· 
anşlartlır. Halbuki Sümerbank 
buna mukabil lstanaulda piyasa· 
ean istihsal mıntıkalarındaki fi
yatlardan 25-30 kuruş aaha yük
sek fiyatla yapafı salın almıştır. 

.iu vaziyet yapatı maliyet fi. 
yatlarının falarikalara ditha yük
sete 111al olmasına sebep olmuş· 

tur. 

Alikadarlarıu venlıti malümata 
iire bankanın ebperleri döküm 
mevsiminden itibaren şimdiye ita· 
tlar Trakyada ancak 100 ili 150 
ton mal mubayaa etmişlerdir ki 
lstanbuldaki tacirlerdon yalnız biri 
bundan fazla köylüden mubaya· 
atta buluamuştur. 

Kumat ve mensucat fiyatlarını 
indirmek ve müstehlike en ucuz 
fiyata mal etmek Hası prensip 
elarak kalul edilmiş eldufundan 
mubayaa işlerinde daha esaslı ve 
seri hareket etlilmeıi hususunda 
alikadarlarca bazı temenniler İz· 
har edilmektedir • 

Göztaşı ve kükürt satışları 
~iraat Bankası çiftçi ve hat

eılara fiztaşı ve kükürt tevziine 
başlamıştır. Satışlar her ııün saat 
9 dan 15,30 a kadar yapılmakta
dır. Kükürtün çuvalı 520 kuruşa, 
röztaşının kilosu tla 22 kuruşa 
satılmaktadır. Bilhassa bağçılann 
kendilerine lazım olan kükürt ve 

öztacı.ını tedarikte acele etmeleri 
g 'I. it' -
· cahettilloi için banka va ı mura· 
ı ı; '- • 
eaatları kolaylıkla karşılaınaır., ı:z:· 
ciihama meydan vermemek üzere 

icabeden bütün tedbirleri ılmııtır. 

GAZETESİ 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. S2 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLARI 

ldarebanemizde g 3rü; ülilr 

Telefona 49442 

Poıta kQtoaa No. 1261 

!jj -· 
ve Müteahhitlerin meslekf Organıdır 

Ank. lele<liyeıi: 
Yaı:lılc motör yatı 1821 
T olli liatılc bortum 1119 
Otomoltil lutiti 1819 
!enıİD 1829 
Parke ta,ı 1819 

Ankara Lvz. SAK: 
Semer iılceleti ve nlca m•hfeıi llı31 

Ask. Fabrikalar U. Müa.: 
Elektrik motiıirü ıu tuluınlııuı 18.30 
Niıatlır 1830 
Parafin ve tutkal liı3U 

.Babaeski Ask. SAK: 
Sıtır eh 1119 

Bursa Ask. SAK: 
Yumurta 1831 

Bolayır A5k. SAK: 
Patlıcan, pataıeı ve domates 
Samın ve K. ot 1831 

Bor Belediyt!'si: 
Heli inı. 1826 
Teprak hafriyatı li2ıi 

Çorum Vilayeti: 
PavyH tamiri 1821 

D. D. Yolları: 
Muhtelif ilaç 181' 

1827 

Ayna, vagon ve reolcli cam HH9 
Hutıne ltinuı ia,, l ili 7 
Maılen kiıimürü tahmil vo talıliyui 1816 
lılast 1820 

Oaphane ve Daoıra Matbaası 
Mild.: 

Matitu, lı:ırpındı lciitıtlı 1819° 

Erzurum Ask. SAK: 
Sıtır eli 1818 
~rziucan Asit. SAK: 

Odun ve lcuru ot llH4 

Hasımköy Ask. SAK: 
Muhtelif ae'lt:ı.e 18lb 

lnhiaarlar U. Müd.: 
Hırdavat leva11mı ve Şl'rit deıtere 

lst. Gümrükleri Başaıüd.: 
Manıal kömürü ve oılun HS20 

lst . .Sıhhi Müesseseler SAK: 
Muhtelif erıak ve ae'ltze 1819 

1825 

İstanbul Belediyesi: 
Sabun, ıodı, limon, reı;el, yumurta, ma· 

karna. kuru ü:ı.üna ve lteyaı peynir 1819 
Fırıu anlcaıı 1819 • 
Şoae tamiri 1819 
Komür aakli 1819 
Bakır e tya 1819 
loru, ıoba, ateş küreti v . ı. 1819 
Beyııelmilel i,aret levbalarınıu tamir ve 
ltoyau ma işi 1818 

Terli le 1819 
O kul it inal arı tamiri 183'2 
Elekrtilc kopesi takvi yeıi US32 
Huraa demir ve ltinı anlı:aıl ım ISS2 • 

J 
İzmir ISelediyesi: 

Yol tamirı 1822 
Kanılizasy•n yap . 1822 
Erzak, ekmek, süt ve et 1822 

l:ı;mir Lvz. SAK: 
K. ot 1831 
lılulıı:ur, pirine, ultua·lı:. fuııılye 

tleyatı ve tıu ,eker lt119 
Nubut 1119 

ist. C. MudJeiunı.: 
Yuturt ıılt ve tt Ilıl27 

Kütahya Vilayeti: 
i ıaç ıazo 

Maarif Vekilliti: 
Beuıio 1821 

M. M. V. SAK.: 
Çam kerute 1824 
Kantarma demirı 11>31 
Laıtik hezi 1830 
Dilı:ro ve rrea yatı 1827 
Çam•~ır dılı:tirilmHİ 1121 
Suı:ıtlurmı inş 1821 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Kuru aoıltalaj otu llıl2S 

T. H. K. Genel Dairesi: 
Broo:ı. ve rumüş matlalyı 181' 

Tophane Lvz. SAK: 
Köprülü ıÜrfÜ 181~ 

ve aı· 

A. Ş. 

Sufrfliıir Hana ılö manl ekou ıioranj a• 
ıner l o2ti 

Yüksek Mühenaiı 
Et 1817 

Mektehi SAK: 

Zoııııuldak Ereğli 
Sıman 1827 

Kömürleri lılet. 

MUNAKASALA~ 

lzmlr Belediresinden : 
Atilla mahallesi 549 sayılı sekakta kanalizasyon yaptırılması Fen 

İşleri Müdürlüfündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulınuttur. Kl'şif bedeli 571 lira 15 kuruş muvakkat teminatı 24 
lira 85 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleaen evvel iş Bankasına ya· 
tırarak makbuılarile ihale taribi olan 18-7-941 cuma günü saat 16 da 
Encümene müracaatları. 

Kadifek.ale burçlarının bir kısmının daha tamiri, Fen İşleri Mü
dürlil2ündeki sartnamesi ve keşfi mucibince açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 2896 lira 12 kuruş muvakkat teminata :tl 7 lira 
10 kuruştur.Teminatı iQ>leden evvel iş Bankasına yatırarak makbuzlarile 
ihale tarihi olan li,7,941 cuma fÜnil saat 16 da Encümene müra· 
caatları. 

Kültür mah:ıllesi 1381 inci sokakla kaualizasyon yaptırılması. Fen 
İşleri Müdürlütündeki k~şif ve ~artnameııi vechile açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli 1610 lira 18 kuruştur. Muvakkat teminatı 
120 lira i5 kuruştur. Taliplerin teminatı ötleden evvel lş Ban· 
kasına yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi elan 18.7.941 cuma ıünü 
saat 19 8a Encümene müracaatları. 

• *. lnönü caddesinin Güzelyalı mevkiinde Dı·. B .. 1'çct Uz parkı i· 
nünde tayyare hanrarı ilerisindeki turistik yola kadar olan 6593 
metre murabbaındaki paket taılan ile döşeli sananın sikülerek çıka
cak iyi taşlar kullanılmak ve noksan kalanları da yeniden ikmal edil
mek suretiyle esaslı bir şekiltie tamiri işi Fen İtleri Mildilrlütündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile bir ay milddetle pazarlıia bırakılmıştır. 
Keşif bedeli 28575 lira 75 kuruş muvakkat teminatı 2143 lira 18 ku· 
ruıtur. Taliplerin makbuzlariyle 18.7.941 den 4.8.9-tl pazartesi dahil 
tarihine kadar haftanın pazartesi, çarşamba ve cuma rilnleri Encüme· 
ne müracaatları. 

Ank•ra Y•llllllntlen : 

Ke1if be4ieli 375 liradan ibaret bulunan Atatürk bulun Cicia
yurt solcafında hususi id.&rcye ;ut ıucııcit &rsa!iı etrafının tahta par· 
maklılc.la çevriltilmeai işi 21.7.941 pazartesi rQnü uat 15 ltuçukta 
ihalesi yapıloıalc üzere pazarlığa konulmuştur. 

Taliplerin 28 lira 15 kuruş teminat ınaltltuz.u voya melttuplariyle 
ruezkar ıciın ve saattd Viliyet Daimi Encümenine ve şartnamesini 
girmek ıstıyenlerin hususi idare tahakkuk M~dürlili'üne miJracaatları 
ilin olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

Manisa Su İşleri Üçüııcll Şübe Müdür:u2ü wınlak~ı dahilinde 
Menemen ovasındaki eski seddenin tamir, terfi ve ıslahile Menemen 
sulama şebekesinden noksan kalan imalat ve inşaatın ikmali iıleri 
muhammen keşif bedeli vahidi f ıyat esası üzerioden .:;,9,S~iı lira 
•47• kuruştur. 

Eksiltme 30.7.1941 tarihine rastlayan çarşamba iünü saat 15 te 
Aukarada Su lşleri Reisliği binası içinde toplanan au eksiltme ko· 
misyonu odasında kapalı zarf uaulile yapılacaktır . . 

İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele proiesi, ba:fındırlık itleri 
genel şartnamesi, umumi su işleri fenni ıartnameaile hususi ve fenni 
şartnameleri ve proieleri • l~ • lira •49 • kuruş mukabilinde Su lıleri 
Reislikinden alabilirler. 

Ekıiltmeıe ıirebilınek için isteklilerin cH~544• lira c74• kuruı
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacatı ıünaen onu 
üç ıün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte lııir dilekçe ilo 
Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahıus olmak üz.ere nsi
ka almaları ve ltu veı.ikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içind~ 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak eıılemezler. 

lıteklilerin teklıf mektuplarını yukarıda yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Su işleri Reislii'ine makbuz mukabilinde verme
leri lizımdır. Postada olan ıecikmeler ka~ııd edilmez. 

ilaçlar, Klinik va bpençiyarr alil, Hastahane Lvz. --- -
Aakeri FaoriKalar U .. 't1JJJt~JJ1 ,\41,ı.ıe;.u .S.1tu1.1l.n.a 

Kom isyenund• n : 
Malzemenin cins ve miktarı İhale l'ÜD ye saati M. hecieli Kati le•. 

Lira Lira 
20 ten kireç ltayma21 15.7.941 pazartesi 15 8000 1200 
60 ton petrel 15.7.941 • 15,30 12210 1131.50 

Y 11karıda cinı ve miktarı y .ızılı mıslzeme hizalarındı1 göaterılen 
ıüo ve saatlerde Askeri F abrıltalar Umum MüdürlütU Merkez Satın· 
alma Komisyonunca pazarlıkla ilaale edilecektir. Muhammen -edelle· 
riyle kati teminatları bizalarınaa iisterilmiştir. Şartnameleri para· 
sızdır. 

M. M. Yekiletl S•tmalm• Keml•r•nuntl•n: 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 575 lira •lan lııeı kilo San· 
tenin 25 Temmuz 941 cuma ıünü uat 11 de Anharada M. M. V. 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla ihale oJilecetindon iıteldiloriıa 
431 lira 2 ') kuruşluk kati teminatlariyle birlikte pazarlı it rnn ve 
saabnda mezkılr Ko. Ja ltulunmaları. 

• •,.. Hf'pıine tahmin edilen fiyatı 621 lira olan aıafula yazılı lııot 
kaleaı ilaç 25 Temmuz IJ4 l cuma ıünü ıut 11.30 da Anltarada M. 
M. V. Satınalma Ko.Ja pazarlıkla ihale edilecektir. lıtoklileri~ '3 
lira 15 kuruşluk kati teaıinatlariyle birlikte pazarlık (Ün H aaatıode 
mezkur Ko.da bulunmaları. 

500 kil<l asidborik 
5 kilo asid kromik 
~O kilo asid sulfrik J,82 
10 kilo asid sülfrik J ,840 

10 kile asid oksalik pür. 

• Beher kilosuna tahmin edilen liyah 250 kuruş olan 25 itila 
Föy• dö betledon ile beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 450 kuruı 
olan 200 kilo kloroferm 26 Temmuz 941 cuaıartesi ıiloü aut 
11 15 de Ankarada M. M. V. Sahnalma Ko.da pazarlıkla ilaale edile· 
ceiinden isteklilerin 144 lira 38 kuruşluk kati teminatları ile birlikte 
pazarlık gün ve saahnda mezkur Ko. lia bulunmaları. 

• Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı le lira •la~ 500 kilo 
Tan:lbin (.Sinonim) ile beher kilosuaa tahmin edilen. fiyah. •OO ku~ 
ruı olan 100 kilo terpin ve beher kilosuna tahmin edılen fıy~tı 35 
lira olan 50 kilo Teobromin 25 Temmuz 941 cuma 1ilnil . ıaat 
10.30 da Ankarada M. M. V. Satıoalma Ko. sa . pazarl.ıltla ıh~le 
edileceğinden ialeldilerin 1552 lira 50 kuruıluk katı temınatları ılo 
birlikte pu.arlık gün ve ıaatında mezkur Ke aa bulunmaları. 

•* • Tınaztepe mahallesinde 668 sayılın sokafın tesviyesi ve be· 
tonla döşeltirilmesi iti yazı işleri Müdürlütündelti keşif ve şartname· 
si veçhile 14.7.491 Pazartesi ıünü saat 16 ya uzatılmıştır. Keşif be· 
tleli 2826 lira muvakkat teminatı 211 lira !J5 kuruıtur. Taliplerin te· 1 
minatı öileden evvel İt Bankasına yatırarak ınakbuzlariyle tayin •· 1 
dilan ıtün ve saatta Encümene müracaatları. l 

• • 0 Hepsine tahmin eailen fiyatı 975 lira olan aşatuia yazılı aç 
k l iliç 26 Temmuz 941 cumartesi rilnü saat 10,30 da Ankarada r:. e:. V. Satınalma Ke. aa paza~hkla ih~le e~i!ccefinden ist~klile· 
rin 146 lira 25 kuruşluk kati temınatları ıle bırlıkte pazarlık ııun ve 
saatında meskOr Ko. da bulunmaları: 

250 kilo karllenat tlö 90, 
50 kilo flİHrefoıfat di şo, 

100 kil• kalıruıq klorür kriı, 



2 10 T ... as '41 
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* * * Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı A50 kuru' olan 506 tlal 
salısilat dö sut 25 A~ ntos 9 H p1zırte3İ günü saat 11 de Anka,.ı,y ı 

1 

M. M. V. Satınalma Ko. da açık esiltrne ile ihale edilecefiııl.m 
Bu gün ilan olunan Münak~sa ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mnham. bed. 

A) MUnakasalar 

•• .. at, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

!lektrik santralının çatı ve teferruatı in,aat ve ta- aç. ekı. 
miratı 

Toprak hafriyh ve nakli aç. eks. 
Antakya Kurtuluı cad. kanal ve rigar ioş. « 

Şose tamiri ve menfez in4.Naı:illi·Boı:detan yolu araaın9a -
Defterdarlık dairesi zemi• katile sair aksamında yap. pa:ı:. 

tamirat ye tadillt 
Kirrir dllkkin in4. 5 ad. 
Darttllloeı:e mtleaseainde heli inş. 
Erıat pavyonu ve kanalizasyon yap. (temd.) 
Kaldırım inı.: 600 m. 

aç. ekı. 
a9. ekı1. 

kapalı z. 
kapalı z. 

1401 71 

1331 -
2676 !M 
18595 35 
1192 95 

3894 94 
2981 04 

73172 28 
20088 -

lıa çlar, Kllnlk ve ispençiyari allt. Haatahane Lvz. 

Laktoz: 1 ten (tashih) aç. eks. it. 3 50 
Terpin: 100 k.-tanalbin sinonim: 500 k. (tashih) paz. 
Mayi amonyak: 1.5 t. aç. eks. 
Kirezil: 2.5 t. 
Bezmut au nitrat: 1 t. kapalı z. 

9000 -
1375 -
k. 3 -

Elektrlk Hava9azı·Kalorlfer (Tealeatı ve M•laemeel) 

Elektrik mal•emeti: 
Veltmetre: 1 acl.· ampermetre: 1 ad. 

Mensucat, Elltlae, Kuntlura Çama'"' • ·•· 

Sper röıalek: 276 acf. 
Kın ltellu fanila: 286 acl. 
Atlet fanıla: 138 ad. 
Don: 414 ad. 
Sarı sabunlu kösele: 9 t. 
Pençelik: 10 t. 
Ça•asır diktirilmeıi 17500 tak. 

Çamaıırlık bez 65165 m. 
Yün kuıak 390900 ad. 
K& .. le: 100 k. 

paır:. 

• 

> 

> 

> 

aç. eks. 

kapalı z. 
pat:. 

483 -
276 -
117 30 
331 20 
it. 3 70 
k. 3 70 
2625 -

19071 85 
leh. 1 3S 

MoltHya, bDro ve ev e,raaı, Mu,emlte Hah v.a. 

Çekmeceli ve dolaltlı resim •ausı: 50 acı.- talture: aç. elta. 460S -
50 ad. 

Fakillte ltinasında yap. tHİsat ve mefruşat 

Hetap makinesi: 1 ad. 
İdare mecmuası l»astınlması: 12 aylık 
Kırta1iye 

!.vrakı matbua 

Kereste, Tahta ve ealre 

Kereat: 129 m3 
Çıralı beyaz 9am ataeı: 52060 m3 

t ekll)'et, Eo,altwa, YDkletme 

inhisarlar mamulitı nakil 
K6mür tahmil ve tahliyesi: 20800 t. 

, • > > 12008 t. 
> > " > 2000 t. 
" • :t > 8900 t. 

lahisarlar mamulltı nakli: 2366 t. 
Tah•il, tahliye ve nakliyat: 15900 t. tashih 

kapalı :ı:. 

paz. 
aç. eks. 
paz. 
aç. eka. 

paz. 
aç. ekı. 

aç. eks. 
kapalı z. 

> 

> 

a~. ekı. 
kapalı z. 

fi ahr u kat, I! enaln, Makine r•ll•rıı v ••• 

Kriple lllaclen köınürll: 245 t. 
Manral k3mürü: 167 t. 
Mazot: 4 t.· ince makine yaf: 50 k.· kalın: 

50 k. (temd.) 

af. elu. 

paz . 
• 

7052 -

3600 -
8720 -
4856 40 

m3 60 -

5600 -
4800 -
533 -

2320 -
64629 -
30000 -

1900 -
972 -

Linyit köınürü: 40000 t. (lırt 2 L.) kapalı z. 289S55 40 

Odun: 1200 t. > 

Zonruldak kriple kömilril: 150 t. aç. eks. 
Kesilmiı me4e: 216750 k.- ltesilmiı rilrren 211 t.· paz. 

kesilmemiş rilrren: 16~.5 t. 
Bensin: SOOO litre aç. ekı. 

MDtaferrlk 

Çinko levaa: 4 kalem kapalı z. 
Traktör yedek parçalarile ltarter pfller marlca 
Motosiklet Alman ve lnriliz marlca paı. 
Batarya ve nobetfİ düdCifü·flilca kilreti-bot kürefİ • 

ini tomar fır9asi 
Kamyon 2 tonluk ve 20 ı•r kiıilık: 3 ad. 
Hayvan: 6 ad. (temd.) 
Allt ve edevat köprüler tamiratı için 
Boya levazımı v. s. 

paz. 
aç. eks. 

Yat filitre cibu büyllk: 19 a.l·erta 11 ad. ktı9tlk 7 ad. -
Adana pamutu: 1.4 t. 
Süpürre: 5259 ad. {tnmd.) aç. ekı. 
Balya ip: 1.S t. paz. 
Cihaz: 150-200 atmosfer tazyik altında 30-35 m. 3 - -

oksiien istib1al eden 
Listik hava sooclai balonu: 3000 ad. 
J)omir cevheri: 60 t. 

aç. ekı. 
pH. 

24000 -
2850 -

10871 25 

29000 -

920 85 
1741 80 
2460 -
1050 -
879 38 

k. 1 30 

2650 -
1500 -

,-------- isteklilerin 168 lira 75 kuru,tuk ilk teminatları ile birlikte Ol~~ 

Teminat 

100 35 
200 73 

139.f 65 
89 47 

Müracaat yeri 

Malatya Belediyesi 

Antakya Belediyesi 
• 

Aydın Viliyeti 
Bursa Defterdarlıtı 

292 50 Karacabey Belediyoai 
213 57 lst. Belediyesi 

9764 - Kayseri Tayyare Fabrikası SAK 
1506 60 Siirt Kurtalan yolu Kcmtrolu 

2'2 50 M. M. Vekaleti SAK 
1S52 so > 

675 - lst. lelediyesi 
103 12 > 

975 - M. M. V. SAK 

Günü 

11-7·41 

21-7-41 
18·7-41 
24-7-41 
12-7-41 

18·7·41 
25-7-41 
2S·7·41 

1·8-41 

25-8-41 
25-7-41 . 
21·7-41 
24-7-41 
26·7·41 

Saat 
gün ve saatta adı ıeçen Ko. ela bulunmaları. , 

1 ta 

Ticaret Vekaletinden : rpı 

1 

Matbaa itleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. aat 

Bir aeet Oririnal Oclhner. marka elektrikli Cem mııkioeıif.'.11 

1 
adet 19 tuılu Facit naarlta zarp makinesi açık eksiltme ile satırı ~ 
nacaktır. Muhammen bedeli 1387 lira SO kuru4 elup mu vakkat ~rı 
nah 104 lira 7 kuru4tur. trc 

14 - • . ~r f Eksiltmeye rirecelderin teminat mektupları veya vezne maklf" Jd 

12 
_ t riyle ih~le fÜnÜ olan 24.7.941 günü 11at 14 te zat iile rı ve letr.d' 

16 
_ ı müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. CI 

16 _ . 

11 
_ Mahrukat, Seaz.tn, Mal<ina yagları . 

{ Askeri Fabrikalar U. MUdUrlUğU Merkez Satınat.411 
ıs _ Komisyonundan : tu 
1.4 _ Malzemenin cins ve miktarı İhale fÜn saati M. bedeli Kati te-'or u 

10 _ 153 ton benzin 15.7.~41 salı 14 48.960 7J4' 
Muhtelif numarada dokuz kalem tel 

16 - ve ceman 188 t•n maden ya~ı 15.7.941 • 14.30 99.660 94'1_.YJ 
Cins ve miktan yukanda yazılı malzemts hiıalarında iösti"~ 

11 -
10 30 
14 -
14 -
11 -

fÜn ve saatlerse Askeri Fabrikalar Umum Müdürlilfü Merkez Si 
alına Kowisyonunca pazarlık.la ihale edilecektir. Kati tewıuatlil'cm 

muhammen lledelleri yukarıda gösterilmiştir. Benzinin şartname ~. 
li 2 lira 4S kuraşhır. Maden yatının şartnamesi 3 lira 49 kurıJftftu 

. * • * 
6 ıf'Yl 

O t. petrol alınacaktır. Bak.: iliç sütununda Askeri Fa9tl ek 
U. Mud. SAK ilanına. 

ı 1 

M ü t ô el ~ t.r ,lk 
Ank. Elektrik T. A. S. 1·'·4le kadar 
T. H. K. Havacılık l}, Gen. Dir. Ank. 25·7-ıf le kadar 

Maliye Yeklletinden : 
cN. S. U, i.M. W, Tiryof> Alman ve lnriliz ve •Harles Oıt"ırı 

markalardan lıerhanri IDirinden olmak suretile Hpeti ve dört d 

Haydarpa4a Lisesi SAK 
> 

• 
> 

4995 - Tephane Lvz. SAK 
~550 - > 

196 88 Orman Keruma Genel Komut. 
SAK Ank. 

1431 - > 

M. M. Vekileti SAK 
- - Ank. Lvz. SAK 

3.fS 38 Giizel Sanatlar Akademisi SAK 

529 - Anlc. Hukuk Fakultesi 

Deniz Lvz. SAK KaıımpaJa 
197 - lst. Villyeti Daire Müd. 
650 06 lst. Belediyesi 
364 23 > 

10-7-41 14 -
10-7-41 14 -
10·7-41 14 -
10-7-41 14 -
11-7·41 15 30 
11.7.41 ıs -
25·7·41 14 -

25-7-41 11 -
15-7-41 14 -

30-7-41 14 -

26·7-41 11 -

11-7-41 15 -
21·7-41 
21-7-41 14 -
2S-7-41 14 -

- - Çamaltı Tuzlur Miid. 4-8-41 14 -
- - T.H.K. Havacılık D. Gen. Dir. Ank. 25-7·41 15 -

Malatya inhisarlar Müd. 
420 - D. D. Yolları 5nci İşletme Malatya . 
360 - • 
2S - > 

174 - , 
4847 17 inhisarlar Diyarbakır Ba4müd. 
2250 - Ezin• Ask. SAK 

367 SO lst. Belediyesi 
72 90 • 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 

15332 22 D. D. Yolları Ank. ve Haydarpaşa 

1806 -
213 75 
81S 35 

2175 -

Vezneleri 
Trabzon Asit. SAK 
Güzel Sanatlar Akademisi SAK 
lst. Beled. 

Dahliye Vekalet. Ank. 

21-7-41 
17-7-41 
17-7-41 
17-7..tl 
17·7·41 
23-7-41 
28-7-41 

H-
14 45 
15 -

1 

ıs 15
1 

15 30 
16 _ ( 
17 _ 1 

2S-7-41 14 -
21-7-41 14 -
15-7-41 10 -

25.7.41 ıs 30 

26-7-41 11 -
30-7-41 ıs 30 
21·7-41 14 -

ı 

( 
15-7-41 ıs _ 1 

25-7-41 15 -

bir m otoıiklet pazarlıkla .satın alınacaktır. 

Pazarlık 28 temmuz 941 tarihinde saat 14 te yapılacafındaıırı 
lerin yevmi muayyende Maliye Vekaleti Levazım Müdürlüğiintle 
ıekkil eksiltme komisyena müracaatları. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyenundan 
100 adet Batarya ciildüfü 

8 ,. Nöbet9i düdütü 
i > Flika küreği 4 çifte 3,60 Mt. bgy S 

19 > Flika küreti S çifte 4,92 Mt. boy So 
10 • Tepaçlı bot küreti 2.,0 Mt. boy I& 
10 > Kıl tomar fırçası 

1 > Hesap makinesi. 1 
İhtiyacımız olan yukarda yazılı 7 kalem malzemenin 11.7.9' 

ma günü saat 15 te Kasımpasaua butunaa Deniz Levazım Satıl 
komisyeounda pazarh2ı yapılacaktır. isteklilerin ltellı fÜn ve 
me.zlı.Or konisyona müracaatları ılia olunur. 

2 

Beden Terblveai U. MUd. Satmalma Komlavon11.J 
Umum ıw.üd. satınalma komi~yenu için 100 tane 22 çap spot 

20 kemple kapalı:, ıoo tane itnc, 2 tane temizleme harbisi ve 100 tet 
sfırça11 kapalı zarf uıuliliyle satın alınacaktır. Münakasa tarihi z1 
aat ıStir. İsteklilerin şartnameyi rörmek üzere mezkOr tarihtell _. 
Ankara Yenitehir lzmiı caddesı 11 numara.ta satıaalma komiıf. 

ıa 
müracaatları ve münakasya ıııreceklcrin ihale tarihi olan 2} 
cuma fÜOÜ saat 15 ten evvel ~zami saat 14.30 a kadar teki 
cekleri bedelin ylizde 7 ,S teminat akçesiyle birlikte kapalı ;.,f 
kemisyoııa teslim etmeleri ilin olunur. lü 

Nafıa Veklletlnden bu 

23. 7.941 çarşamba rfinü saat 1(> da Ankara' da Nafıa VekJe 
aası içinde malzeme müdürlüğü odasında toplanan mal:ıcme i'e 
Komisyonunda 17253 lira mubamıneo bedeli 900 ton portland ~ 
tonun kapalı zarf u~uliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamsi ve teferruata bddelsiz olarak malzeın• 1 

liltünden alınabilir. la 
Muvakkat teminat 1293 lira 98 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve ıartn•l 

yazılı vesaik ile ltirlikte aynı ıün saat 15 e kadar mezkar 1'18 
na makbuz mukabilinde verıııeleri luımdır. 

* • • ş 

5250 adet süpürie alınacaktır. B.tk: İnhisarlar U. Müd. ili' 

(DEVAMl DÔRDO NC\.J SAY J:- AD/'\) al 

" İstlnbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 1a 

Satlş Müdürlüğünde kaP~ 
zarf usulile eşya satıhy( 

Miktarı Deteri Teminatı 

Marka No. Ki. rr. Lira lcr. Lira kr. Eıy• 1 

--- --- ----- ----- ------ ___ ,,,/ 
ANC ~ 10S7 000 55039 13 4002 00 °'o50 lleJI D. D. Y. Ank. ve H.paıa Sevk Şefi. 

lzmir Lvz. SAK 
Maliye Vekaleti Lvz. Mü.I. 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

2)-7-41 16 -
28·7·41 14 - ı AUNO l /S 

Keskin Nakliyat lı Birli2i 
Çamaltı Tuzlası Müd. 

69 06 lst. Beled. 
130 65 ,. 
184 50 , 
78 75 > 

65 95 inhisarlar U. Müd. 
292 50 M. M. Vekaleti 

Baıvekilet Devlet Meteoroloji 1,teri 
U. Müd. 

17-7·41 15 - ~ 

21-7-41e kadar 
\ 

14-7-41 14 -
2S-7·41 14 -
21-7-41 14 -
21·7·41 14 -
21·7-41 14 -
18-7-41 10 15 
28·7-41 11 - • 

198 75 > 24-7-41 
225 - Aıkerl Fabrıkalar U. Mld. SAK Ank. 15·7·41 

1 
15 - · 
16 -

i 

mensucat 
AHT 3S76 2410 000 34011 28 2551 00 °o20 det! 

1 

90 ipekli pamuk meıııl 
7.7.1941 lstanbul'da (Tan) Ankara'da (Ulus) lzmir'de (H•I~ 

razetelerile ilan edilditi üzere yukarıda evsafı yazıla eşya ıj 
rünü saat ı3 30 da Siı·keci Reşadiye caddc:sı Halı Antrepo•O~ 

deki Satış Müdürlüğünde 1649 sayılı kanun mucibine ve 24 
kanun hükilmleri dairesinde kapalı zarf usulü ile utılacaktl'~ 

lsteklileı in pey akçelerini ihale 2ünü öğleye kadar vezıı' 
malan ve teklif melttuplarile birlikte pey akçelninin ııı~ 
ve 2490 sayılı kanunda yatılı vesikalarını saat 12 ye kJ 
Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler anılan rümrükten puasız verilir, 



it T-.ıas 1M1 

.. J'~rzak. 6;.hlre, Et, Sebze, Y·•· ar .... · 

~laf: 62 t '- 62 t ·• 111.uru yonca: 62 t.- saman: · 
ra'>yuu eti: 50 t. 
iJRıan: 100 t. 
~ınurta: 44000 ad.- patates: 15 t.· sofan: 6 t. 

ır eti: 7 t. 
tateı: 232 t. 
lıtörize silh 50 t. 
rpa: 15 t.- k. ot 12.5 t.- saman: 10 t. 
fır •ti: 12 t. 
~eyaf: 1.2 t. 

ı/'ru erzak: 6 kalem 
treyat: 1580 k. 
ru erzak: 1 kalem 

~eyaf: 9321 k. 
&deyaf: 8 t. 

ek: 80 t. 
tytin yığ"ı (temd.) 
. ot: 2000 t. 

"9yun eti: 19 t. 
tır eti: 88 t. 

ru ıoğ"an: 30 t.- babak 32 t. hıyar 18 t.· turbe 
~riti 10 t. 

tda 8 t: (temd.) 
1_.yaz sabun: 1.7 t. 

9
"7.ak ve mahrukat: 

~emek: 94608 k. (temd.) k. 

amye: 1 t.- demates 2) t.- taze biber 250 k. 
tf ğır eti: 15 t. 

yun eti: 35 t. 
ak veya koyun sütü: 30 t. 

J•ğurdu: 30 t. 

(B Müzayedeler 

3 t.- kundura kösele kırpın-

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

aç. eks. 
kapalı z. 

• 
aç. elcs. 

> 

paz. 
) 

» 

> 

• 
• 

aç. eks. 
.. 

kapalı z. 

kapalı z. 
> 

aç. eks. 
kapalı z. 

27500 -
3000 -

3311 -
30160 -

k. O 2S 

k. o 35 
le. 1 60 
2612 24 
2370 -

13943 45 
13:>15 45 

k. 1 '40 
k. o 12 25 

50000 -
106000 -

k. o 55 
1,720 

337 80 
658 75 

,008 -
21000 -

3300 -
&250 -

MONAKASA GA!!T!SI 

Akçadat Aytır Deposu Müd. 
2062 50 Eskişf'hir Ask. SAK 
225 - ) 
258 - Yülcst>k Mühendis Mektebi SAK 
2'48 33 lst. Ask. Fabr. SAK Salıpazar 

2262 - İstanbul Komutanlığı SAK Fındıklı 
937 50 ) 
181 88 Ank. Jandarma SAK 

315 - " 
14'4 - • 
195 '2 lst. Beleciiyesi 
177 25 > 

1045 77 .. 
1013 66 " 
840 - lst. V akıllar Direk 

735 - " 
7:>00 - Topkapı Maltepesindeki Ask. SAK 

13100 - Balıkesir Ask. SAK 
808 50 Çllnak. Ask. SAK 

1254 - Erzerum Aslc. SAK 
Hadımköy Asit. SAK 

25 93 lnhisMlar U. Müd. 
49 40 • 

Bursa 1'ofum ve Çocuk lasırnevi 
Baştıb. 

904 69 Antakya C. Müddeium. 
Gemlik Ask. SAK 
Bilecik Ask. SAK 

> 

" 

- - Ank. Lvz:. SAK 

21-7-41 
21-7-41 
21·7-41 
17-7-41 
24-7-41 
26·7·41 
24-7-41 
2~-7-41 

28-7-41 
19-7-41 
21-7-41 
21-7-41 
21-7-41 
21-7-41 
14-7-41 
14-7-41 
H-7-41 
17-7-41 
11-7-41 
11-7-41 
12-7-41 

18·7-41 
18-7-'41 
23·7-'41 

21-7-41 
22-7-41 
21-7-41 
21-7-41 
21-7-41 
21-7-41 

15-7-41 

Cinsi Mikdarı 

0 o7,5 
teminatı Eksiltme 

:~ :I 
11 30 
15 _ ı 
11 _ ı 

11 -
12 -
ıs -
15 -
15 -
14 -
14 -
14 -
14 
15 -
15 -
14 30 
15 -
11 -
16 -
15 -

11 15 
11 50 
10 -

10 -

13 -
15 -
15 -
15 -

inhisarlar U. Müdürlüğünden ·: 11 

~---- ~ 

Muhammen 
ltedeli 

Lira K. Lira K. şekli günü saati 

Ciosi Mikdarı Muham. B. V'o 7,5 te inalı E. şekli saatı 
Lira Kr. Lira ~- · 'I· ------ -----

Süpiirre 5250 Ad. 879 38 6~ •.,5 Aç. eks. 10.15 
Soda &rvo Kr. 337 &O 25 ı. 3 • 11.15 
leyaz sabun 1700 658 75 49 40 • 11.50 
1 

- 7.7.941 tarihinde eksiltmeleri yapılacığı ilan olunan yukarıda 
cins V@ mile.tarı yazılı mab:emeden sabuna teklif olunan fiat 
haddi layık i'Örillmeditinden ve diter iki kaleme talip :z.uhur 
etıııedifinden eluiltmeleri şeraiti sabıka dairesinde on gün 
temdid edilmişlir. 

2 - Ekıiltmelerio 18.7.941 rünü hizalarında yazılı saatlerde Kaba
taşta Levazım Şubemizdeki Alım Komisyonunda yapılaeatı ilan 
olunur. (5609) 

• * * 
1 - Çivisi idaremiz tarafından verilmek üzere 10.000 adet bira 

,.ndıfı şartnamesi mucibince kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 
1 

2 - 10.000 adedinin muhammen bedeli 42.474 lira o·ü 7.5 muvak-
t teminatı 3186 liradır. 

3 - Eksiltme 22.7.941 sah fÜnü saat l 1.30 dıı lstanbuldn Kaba
şta Levazım Şubemizdeki Alım Kemisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname sizü geçen Şubeden ve lzmir Ankara 8aşmiidür
tUderinuen parasız alınabilir. 

5 - Münakasaya girecekler 2500 veya 5000 aded için de teklifte 
bulunabilecelclerine ıöre mühüriü teklif mektuplarını kanuni vesaikle 

Jeklif edecekleri miktar üzerinden % 7,5 ırüveome parası makbuzu 
Leya banka teminat mektuaunu ihtiva edecek kapalı sarflarını ihale 
Jinü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkOr Komisyon 
8aş\canlıtına makbuz mukabilinde vermeleri laı.ımdır. (5397) 2-4 

• • * 

------ ------ ---·- ----------
Matbaa mürek-2320 Kg. _ :__ pazarlık 15.7.41 

\cebi 
İnce vernik 200 • 
Maldcap 14 kalem ) 
F.te 60 ,. ) ,, .. 
Rayma 49 it ) 

Alçt 10.000 Kg. 475 - 32 62 Aç.ek~. 18.7.4 l 
Reçine 24.300 > 8383 50 628 76 K. zarf 
Litopan 2.000 > 930 - 69 75 Aç.eks. " 
Sakız 2.500 " 35Ci0 - 262 50 > > • 

Keten ipliti 1.400 > N60 13660 - 1024 50 K. zarf • 
ıı • 600 N80 

10 

10,30 

9,30 
10 
10,30 
11 
11,30 

1 - Şartname ve nilmuneleri mucibince yukarda cins ve mikdar
ları yazılı muhtelıf malzeme hizalarında göıterilen asulJerle satın a• 
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat tcıninatları eksiltme ıekil ve 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme hizalarında yazılı gün ve saatlerJe Kıı.bstaşta Le
vazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler sözü geçen Şubeden plı·:mz ahıı:ıc.ıtı gibi nü
muneler de görülebilir. 

5 - Kapalı zarf münakasa~tna rirecekler mühürlil teklif mektup• 
larını kanuni vesaikle 0'o 7 .5 güvenme parası makbuz veya banka te
minat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale ıünil eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar mezkilr Komisyon Başkanlığına 
makbuz a.ukabilinde vermeleri lazımdır. Diğer eksiltmelere rirecck· 
ler 0 'e 7,5 güvenın~ paralarile biı likte adı geçen Komisyona müra• 
caat etmeleri ilin olunur. (5247) 4-4 

1 - Mevcut şartname ve nümuneleri mucibince 4342 metre yassı, 
yuvarlak ve kıvrılmı' kayış pazarlıkla satın ahnabaktır. 

'1. - Pazarlık 22.7.941 Salı ıünil saat 11 de Kabataşta Levazım 
Şub,.sindeld Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune sözü geçen şubede rörülebilecefi ribi şartnameler 
de parasız alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan rün ve saatte teklif 
edecekleri fiat üzerintien % 7,5 riivenme paralarile birlikte raezkilr 

Kom is yona müracaatları. (5344) 3-4 

* * ... 
Cinsi Miktarı Eksiltme ıelcli GilnO Saati 

Hırdavat levazımı 8 kalem 
Şerit destere 45 m/m 200 metre 
Selefon katıda 60,000 taltaka 
Varonet yatatı komple 100 ad. > 

» bilyası 1.000 • .a 

• " 6.000 it ,. 

------
Pazarlı le 

• 
• 

-----
11.7.941 
11.7.941 
22.7.941 

10 '° 
11 

' 30 

• • • 10 

1 - Nümuneleri mucibince yukarda cı'ns 'le ı ve mı tar arı yaıcıh c4• 
kalem mal:z.eme pazarlıkla satın ahuacaktır • 

ll - Pazarlık hizalarında yazılı ~un ve saatlerde Kabataıta Le
vazım Şubemizdeki Alım Komisyonunea yapılacaktır. 

Ill - Nümuneler ıözü geçen şubeıie i'Örülebilir. 
iV - isteklilerin pazarlık için t•yin olunan filo ve saatlerde tek

lif edecekleri fiyat iizerintien °o 7,5 güvenme paralarile birlikte mez-
kur Komisyona müracaatları. (5320) 4-4 

* •• 

1 - Mevcut nilmune mucibince 1000 metre kauçuklu ıerit açık 
eksiltme uıulile satın alınacaktır. 

2 - Muh:ımmen be.teli 580 lira muvalcbt teminatı 43.50 liradır. 
3 - Ekıiltme 15.7.~41 salı fünü saat 9,30 cia KaDataıta Levazım 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapalacaktır. 
4 - Nümune sözü reçen ıubeae rörüleltilir. 
5 - isteklilerin eksiltme için tafln elunan ıün ve saatte o• 7,S 

rilvenm• paralarile birlikte mezkilr Komisyeoa müracaatları. 

(S391) 3-4 

*** 
1 - Keşif ıartaame ve pli.nı mucit.ince idaremizin Samsunda yap

hracatı toz anbarı in,aah işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

'I. - Keşif bedeli 30.4H.70 lira ~. 7,5 muvakkat teminatı 2284.3l 
liradır. 

3 - E.kıiltme 18.7.941 cuma rünü saat 15 te lıtanbulda Kaba
taşta Levazım Şubemizcieki Alım Komisyonunda ve aynı fÜn ve 
saatte Samsun Başmütiürlütünde müteşekkil Komisyonda yapılacaktır. 

4 - Keşif, şartname Levazım Şubesinden, Ankara, lz111ir, Sam
sun Başıaiidürlüklerintlen 152 kuruşa alınabilir. 

Münakasaya ıirecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik
le 0'o 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu11u 
ve şartnamesinin - F • fıkraııntia yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı 
zarflarını ihale ıünü eksiltme saatinden bir saat evvel mezkQr Ko
misyon Bqlcanlıfına veya Samsun Başmüciürlüfüoe makltuz multat.i· 
linde vermeleri lazımdır. (516') 4-4U 

DEVLET DEMİRYOLLARt VE LjMANLARI 
151.EThE G[ L'.~ t t:!,~~~ 1\ -f Li ı LllGUi'lDEN 

Muhammen bedeli ( 14.0CO) lira olan 2 adet Enterti' yası ciizme 
makinası 'll.8.941 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf uıull ile 
Ankara'da İdare binasında satın alınacaldır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1050}lliralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini aynı ırün saat 14 • ka
dar Komisyen Reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairf'ıimılen, Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden datıtılacaktır. (5506) 2-4 

l - Paşabahçe fabrikamızın yeni inıa olunan binaya nakli eılo
layisile tedarikine lüzum hasıl olan tesisat levazımı kapalı urf usulile 

,11tsiltmeye konmuştur. TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASININ 
1' il - Muhammen bedeli 10.930,54 lira 0 ı 7,5 muvakkat teminatı 

820 liradır. 

lll - Eksiltme 15.7.941 salı ıünü saat 11 de Kabataşta Levazım 
_JŞube111izdoki Alım Komisyenuntia yapılacaktır. 
il' iV - Şartname ve miifreclat listesi sözü reçen Şulteden paraıız 

alınabilir. 

V - Münakasaya rirecekler mühürlü teklif melctuplarını kanuni 
•esaikle 

0
o 7.5 fÜvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu

•uau ihtiva edecek k.tpalı zarflarını ihale güoü ek~iltwe saatinden 
ir saat evvel mezkur Komisyon Saşkaıılıfıııa makbuz mukabilinde 
ermeleri li:ı.ımdır. (5'.249) 4-4 

* * * 
Cinsi 

Miktarı Eksiltme şekli Saati --------- ------- ------- ---y anrın ıön.fürıne aleti ıı 1 afiet ) 
Pazarlık 10,45 

• » > eczası ı ~ ı . ) 
.-' [ - Mevcut şartnameleri mucibince y L d · ·•-t . uııı.ar a cıoı ve mıııı. arı ya-

11 z.ıh malzeme müteahbıt nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 
ıİ il - Pazarlık 22.7.94l salı günü hizalarında yaz.ıh saatlerde Ka· 

ltataşta Levazım Şubesin•eki Alım ~~misyonuntia yapılacak.hr. 
0 llI - ~artname ve nüınuneler sez~ geçen Şubede rirüleltilir. 
;ti lV - İsteklilerin eksiltme için tayın olunan gün ve saatte teklıf 
Adeı.:ekleri fıyat üzerinden ~·o 7,5 ıüvenme par asile airli itte mezlcOr 

Gaıisyona müracaatları. (5489) 3-4 

• * • 
1. - ldare ihtiyacı için c3475• kı. fıçı çemberi pazarlık usulile 

'-lın alınacaktır. 
2· - Pazarlık li-7-941 Cuma ıünü saat 9.45 de Kabataşt4 Le-

"•ı.t ş •-tn ubeııindeki Alım Komisyonunda yapılaoaıdır. 
3

· - E.vuf listesi ıozü ııeçen şubede 2'Örülebilir. 
K.~: - lstı· ldileria pazarlık için tayin olunan ııün ve saatte uıexw Qr 

ıayon, ınüracaatları. . (5504) 2-4 

5. 7. 1 g 4 1 VAZiYETi 
AKTI F 

Kasa: 
Altın : Safi kiloıram 72.604.619 
Bauknot 
Ufalclık 

Dahildeki Muhabirler: 
Tıirk Liruı 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın ıafi kiloıram : 12.000.9i5 
Altına tahvili kabil ıerbcat divi1.ler 

Lira 
102.124.204.75 
20.294.749.-

518.197 .20 

402.<>60.61 

16 .880.317 .31 

- .-
Diter eiivi:ı:ler ve borçlu klirinı bakiyeleri 45.493.475.19 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edilen evralcı nakdiye kar~ıltı 158.748.563.-

Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
Ha:ı:ine tarafından vaki teciiyat 21.683.611.-

Senedat Cüzdanı : 
Ticari ıenedat 267 .8S2 42 l,!>S 

Esham ve T ahvillt Cüzdanı : 
A) Deruhte ecilen evralcı nakdiyeniu kartı· 

lıtı Eıham ve Tahvilat (İfüıari kıymetle) 45.568.441.~3 

B) Serbeat eıham ve tabvilit 8.310.245,1!1 

Avanslar: 
Altın ve döviz Ücerine avaııı 
T ahvili.t ü:ı:erine ava11.1 

Hazineye kısa vadeli avanı 
Hazineye Sise No. kuuna ıöre 

açılan altın kartılıklı avaııı 

Hissedarlar • 
Muhtelif 

4.968.64 
7.IOS.722. -

- .-
167 .684.926.75 

L l R A 

122.937.141.95 

402.660.61 

62.373.7'2.SO 

137 .065.552.-

267.852.427.0S 

53.&78.687.12 

175.498.617 .39 

4.SOQ.ll0.-

7 .649.658.53 

y ekOn 1 _ ıı~2;~~;~3.ı,'._ı5 1 
1 T tlllmuı 1'38 tarilaind111 itiltarea ı 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Huıuıi 

PASI F 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 İnci maddeleriııe tevfikan 
baı.ine tarafından vaki tediyat 

7.122.81 ,,ıs 
,, •. 000,-

151.741.5'!l,-

21.'83.011.-

Deruhte edilen evrakı nakdiye baldyeal 137.C>65.552.-
Karıılıtı tamamen altın olarak iliveten 
tedavüle va:ı:edileıa 17 .QQO.OOQ,-

Reeık1>nt mukabili iliveten tedavüle va:ı:edilen 250.QIQ.OOl.-

Ha:ı:ineye yapılan al tın karıılıklı avanı 

mukabili 3902 No.lı kanun mucibince 
iliveteıa tedavüle vnedilen 

Mevduat: 
Türlı: Liraıı 

Altın safi kilorram &77.150 

3850 NG. kanuna' ıöre ha.ı.İneye a9ılan 
avanı mukabili tevdi ulunan altınlar 
Safi kiloıram 55.541.t!IO 

Döviz Taatıhüdatı: 

na .oeo.ooo.-

"7.'85.,2',48 
J."3.752,8' 

';'ıU24 . 167,90 

Altına tahvili kabil civi:aler - , -
~iter dövi:ı:ler ve alacaklı lı:lirinı 1-aklyeleri 29.252.541,12 

Muhtelif . 

YekOn ı 
l.keDt• laadai 11/ı 4 Altla llleriae 1/ı 3. 

.21 

L l R A 
15.IOl.Oll.-

l!l.122.0lt,15 

522.065.552.-

69.219.708,51 

71.124.167,90 

29.252.541,12 

IGU74.542,47 

&S'USl.531,IS 
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3 mola Ptra. 4SO 
6 > > 8SO 

12 > , 1500 
Etranrer : 12 moiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs S MUIAKASA GAZETESİ 
Galata, Eslcf Gamrilk Cad. 

No. 52 

T616phone ı 49442 

Pov la Pablio1t6 a'adr..,.r 

l l' Admialıtration 
Journıl Professlonnıl das _Fourniaseurs et d11 Entrapranaurs da l'Etat Bolle Poıtale No. 1261 

·----------------~ 

Tablaau Synoptique des Adjudic•tions Ouvertes Aujourll'hui 
s=- . ===zan 

Ob)et cje l'ad)udlcatlon 

Adjullications au Rabais 

Mede 
d'adiadioat. 

Priz: 
eatimattf 

-
Caution. l.ieux d'adiadicati•n et au 
proviıoire Cabier des Charıreı 

Co11atructle11a-R6paratlon-Tr•w. Publlca·Mat6rlel de Ce11atructlen· C.rte9ra11hle 
Repar. cbaussee et conıtr. aquetiuc sur reute Na- 11595 34 1394 65 Viliyet Aydın 

zilli • Bozdof an 
Repar. et motiif, au rez de chaussh et aux autres Gre a rre 1192 '5 

parties du Defterdarat 
Cooıt. ltoutique en maçonnerie: 5 p. 
Trav. creusement et transport terre 
Cenıtr. canal et rerard i Antakya. Kurtuluı cad. 
Censtr. et repar. toit ete. de la centrale eloctrittue 
Co•ıtr. W. C. a l'aıile des t'a.eı 
Trav. canalisation pavillons soldats et <ılepen· 

tioHeı (aj.) 

Publique 
• 
> 

Pultlique 
Poltliquo 
Pli cacb. 

3194 94 
1331 -
2676 34 
1401 71 
2!Jll 04 

73172 28 

Prollult• Chlll\lques et F harll\ace&&Uque.s-lntsı unıents 
Sulfate cie ıetlium : 5 t.· sodium ıulfate de soude Gre a rre 

aalaytlre et lticarhonate tle sedium: 2 t. 
San tenine: 
Acicio chremiqoe: 5 k.· acitle borit1ue: 500 k.· acyde 

ıulfurit111•: 5Q it.· aci4e exalique pur: 10 le. 

> 

• 

le k. 575 
621 

19 47 Defterdarat Bursa 

292 50 Municip. Karacabey 
100 35 Municip. Antakya 
200 73 > 

Municip. Malatya 
223 57 Couı. Perm. Municip. lstanltul 

97D4 - Cem. Ach. Fab. AviatiGA Kayseri 

&anllarlr••·fournlture 11our Ho11ltaux 
411 50 f;om. Ach. Min. Def. Nat. Anlc. 

'431 25 • 
93 15 • 

1-44 38 ,. 

I 

Jourı Heurea 

24-7-41 16 -

12-7-41 11 -

18·7-41 15 -
21-7-41 12 -
18-7-41 16 -

11-7-41 1-4 -
25-7-41 14 -
25-7-41 10 -

25-7-41 11 -

25-7-41 11 -
25-7-41 11 30 

·---------·· &i 
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

YUkeek MUhendl• Mektebi Satınalma 
Kemlayonunllan ı 

Mek.te9imiz:e pazarlıkla (4 9in yumurta, 1~ itin kilo p.tlal 
kilo sofan alınacaktır. Yumurtanın 2 patatesin 14 v• ı>\)f 
baııımen bedeli 4 kuruştur. llk teminat 258 liradır. 

Eksiltme 17.7.941 ıaat 11 de mekteple yapılacaktır. 

Kara A•keri Satınalma Komlsyonund•n : 
3MO ten bufdayın kırdırılması kapalı zarf usulü ile ek~ 

konulmnıtur. 

Tahmin bedeli 36,000 lira ilk te .. inah 3330 liradır . 
Şartnamesi k.omisyonumuzdadır. 

Her ı:eman ıörüleltilir. 
Eksiltmesi 23 temmuz 941 çarıamba rünü saat 15 te yapıı.J 
isteklilerin belli ıün ve saalte Komiıyenda teminat akç,f 

birlikte hazır balunmaları ve teklif ınektuplarını eksiltme ;J 
bir saat enl Kars Satınalaıa Komisyena tevdi etmeleri. 

Trabzen A•kerl Satm Alma Kemlsyonund•ll 
&6,400 kilo sığır eti pazarh~la satın ahnecrktır. lhalesi 

cuma ıünü saat lU da Trabzonda askeri satınalma komisyeıı 
pılacalttır. Tahmin Dedeli 21,600 lira, ilk teminatı 1620 lir 
liplerin !telli vakitte kemisyona kelmeleri. 

FeaWe de lNU.dona: :25 k.· cblorofor•e: 200 it. 
Tualltine ıyneniıne: 500 k.· terpine: 100 k. 
Carbenate u cbaııx: 2SO k.· rlyeeropbe;phate tle 

> 

• 975 -
1552 50 • 
H6 25 > 

2,.7.41 1 ı ıs 

25-7--41 10 36 
26-7·'41 ıo 30 Ankar• Levazım lmlrllll &abnalma Komlayen 

cbaux: 50 k.· calcium chlôrure lr.riı: 100 k. 
Lactoao: 1 t. 
Ameniac lit1aide: 1.5 t. 
CNıil: 2.5 t. 

H•lalllement·C.hauaaurea·1 laaua-Culr• 
Cbemiıo ıpert: 276 p.· flanelle a maache courte : 

276 p.· flanelle tl'atblete: 138 p.· caleçoa: 414 p. 
Cuir ]aune aavenneux: 9 t. 
Cuir pr reaaemelare: 10 t. 

Capuchon en laine ·pr. neire: 20158 p. 
Confeotion haltitı tl'hiver pr. Hldata: 5000 completı 
Confection linre: 17500 cemplets 

P.abli-.ue 
Pabfüıue 

Gre a ıre 

le k. 3 50 
9000 -
1375 -

> •• lı:. 3 70 
,. le it. 3 70 

Gre ~ rre la p. O 57 
Gr6 a rr6 100()0 -
p,dtli'tUe 2625 

Toile pr. linre: 65765 m. Pli cacb. l!H>71 85 
Ceinture en laine: 300000 p. Gre i rre la p. 1 35 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux·Taplaaerle et~. 

Table tle cıleuia i tireir et i armoire : SO p. ta· Publiqae 4605 -
IMuret SO p. 

Travaux d'hnprlmerle·Papeterle·f ournlture de 8ur-ux 
lmpreniea revue de 12 meiı Publique 3600 -
Feurnitwe de bareau Gr6 a ıre 8720 -
lmprimeı Publiqae 48S6 40 
Maohine i caloaler: 1 p. Gr6 a rr6 

•• ra ile Ccıllatnıdlan, IFrlenchea, Charpente 

loiı de conatraotien: 129 m3 

Tranaport·Char 11ement·D6cha ... eme11t 
T ra nıports articlee menopoliı6ı 
Charremeot et dtcharrement cbar!ı.en: 200flO t. 

> • • : 12060 t. 
• > • :2000t. 
• ,. , : 1000 t. 

Gre 1 rr' 

Pulaliqoe 
Pli cıcb. 

> 

> 

Tranıport articlea monopoliıeı: 2366 t. ~ubllque 
Trav. ebarrement et ciecbarre•ent: lSOOO t. (rectif) Pli cıcb. 

5'°° -
4800 -

533 -
2320 -

64629 -
30000 -

Comlluatlble • Carbura11t • Hulle• 

Petrole: 60 t. 
Charh on de ter re cribl6 de Zonıuldak: 150 t. 
Boiı cıle eh ine ceup#: 216750 k.· boia d'orme ceu~: 

211 t. id non ceupe: 162.5 t. 

Gre a rri 12210 -
Pablique 2850 -
Gre i rre 10871 25 

Dlwer• 

Camien de 2 t. et pr. 20 plıces: 3 p. 
Fil ltlanc el noir en bobineı 12000 p. 
Ciaent Portlantl: 900 t. 
C heval: ' p. (aj.) 
Balai: 5250 p. (aj.) 
Outilı et iutramenta pr repar. pontı 
Articlea de peinture ete. 
Appareil ır. pr filtrer l'buile: 19 p. id moyen 11 p. 

id petit: 7 p. 
Cotoa ti' Adana: 1.-4 t. 
Zlnc en plattue: 4 lota 

Pieces de rechınıe de tr11teur ınarqut Karter Piller 
Moıocyclette marque Allemande et Anrlalae 
Sifflet de ~atterie et de ,.ntinelle et lar•11eı on ,,, .. , 

Gr6 1 ~·" 
Pli cach. 
~ 1 ıcre 
Pablique 
f'ubliqı;e 

Pli caeh. 

9600 -
17253 -

179 3i 
920 85 

1741 80 • 
~ .. '° -
1050 -

29000 -

26l 50 > 

675 - Con:ı. Perm. Municip lıt. 
183 12 • 

Cem. Ach. Lycee H. paıa 

499; - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 
5550 - > 

1723 50 Ce•. Aeh. Min. Def. Nat. Aok. 
1580 - ,. 

196 88 Com. Ach. command. Gen. Prot. 
Ferit Ank. 

1431 - > 

Com. Aeh. Min. Bef. Nat. Ank. 

25-8-41 11 -
21-7-41 14 -
21-7·•U J4 -

10-7-41 1-4 -

11-7-41 15 30 
11-7-41 15 -
28-7-41 11 -
25-7·'41 10 -
25-7-41 14 -

2S·7·41 11 -
ıs-7-41 14 -

345 38 Com. Acb. Academie deı leaux Arta 30-7-41 14 -

197 - Villyet lıt. 21-7-41 
6~0 Q6 Cem. Perm. Municip. latanbul 21-7-41 14 -
3'4 23 • 25-7-41 .14 -

- - Com. Acab. lntead. Marit. Kaaımpaıa 11·7-'41 15 -

8ir. Saliııe Çımaltı 4-i-·U H -

420 -
368 -

25 -
174 -

Dir. Monopolea Malatya 
Sime Exploit. Ch. Fer Etat Malatya 

> 

4147 17 Bir. pr. Menopelea Diyarbakır 
2250 - Cem. Acab. Milit. Ezine 

21-7-41 
17.7.41 
17-7-41 
17-7--41 
17-7-41 
23-7-41 
28-7-41 

14-
14 45 
15 -
15 15 
15 30 
16 -
n-

1131 50 Com. Ach. Oir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
:l13 75 Cem. Ach. Academie 4eı Beaux Arta 
815 35 Com. Perm. Monicip. lıt. 

15-7-41 15 30 
30-7-41 15 30 
21-7-41 14 -

Union Transports Keskin juıqu'ıo 21-7-41 
1440 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 25-7-41 
1293 98 Ministere Trav. Pub. Ank. 23-7-41 

Dir. Saline Çamaltı 14-7-41 
65 95 C. A. Econ. Monop. Kabataı tfJ-7·41 
69 06 Com. Perm. Munioip. lıtanbal 2)·7-41 

130 65 ,. 21-7-41 
HM 50 > 21-7-41 

78 75 • 21-7-41 
2175 - Adm.Gen.Ch.Fer !tat Ank.et lur.Expet. 25-7-41 

H.pa§a 
Com. Ach. lntend. lzmir 
Miniıtere Financea Oir. Economat 

- - Cem. Acb. lattnd. Marit. Kıaım1t•t• 

25-7-41 
28-7-41 
11·7·41 

11 -
16 -
14 -
10 15 
14-
14 -
14 -

14 -
15 -

16 -
14 - i 
a-

' 

Pazarlıkla 140 ten taze fasulye alıncaktır Beher kilıuuna 
edilen fiyat 15 kuruş olup ihalesi 14-7-1941 ıtazartesi r\inü 
dedir. 

Taliplerin muayyen rün ve saatte Ko.na mürıcaatlar1. 
Evsaf ve ıartnameai Ko.4a ber siin sörüıebilir. 

GelUtolu Askeri Satanalma Kemlayenunt1a11: 
Beher kilosu 7 kuruştan üç parti 400 tentlan ceman 120f 

ru ot pazarlıkla satın alınacaktır. Her parlinin tutarı 2i,OOO 
teminatı 2100 liradır. Taliplerin 25.7 .941 rünü saat 15 te Ge 
eski ıube binasında askeri satın alma komisyonunda bolunmal 

Dlr•rllakır Askeri Sabnalma Komlaronun 
.JO ten sade yağı evsaf ve teraiti dahilinde paaarlıkla sa 

caktır. ihalesi 12.7.9<+1 Cumartesi rünü saat 10 da Ciyarba 
keri satın alına kemisyenunda yapılacaktır. Tahmin aedeli 43 
lı:at'i teminatı 6526 liradtr. Taliplerin belli vakitte komisyon• 
leri. 

latanltul Kemut.nlllı 8abnalma Keml•ronu 
Atatıda cinı ve miktarı yazılı iki kalem yiyecek maddesi 

rünü açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şutnameleri ber rüO 
yonda rörüle!ı.ilir. isteklilerin belli ıün ve saatte Fındıklı.ta 
•a ltomiıyonuna relmelari. 

Cinsi Miktarı Mubam. ltedeli lllt teminatı j 
Kil• Lira Lira 

Sat 12000 2040 153 
Y efort 'oOO 2400 ıao 

Çanakkale Deniz Komutanhlı Setin Alm• 
Kemlayenunllan : 

Çanakale Denİ:.G komutanlıfı bir!iklerinin ihtiyacı elan erı: 

fıda gösterildifi gün ve saatlerde ihaleleri kapalı zarf ve açı 
mc ile yapılaeaktır. 
Tali,lerin muvakkat teminatlaıiyle lairlikte ihal~ fÜoü ve 
Çanakale Deniz komutanlıf'ı satın alma kemiıyonuntlan 

Kapalı zarfla yapılacak ihalelerde iç ve tiıı urf tarı kır 

mumu ile ınühürlenmiı olarak ihale saalintien bir aaa t ıvvel 
mukabilinde komisyona verilmiş olmalıdır. Pestatla viki f 
nazarı itiltare •lınmaz. 

Aıafıda miktarı rösterilen erı:aklardan koyun kuzu 1111' 
bir eksiltme ile yapılacak oldutuotlan talipler ber üç eti de ~ 
mecbur.turlar. 

E.vıaf ve ıartnameler her rlln Çanakkale Deniz Komutanlıf': 
Alma Kemisyon•ndan ve lzmir MGıtabken mevki satın alma ";J 
nu Jı.aılı:aalıklarıcian rörlhltilir. 

Kileso Cinıi 
16000 Sıfır eti 480.00 Kapalı Zarll.l 
12000 KoJUn eti 450.QO Kapalı Zarfla 

9000 Kuu eti 337.SO Kapalı Zarfla 
8000 Zeytin 240.00 Açık Eksiltme 
7600 Sabun 262.50 Açık Eksiltme 

• •• 

18.7.nı Pazartesi~ 
• > 

• • 
28. 7.9-41 Pazartetİ 
28.7.941 Pazartesi 

Soda ve beyaz sabun alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Mfİ 
larına. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: lSMAlL G1~1 
Bulldıt• yen 11MU••lıua•• .......... " lıtaa.,.t 


