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Gonn reçon nushalar 
20 kuruıtur 
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mum Tüccar arın 

~ EKONOMiK HABERL 
~ .... 

Tüylü derilerin ihracı 
meselesi 

ı' Ticaret Vekaleti, harice ya
sızmamasını temin maksadı 

tüylü derilerin ihracını kon-
le tabi tutmuştu. Bu husustaki 
r, 1 A2ustosdan itibaren mer'i

rj, mevltiine girecektir. Bu ta
en sonra deri ihraç etmek is
nlere ihraç edecekleri derile
ihracat kontrol dairelerine 

tererek müsaade alacaklardır. 
ilerinin ihraç kontrolünden 

'8bilmesi İçin üzorine azami 
tim tüy bulunması lazımdır. 

•ntirnden fazla tüylü derilere 
aç nıüsaadesi verilmiyecektir. 

~ün bazı gazeteler, Atuıtos· 

Çalıfasulyesine konan fiyat 
Ticaret Vekaleti, bunJan bir 

müddet evvel fıyal Murakabe 
Komisyonu tarafından kuru çalı 
fasulyesine konulan narbı tasvip 
etmiştir. 

PAZAR 
m e 

HER GON ÇIKAR iKTiSADi, MAL(, TiCARi YE ZiRAi 

GAZETESİ 
ve Müteahhitlerin 

5· 10 kuruı fazla sına olmak üze
re oıüıtahsilden mubayaatta bu

ı lunduklarından köylü yapağ"ıla· 
,
1 

rını Sümerbanka satmamak cihe
tine gitmektedir. 

f Fiyat Mürakebe Bürosu vazi· 
yeti tetkik etmektedir. Fakat 
bu şekilde çalışanlar faaliyet sa
halarını geni~ tuttuklarından 
tahkikatın kat'i neticesini almak 
bir az uzun sürmektedir. 

Bu arada büro memurları, 
şehrimizde bu şekilde satın al· 
dığı yapağıları fazla fiyatlar la 
eiğer ellere satan bir taciri su.; 
üıtüııcıle yakalamışlardır. Bu ti
carethanenin cılefterleri tetkik 
edilmektedir. Tetkik neticesin
de bazı netic~lerin daha elde 
edileceği umulmaktadır. 

Karasuda yeni sene mahsulü çok 
iyi bereketlidir. Arpa, buğday, 
yulaf iyidir. Zürra ve köylü bun
dan çok memnundur. Geçenlerde 
bir gazetrde Karasuyu su bastı· 
ğı hakkındaki haberin aslı yok· 
tur. Karasuyu ne su ve ne sel 
basmış, ve ne de bıı kazaya A· 
dapazarıadan sandal gönderilmiş
tir. 

Yağ ihtikarı tahkikatı 

Fiyat mürakabe teşkilah sade 
yağı etrafındaki tetkiklerini bı tir· 
ıniştir. Netice, bir rapor halinde 
fıyat müralcsbe Komisyonuna ve· 
rilecektir. Komisyon, bu rnpora 
göre müzakerelerde buhına•ak 

suçları görül~nleri ve müteahhit
Karas uda mahsul vaziyeti iyi ıerderı mürekkep olan tröst aza· 

itib.ıreu tatbik mevkiine fİ· 
& olan bu emri göz onünde 
'-ak tüylü derileri şimdiden 
rhum alıcılara satmış ribi gös-

Dün bu huıusta alakadarlara 
gönderilen tezkerede Vekalet, 
kuru çalı fasulyesinin toptan ki
loıuna 17,5, perıskende kilosuna 
da 21 kuruş olarak konulan ua
mi satış fiyatlarını tasdik ettiğini 
ve narhın difer nevi kuru fasul· 
yelere de teşmilin muvafık gö
rüldü~ünü bildirmiştir. Binaena
leyh komisyon, önümüzdf'ki cel· 
selerde gerıye kalan diğer cins 
kuru fasulyelere de narh koya
caktır. lzmitten bildiriliyor: - Bu yıl sını dir liyecckdir. 

'~~~~~~~;~~~~~ l 
lr. hubangi bir nakil vasıtası· 

'lilklenaıek üzere mavnalarda 
deten tacirlerden bahsetmişti. 
lıntaka Ticaret Müdürlüğün· 

verilen ınalamata na:r.aran 
akika gümrüklerde bu şekil
Japağılı deriler varsa <la')>u 
erdeki tüy uzunluQ'uoun n~ 
ar oldutu malı1ın defildir. 

bu deriler, niıamuamenin 
' utu hadlerden faz.la tüylü 
ııe şekılde oluı;oa olsun ibra· 

müsaade edilmiycce2'i ta· 
.Jir. 

" ~ sene Kar1deniz mıntaka-
da Fındık rekıltesi çok 

~ol 
abzondan Bildiriliyor: Ho
n Gö~eleye kadar devam 

Traazon fındık mıntaka· 
bu yıl rekoltenin 12.600.000 
kadar olacağı tahmia ve 

ri t edilmiştir. 

liter taraftan iki aydanberi 

1 ~ ıüren kuraklık yüzünden 
'-' ve sair toprak mahsulleri 
~ yarıya bolduktan ıon· 
~ bu mıntakaya yajmur yat· 
fa batlamışhr. 

?et Ofisi 10 ton 
utın aldı 

naftalin 

caret Ofisi, 10 ton naftalin 
,a alınmıştır. Bu naftalin Ro

adan getirilmiş olup Grum
isminde bırisine aitti.Grum-

fazla fiyatlarb satış 
k istediti için ıatıı durdu
ştu. Şimdi Ofia, satın aldı· 
naftalinleı i, muayyen ve 

ru fiyatlar üzerinden satacak-

11. 7. 941 

1 Sterlin 

100 Dolar 

100 lav. Fr. 
100 Peçeta 

100 Yeo 

5.24 

130.0250 

29.6875 
12.9375 
31.1375 

100 ineç K '1.0050 

tsliAM VE TAHViLAT 

19.50 
1!#,'.10 

800 çuvıl kahvenin tevziatına .. 
ba slanıyor J 

Şehrimiz halkına tovzi edilmek 
üzere ticaret Vekaleti tarafından 
iÖnderi!en 550 ç11val kahve hal· 
ka dağıtılm1ştır. Fakat bu miktar 
ıhtiyaca kafi gelmemi1 ve 50 
binaen fula vatandaş tevzi fişi 
aldıklan halde kahve alamamış
lardır. Vaziyeti dıkkate alan Vi
layet bu kimselerin ıhıiyacını 
karşılamak üz.ere Ticaret Veka
letinden kahve istemiş ve yeni· 
den Vıliyet emrine 800 çuval • 
kahve almıştır. 1 

Bugünden itibaren kahve '\uru l 
lrahvecilerle verilmiş, kavrulma· 

ya başlanmıştır. Halka kavrulmuş 
çekiıdek olarak da~ılılncııktır. 

lik tevziatta kahve alan ve 
şimdi yine almak isteyenler bu
lunduğu takdirde bunl.r fiş alıp 
ta kahve alamayanların tevziatı 
tamamladıktan sonra alabilecek
lerdir. 

Belediye Kooperatifi de me· 
murlara verilmek üzere paketler 
halinde _kahve hazırıamağa başla-
mışhr. 

Çaraamba iÜııunden 
levziata başlanacaktır. 

Çarşamba gününden itibaren 
tevziatında bir yenilik olmak Ü· 

zere iki kuru kahvecide kahve 
satışını serbest bırakacaktır. Bun· 
lar kurukalweci Mehmet ve lh
sandu. Buralarda 125 gramlık 
paketler halinde halka .serbest 
kahve satılacaktır. 

Türkiye - Almanya hava 
seferleri 

Ankaradan bildiri ldiğine göre 
Almanya ile lstan bul arasuıda 
hava seferlerine haşlamak için 
teınaslar yapılmaktadır. 

Hususr Takas 
Ar.karadan bildirdi2'ine nazaran 

Hususi Takas talimatnamesi dün 
neşredilmiş ve meriyet mev
kiine iirmiştir. 

YapaQı satışları 

Sümubankın köylüden müha· 

yaa edeceği yapağılar için aza· 
mi fiyatlar konmuştu. 

Bazı tacirler, 1tu fiyatlardan 

UNA AL 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita ------------------------ -

M. M. Vekiletl Satmalma Komisyonundan: 

Her ikisinin keşif bedeli 54, 190 lira tutan iki bina Sıvasta 
yaptırılacaktır. 

iık teminatı 4064 lira 25 kuruştur. Kapalı zarfla eksiltmeıi 
26.7.941 cumartesi günü ıaat 15 de Ankara M. M. V. satınalwa 
komisyonunda yapılacaktır. 

Keşıf ve .şartnı&mHi 271 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin 
kanuni vesikalarile teklif mekluplarmı .hale ıaatinden bir saat 
eı vel komisyona vermeleri. 

Çanakkale Belediyeslnedn 
C. H. Partisi arkasında yaptırılacak 4656,70 lira bedeli keşifli 

otobüs istasyonu 20 a-ün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Taliplerin 349,27 lira munkkat teminat :ık1jesi veya banka 

mektubile 24. 7.'11 ıü:ıü saat b de belediyemize müra'.!aatları. 
Şartname parasız olarak verilir. 

Vakıflar Umum MUdUrlüğUden : 
Keşif bedeli 172969,4) lira olan Ankarada İstiklal caddesinde 

kain ikinci Vakıf apartıman dahilindeki ıineıua salonunun Devlet 
Konservatuarı tatbikat sahnesi haline ifrağ ve tadiline dair yapı· 
lan kapalı zarfla münakasa günü olan 2. 7 .941 tarihinde talip çık
madığından 2490 ıayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 40 
ncı maddesi uyarınca 3. 7.941 tarihinden itbareu bir ay müdtletle 
pazarlığa konulmuştur. 

Proje ve şartnamelerini a-örmek iıtiyen taliplerin bir ay 
zarfında Ankaraıia Vakıflar Umum Müdzrlü~ü İnşaat Müdüriyetine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

M. M. Veklleti Satmalma Komisyonundan! 

Muhammen :ksıif bedeli 1610 lira 87 kuruş tutan Mamak'ta iki 
kanalizasyonu birbiri110 b3ğlaaııı işi paznrhkla yaptırılacaktır. Temi· 
natı 241 lira 64 kuruş tutan bu işin pazarlıfı 26.7.1941· cumartesi 
günü saat on ikide illteklilerin belli iUn ve saatte komiıyona müraca· 
ıtları. 

Diyarbakır Askeri Satm Alma Komisyenundan 
Keşif beJeli 240~8 lira olan inşaat işi kapalı zarf usuliyle eksilt

meye konulmuştur. 

Eksiltmesi 17.7.941 perıembe rünü saat 9 da yapılacak olan bu 
işin muvakkit teminatı 18 7 lira 15 kuruştur. 

Şartnamesi ker 2'Ün komisyonda görülebilir. 

lsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat ve leklif mektuplarım 
Diyarbakır Sa. Al Ko. na vermeleri. 

Sıvas lskln MiJdUrlUIUnden 

Sıvas'ın Şarkışla kazasının Gemerek nahiyesi civarındaki Yeniçubuk 
gö~men köyüne isale ve tevzi edilecek su tesisatı uı.ıhalli işleri, ka· 
palı zarf usııliyle ve yirmi gün müdJ .. t:e eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Yapılacak iş musaddak projesi mucibince kaptaj ve tazyik kıran
lar inşaatı ile boru hususi aksamı ve armatürlerin ihzarı ve boru fer· 
şi işlerinden ibareltir. 

Bu işlerin keşif bedeli 24. 71 I lira 24 kuruş ve muvakkat lemi· 
nat 1853 lira 34 kuruştur. 

Tesisata ait projf', evrakı keşfiye ve eksiltme şartnamesi Sıva1 
lskin Müdürlüiünde ıröriilebilir. 

sm 
1' Temmaıı: 1941 

~--------------~ 
iDAREHANE Ye MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Husust Dıı.ire 

iLAN ŞARTLARI 
fdarehanemizde g-.. ıü~ülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

fiJ--------~ 
mesı kl Organıdır • 

. Talipferin şimdiye kadar bu rnnkule işleri başarmı• old ki 
d t b . ._ ·ı . .., u arına ııır mu e er vesaı~ ı e bırlikte arttırma eksiltme kanununu b h • 

t 1 • hk" - 1 . o u u ıus tıi<ı a amı cum esıııd ı oları J'l!,.ı bilcümle vt"saiki ibraz. et • 
leri mecburidir. mo 

ihale 2ô·tenı nuz·1Y41 tarihine mu31dif pazartesi günü saat 14 te 
lsk5n Müdu .luğü. binasında muteşekkıl komisyon huzurunda yapıla
cağından talıplerın mezkur gun ve saatte komisyona müracaatları lü
zumu i.an olun ur. 

T. H. K. Havacıhk D. Ganel DJrektörlUğUnden 
Etimesut alanında beheri 345 lira 20 kuruş keşif bedelli 5 adet 

sı2ınak inşası açık ekıiltmaye konulmu~tıır. Eksiltme 28 temmuz 
941 pazartası günü saat 15 fle T. H. K. Genel merkez binasında 
yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini almak ve krokisini görmek üzere her 
gün levazım şubesiue ıuiirac ıatları \'e ekıiltmenin yapılacağı ırüue 
kadar 129 lira 45 kurufluk muvakkat t1:minatlarını merk~z vu· 
nesine yatırmaları. 

Sivas inhisarlar lia9mUdUrliljüodon 

Koyuluhisar kazasında yapılacak idare binası inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bu işin kı-tif bedeli 11594,68 lira 
Ye muvakkat temi nan 869.60 liradır. Muvalı:kat ihalesi 25.7.94 \ cu· 
ma gunu saat b te Sivas lnhisarlar başmüdürlütü binasında müte· 
şekkıl komisyon hu:ıurunda yapılacaktır. Plan ve keşif evrakları Si
vas, Ankara başmüdürliıklerinden ve lstaııbul'da Kabataş'ta inhisar
lar mübayaat şubesinden alinabilir. lsteklilerin 2490 numaralı kanu· 
nun 3 üncü madde.sinde yazılı vesikalardan başka bu kabil inşaatı 
yaptıklarına dair evrakı nıüsbitelerini ve teklıf mektaplarını havi :ıarf
ları ihale saatından bir saat eveline kadar komisyona iÖndermoleri 
ilan olunur. 

l•tanoul lleledlyeslnden : 

Mecidiyeköyünde Çarşıçi, Galatada Kalafatçılar Bufulu saman 
yolu Ferıköyilnd., f:Jozkurt, Şişlid~ Abide Hürriyet, Taksimde Fiyat 
i.ırajı, Cıbang-irde T ufeııkçi Salih - Batarya Bılezikci -Talimhane
Taksim cadde ve S'1kakların şose parke ve idi kaldırım inıaatı ka· 
palı zarf usulıle eksiltmeye konulmuıtur. Keşif bedeli 22707 lira ve 
~lk t_emınatı 1703 _lira 2 kuruştur. Mukavele, eksiltme Bayındırlık 
ışlerı fenel, hususı ve fenni şartnnıneleri proje keşif biilisaıile buna 
müteferri di2'er evrak l 14 kuruş mukabilinde Belediye Fen işleri Mi1-
dürluğünden verilecektir. lhıle 'J8 7.9 H pazırtesi ::ünü uat 15 te 

Daımi Encıi.ne.ıde yc&j>ılacııkt1r. l'aliplerin ilk teminat makbuz voya 
mektupları, ıhale tarihind ~n sekiz gün evvel 8dlediye Fen işleri 
Müdürlüğ'ünd müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait 
Tıcaret Odası vesikaları, imzalı şartname ve kanunen ibrazı lizım 
gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde 
hazırlıyacakları teklıf mektuplarmı ihale i'Ünü saat l4 e kadar Dai
mi Encümene vermeleri lazımdır. 

inhisarlar Yavşan Tuzlası MUdUrlUlilnden : 
Tuzlamız müdür evi ve misafirhanesinin tamiri işi 15 fÜn müd· 

dr:tle açık eksiltmeye konulmuştur. "' 

İşin keşif bedt'li 5.659 19 lira olup ınuv.:ıkkat teminat 424.44 li· 
radır. 

llıale 21-7·9H t:arihiııe miisadif pazartesi a-ünil saııt 15 te inhi
sarlar Yavşan tuzlası müdürlüR'ünde yapılacaktır. 

Bu iş hakkında keşif varakası, fenni şartname, mukavele s urctleri 
inhisarlar Ankara ve Konya başmüdürlükleriyle Yavşan tuzlası mü· 
diırlüğünde mevcuttur. 

Taliplerin inhisarlar umum müdürlüfü inşaat şubesi veya mahalli 
inhisarlar başmüdüıluklerinden alacakları fenni ehliyet varakaları ve 
depozito akçeleriyle birlikte muayyen ~ün ve saatte Yavşan tuzlasa 
müdürlü~ünde müteşekkil komisyena müracaatları ilio olunur. 

Ankar• V•lillllnden : 

Ankara • Kalecik • Çankırı yelunun 29+800-45+000 inci ki· 
lometrelı~ri arasında esa.lı şeıe tamiri işi 28.7.941 pazartesi ıünil 
saat 1' illa Daimi Encümende yapılmak üzere kapalı zarf u•ulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 139t33 lira 25 kuruf ve mavakkat teminatı 8201 
lira '6 kuruttur. 

isteklilerin teklif mektuplarını, ticaret eduı veıikuı aauYakkat 
teminat mektup veya makbuzu ve ihale J'ÜnÜn~e? • en az 3 ı\ln 

l ·ı · t · tı'daı 'le müracaat ederek bu lf ıçın alacakları evve Yı aye e ıs _ 
f • hl" t 'ıkaıiyle Dİrlikte yukarıda ach geçen gunde aaat ennı ~ ıye ves 

1 
· B • k 'f 

1 k d O · - Encu-ınen reisJi1tine verme erı. una aıt etı .) e a ar aımı 5 _ • • 

· h aün nafıa müdürlüj'ünde ıorebıleceklerdır. ve şartnameyı er • 

Malatya H•va Satınalma Komisyonundan : 

Malatya'da inşaat yapılacaktır. Keşif bedeli 18926 lira 51 ltu· 
ruştur. 

inşaata ait evrak k~şfiye Malatyada hava mıntalta depo 
tinde berıün ötleden ıonra ıörülebilir. • 

amirli-



MONAKASA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

15 T-•H '41 "~ 

kuşak pazarlıkla milnakuaya konmuştur. 50000 acelten • .,aft ~ 
m_ak .. üzere ayrı ayrı tek.lifler de kabul edilir. ahale:.i 15.7.9-41 ~r: 
gunu saat 14 de Ankarada M. M. V. Satınalma Koınisygnunda 
pılacaktır. Taliplerin teklif edecekleri miktar üzerinden kati ı,ı 
natlariyle belli vakitte Komisyona relmeleri. er 

Cluıl Şekli Muham. bed. 

A) Münakasalar 

ln .. at, Tamirat, Nafıa l9lerl, Malzeme, Harlt• 

Teminat Müracaat yeri Günü Saat 
•*.Seherine tahmin edilen fiyatı (420) lturuş olan (500) adet bo~u 
peberine tahmin edilen fiyatı (44) kuru' olan (5000) adet yDj ıı 
lusu ve beherine tahmin edilen fiyatı ( t40) kuruş olaıı (800) 
hamam peıtimalı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Borno•~i 
havlusu ve hamam peştimalı için ayrı ayrı teklifler de kabul fi 
ihalesi 26.7.941 cumartesi günü saat 11 dedir. Evsaf \ e ıart 

Şose tamiri Aalı:ara - Kalecik - Çankırı yolu ara kapalı z. 139033 25 
sında 

Mamakta iki kanalizasyonu birbirine batlama işi paz. 1610 87 

8201 66 Ank. Valili ti 

241 64 M. M. V. SAK 

/8-7-41 

26-7-·41 

16 -

12 _f 
M. M. V. Satınalma Komisyonunda görülür. Taliplerin teklif 
cekleri cins ve miktarlar üzerinden kanuni ille teminatı havi 
mektuplarını ihale ıün ve saatinden en .. z bir saat evveline ~ 
Komisyona vermeleri. 

Şasal suyu menbaının tanzimi a~. eks. 938 86 

ilaçlar, klinik ve ispençiyari elit. Hastahane Lvz. 

Eczayı tıbbiye: 141 kalem kapalı z. 43185 -

> > 44 kalem (ıart. 2 i'UrUp İÇİn ao kr.) • 
fi. en&ucet, Elbise, Kundura Çama,.,, w.a. 

Odacı elbisesi diktirilmeıi: tak. paz. 

._ altli)et, Bo•eltwa, Yl kletme 

Kara nakliyatı: 14000 t. kapalı z. 

Mahrukat, Benzin, Makine yatları •••• 
Maden kömürü: 30 t.- meşe odunu: 10 t. 
Odun: 2jl5 t. 
Mazot: 20 t.- makine yatı: 1 t.- r•z : 900 teneke, 

benzin: 20 teneke 
Meşe odunu: 400 çeki 

MDteferrlk 

Çir bezir: 3 t. 
Lüleci kili: 75 t. 
Demir dolab: 12 ad. 
Ambalaj sandıtı: 15 tak. 
Zincir yular sapı: 2615 ad. 
Renkli cam 91 m2 

• 
Erzak, Zahire, 

Muhtelif erzak (temd.) 

Et, Sebze, v.s. 

Sabun: 5 t. 
Sadeyafı: 3 t. 
Yem otu: 70350 k. 
Yatak otu: 56280 k. 
K. ot: 18.~ t . - 19 t. 
Erzak, ıebse ve mahrukat (temd.) 
Saman: 500 t. (tashih) 
Sadeyafı: 6 t. 

Datlif eti: 20 t.- kuzu eti: 6 t.- sıfır eti: 2 t. 
Yaı ıebze: 39 kalem 
K. fasulye: 1.5 t.- nohut: 500 k.- barbunye fasulye: 

300 it.- k. bamye: 100 k.- kırmızı mercimek: 200 
it.- pirinç: 10 t.- tuz: 1.5 t . 

Toz şeker: 10 t.- kesme şeker: 2 t. 
Yaı meyve: 16 kalem 
Yumurta: 35000 ad.· patates : 10 t.- sofan 4 t.-

sarmus&k: 250 it. 
Yoğurt: 5 t. 
Beyu peynir: 4 t.- kaıar peyniri: 2 t. 
Zeytin: 1 t.- sabun: 4 t.- ıoda: 4 t. 
Uo: 4 t.· makarna: 4 t.- ıehriye : 300 k.- niıasla : 

300 it.- pirinç unu: 300 lt. 
Arpa: 5 t.- saman: 10 t.- ince kepek : 5 t. - kalın 

kepek: 5 t .- arpa kırması: 2.2 t. 
Ekmek; 40 t. 

kapalı z:. 

" 

aç. eks. 

aç. eks. 

" 
paz. 
aç. ek:ı . 

" 

paz. 

" 
• 

aç. eks. 

" 
paz. 

paz. 
kapalı z. 

• 
• 
> 

• 
> 

aç. ekı. 

.. 
> 

" 
> 

> 

> 

33241 -

122500 -

37040 -
6573 so 

1840 -

1800 -
5625 -
1500 -
1875 -

Beh 1 80 
546 -

1688 63 

lr.: o 07 
k o 04 50 

9300 -

16500 -
541~ 40 
6102 -

5700 -
2827 50 
27.lO -

1250 50 
4800 -
2720 -
3133 -

2453 -

4900 -

70 42 İzmir Valili ti 

3238 88 D. D. Yolları Ank. ve Haydarpaşa 
Ve:ı:neleri 

2493 03 > 

- - Jandarma Koınut. SAK Ank. 

7375 - İzmir Lvz. SAK 

Çorum Orta Okul MüJ. 
2778 37 Bursa Ask. SAK 

• 

493 12 Bursa C. Müddeium. 

138 - Valdebağl Prevantoryum ve Sana· 
toryum Müd. 

270 - Ask. Fab. ikalar U. Müd. SAK Ank. 
843 75 • 
112 50 Ticaret Velcileti Ank. -
281 25 İzmir Lvz. SAK 
352 03 lst. Jandarma SAK 

40 95 O. O. Y elları H. paşa 

24-7-41 11 

28-7-41 15 -

28-7-41 15 -

18·7·41 10 -

15-7-41 15 -

28·7-41 15 -
28-7-41 16 -
14-7-41 15 -

28-7-41 15 -

16-7-41 14 -
16-7-41 14 30 
28-7-41 14 -
14-7-41 10 -
28-7-41 15 
2l-7-41 11 -

Ank. Valilifi pazartesi ve perıembe 
Ask. Fabrikalar U. Mild. SAK Ank. 16-7-41 15 -

• 16-7-41 15 30 
370 - Ank. Emniyet Müd. 28-7-41 16 -
190 - • 28-7-41 16 -
78 40 Çorum Vılayeti 1 ay zarfında 

:o 15-7-41 14 -
- - Ank. Lvz. SAK 17-7-41 14 -

697 50 Valdebağı Prevantoryum ve Sanator· 26-7-41 
10 301 yum Müd. 

1237 50 " 26-7-41 10 50 
406 08 > 26-7-41 11 10 
458 - • 26·7-41 10 301 

427 50 • 26-7-41 11 50 
212 06 26·7-41 • > 12 10 
204 - > 26-7-41 12 30 

93 75 > 26-7-41 13 40 
360 - • 28-7-41 H-
204 - J 28-7-41 14 20 
235 - • 28-7-41 14 40 1 

1 
183 97 > 28-7-41 15 20 

I 
267 50 > 28-7-41 15 40 

1< __.,,.,,. 

' lıt 

~ 
Devlet DemlryoUarı işletme U. MUdUrllJğUnd•-= 

Muhammen bedoli (800) lira olan 200 kilo dana derisi ('/İ 
29.7.1941 salı günü saat (11) de Haydarpaşada Gar biııası dJca 
deki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın :ılınacak~•\ 

Bu işe ıirmek isteyenlerin (60) liralık muvalc 4 t tea1il 
kanunun tayin ettiti vesaikle birlik.te eksiltme fÜnü saatine 
Komisyona müra.:aa tları lazımdır. Bu işe ait şartnameler Koııı 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

M. M. V. Sabnalma Kdmlayonundan: 
Beher çiftine tahmin edılen fiyatı 36 kuruş 75 santim olan 

çift pamuk ve yiln karışık çorap pazarlıkla satın alınacaktır. d 
den aşa~ı olmamak üzere ayn ayrı teklifler de kabul edilir. P'0 

16.7.941 Çarşamba ıünü saat 15 de Ankarada M. M. V. Satıll 
komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda / 
Taliplerin teklif edecekleri miktar üzerinden kanuni kati 
le belli vakitte komisyona gelmeleri, 

* • • Beher metresine tahmin edilen fiyatı 350 kuruş olan 1 
metre kaputluk kuma' kllpalı zarfla ekıilimeye konmuştur, 
metreden aşaia olmamak şartile ayrı ayrı teklıfler de kabul 
llıalesi 28./.941 Pazartesi ıunü saat 11 de Ankara M. M. 'ı/. 
alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 1750 
komisyondan alınır. Taliplerin teklif edecekleri miktar üzerindl' 
nuni ilk teminatlarile teklif mektuplarını komisyona vermeleri· k 

pı 

Ankara Levazım AmlrllOI Sabnalma Komlsyon11-' 
Aşafıda yazılı melbusat ve techizal maddeleri satın ahoİe 

lsteklilekin her ıtın nümunclerile birlikte Ankara Levazım JılM 
Satınalma Koıobyonuna müracaatları. Elbiselik kumaş ciheti 
yeden verilecektir. Yalnız imaliye ücreti müteahhi<ie aittir. 

Elbiselik kumaş ve imali. 
Çizme. 

PetlL 
Lp.aı.ıa ....... -.. 
Kilit •• ..,. ... f 
BattaolP! 
Matra. 
Hurç Manevra sandıfı. Manevra kemeri. 
Portatif karyo'la. 
Bezart puslası. 

Ankara Jandarma Satınalma Komlsyonund,-
Betenilecelı: kuııAaştan lacivert renkte yirmi takım odacı 

18.7.941 cuma günü saat 10 aa pazarlıkla ıhale edilecek. ve ~ 
deline g-öre teminatı katiyesi alınacaktır. isteklilerin elbise 

e 

ve elbiseye konulacak malzeme nümuneleriyle birlikte pa-,,J 
manında Ankarada J. Gn. K. Satınalma Komisyonuna geloılin 

P. T. T. Umumt MUdUrlUjilnde11: 
5.7.941 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilao eJılen .J 

maa kasket seyyar ve naldiye memurları elbisesinin dikişi " 
çıkarılmıştır. 

r 

Muhammen bedeli 1200, teminat 180 liradır. ç 
Pazarlığa iştirak edecek taliplerin pazarlık fÜnÜ olan t-4 Ji 

941 pazutesi günü saat J5 de Ankarada Evkaf apartımanıns' 
katında müteşekkil P. T. T. Umumi Mudürluk Alımsatıı:n ~ ç 
nuna müracaatla teklifte bulunmaları ve arzu edenler aynı 1 
bu i~e ait şartnameleri bedelsiz olarak alabilirler. Muvakkİ Eksiltme kapalı zarf uıulü ile olup 10.7.941 tarihinden itibaren 

15 2ün müddetle ilin edilip 28. 7.941 pazartesi rünü of leden sonra 
ıaat 16 da Malatya hava mıntaka deposu imirlifi binaaında yapıla

caktır. 

353 lira kati teminatın Bakırköy Malmüdürlüfüne yatı•ılarıık m:\k· 
buzlarile birlikte 22.7.941 sah günü saat 14.30 da Yeşilk.öy Hava 
Mıntalta Depo Amirliğinde Sltınalma Komisyonunda bulunmaları. 

J nalları ve teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

Muvakkat teminatı 1419 lira 48 kuraıturr Mobilya, Bür ve ev eşyası, .Auşamba, Ha l v. s. 
Teklif mektupları 25.7.941 cuma 2ünü saat 15 den 16 ya kadar 

Malatya bava mıntaka Depo Amirliği binasındaki Komiıyona mak
buz mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mektuplar ka
bul edilmiyecelrtir. Postaneedelti i'eçikmeler muteber defildir. 

Ankera Eleklrlk TUrk Anonim Şirketinden: 1 
Şirketimizin ihtiyacı için muhtelif cinı elektrik malzemesi satın Devlet Demiryolları va LlmanJar1 lfletntl 

alınacaktır.' 1 Umum idaresinden 

Münakasaya iıtirak edecekler ihale i'Ününden 3 gün evel bulun
duldarı yer oafia ve vilayetten veya müsteıarhğıodan bu işi yapa
ı. ileceklerine dair ehliyet vesikaları almış olacaklardır. 

Şartnamenin 6 cı maddesinde istenilen vesikalar muvakkat temi· 
aahn konulduğu zarf içeriaıne konulacaktır. 

lliçlar, Klinik va tspençiyarT aıat, Hastahan!_ Lvz. 
D. D. Y. ve Limanlara ı,ıetme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 6076 lira olan 44 kalem diıçi alit ve edevatı 

28.7.1941 Pazarteıi ıünü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmer istiyenleria 4S5.70 liralık muvakkat teminat ile 
kuunun tayin ettiği veıikalariyle ve tekliflerinin aynı ıün saat 14 
de kadar Komisyon Reislitinne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden Hay
darpafada Tesellüm vo Sevk Şeflifinden drfıtılacalttır. 

Elektrik, Havagazı. Kalorifer (Tesisat ve Malı.) 

lstenbul H va Mıntaka Depo Amlrlltlnden 
Şl kalem Elektrik malzemeıi ıatııı alınacaktır. 

Bunları teahhüt etmeği arzu edenlerin cins ve miktarını gösteren Muhammen becfeli (6620) lıra elan 200 adet deoıit 
listeleri yazı ile Şirket Müdürlüğünden talep etmeleri ve 1.9.1941 9 7 ı 

2 .. ~41 salı günü saat (1:>) le Haydarpaşada Gar bina!JI 
tarihine kadar teklif mektuplarını göndermeleri ilan olunur. d k 

!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'.!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:~'!!I!!!!!!!!!!!!!! • e İ Kom İs yon ta rafından lı:a palı zarf usul ıl e sa tına lınaca le 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Polatlıda Garnizon Komntanh§ı Satlnalma 
Komisyonundan : 

Bu işe girmek isteyenlerin (496) lira (50) kuruşluk 
teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muht' 

f rını ayni gün saat (14) e kadar Keınisyon Reislığine votl 

I 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak "' 
tadır. 

Aşafıda yazılı malzeme pazarlıkla ·satın alınacakt'ır. Taliplerin 
1~.7.94! salı ıünü saat 14 de Polatlıda g-:ırnizon komutanlı~ına mü- J 
raca atları. ı 

!!!!'!!!!!!!!!!!2!!!1!!!~~1!!!!!!!ii!3~~1Si2~~~~ Cinsi 

Bir takım elbise 
Çizme mahmuz 
Sırma kemer ve kılıç 

Hurç 
Manevra sandığı 
Portatif karyola 
Battaniye 

Miktarı 
adet 

206 
206 
206 
206 
206 
206 
206 

M. M. V. Sabnalma Komisyonundan: 
Bıherine tahmin edilen fiyah 135 kurut olan 300000 adet yilo 

~ahrukat. Benzin, Makina yagları 

'

' Bursa Askert Satınalma Komisyonund•" 

Bursadaki birlik ve müeneıelerin ihtiyaçları o)ao 
kilo odun kapalı zarf uıuliyle münakasa konulmuştur. 

l
i Tahnıin bedeli 37040 lira olup muvakkat teminatı 

37 kuruş 50 1&ntimdir. 
ihalesi 28 temmuz 941 pazarteıi güuü saat 16 da gl 

nede 7 inci ilk okul binasındaki satınalma komisyonP.,I 

1 
caktır. j 

Taliplerin ihale gün ve saatinden evvel muvakkat t"ı 
ralarını her haori bir mal sandığına veya Bursadaki /ti' 

t mulıasebeıi veznesine yatırmış olacaklardır. 

' 
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Talipler teminat makbuzlarını muhtevi teklif mektaplarıaı ihale 
Jl'-o Te ıaatiaclen bir saat evveline kadar yani 28 temmuz 941 pa· 
~1 ~rteai ıüoü ıaat lS e kadar 111ezkQr satınalına komiıyonuna tevdi 
ıAa f"cceklcrdir. 
tfl Vaktinde teslim cdilmiyen teklif mektupları kabul cdilıniyecek· 

erdir. 

Odun evıaf ve şartnamesi Ankara İstanbul Lv. amirliklerile 
~ursa 7 inci ilk okuldaki aıkeri aatınalma komisyonu başkanhk-
1~ iruıda mevcuttur. 
~) Taliplerin taahhüt işlerile meşrul elduklarına .iair kanuni ve· 
P../kalarıoda mektupları meyanında lıtuluodurmaları. 

Müteferrik 
Ankara lleledlyeslnden: 

Otobüsler için alınacak 200 metre fren balatastnd isteklı çıkma· 
htından eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

Muhammen ~edeli 3200 liradır. 
Teminat 240 liradır. 

Şartname ve nümunesini görmek istiyenlerin lıar gün encümen 
lemine ve i$leklilerin "e 15. 7.941 salı ıünil saat 10.30 da belediye 

... iresinde müteşekkil daimi encümene müracaatları. 
ttİ 

M. M. V. Sabnalma Komisyonundan 
Beherine tahmin edilen fiyatı 9) kuruş olan lS0.000 adet tımu 

ll'çası pazarlıkla sahn alınacaktır. 10,000 adetten aşa2ı olmamak iize· 
'9 ayrı ayrı tekliflerde kabul edilır. İhalesi 17.7.941 Perşewbe günü 
1&at 11 de Ankarada M.M.V . .Satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

f-vsaf ve şartnamesi 7 lJ kuruşa komısyondan alınır. Taliplerın teklıf 
,r1ecekleri miktar üzerınden kanuni kati teminatlarıyle belli vakitte 
Jkomiıyona gelmeleri. 

lstanbul GUmrUklerl llatmildUrlUGUnden : 
Güıurüklerin ihtiyacı içın muhammen ite.Seli 4 lıracian 50 aded 

aaitli, 50 aded köpükhi yanıın yaracı ecza:n :t8.7.9-ll Pazartesi ıu
ü saat onda açık ekıiltıne ıle satııı alınacllktır. 

lstel<.iılerin aynı ıuıı ve saatte 0 o 7 ,::> p\}y akçelerini yatırmıf O· 

ralr. Başmudurluk .Satınalma Komısyonuna mliracaatları. 

Ankara Ya•lliilndon : 
-/J. Stauyom ve hipodrom müduı Hı~iı ıh ti yacı olaıı aşaaıaa yazılı 4 
• kalem muhtelif malzeme ve raayo lambalarının ayn ayrı ihalesi ya· 
:pılacaktır. 

~artnameleriııi her giın sta<lyom müaürlü~ uııde &Örebııırler. 
'lalıplımn 14.7.Y4ı pazarlesı guııu ~ut .ıJ,JU ua vilayet uaimi 

ncuıuenine muracaatları. 
t.'luhammen tutarı 

hra krş 

141 !>U 8 k.alt:.m muhtchf bahçıvan malzemesi. 
'..!"' •. ," 1 l 

u., '.J l k.ıılem wuhtılıf ba ıç1va11 mMızewı:ı.ı, 
ıyy Iü l.'.> kalem nıulııeııf temızıık waızemesı. 
"i~l uU t>u .uJı:l u.uhıeııt rıı.ayo ıambası. 

* * • ~tadyuw ve lııpu<lroıu miıdiırlüğii ihtıyacı olıuı aşa~ıda yazalı 
lllalz.ı:aıeler ayıı ıayrı ınale ıH.tılecek.tir. 

~arlnamelerını her ııün sla<lyom miıuiiıli.ı~i.ıcde &Öıebılirler. 
'lalıpleıın :lb.'i.941 pıu:arteııı KUut.ı aut l:>,~u ua \'ıliyel daimi 

nciımenıne wuracaalları. 

Muhammen beJelı 
lıra krş 

~!I~ 8U 
~:l :L:> 
67J. ~u 

3400 lilre benzin 

:Llt kaltnı nıuhtelıf boya malzaınesi 

2~ kalem muhteiıf elektrık malzemesi 

l&tanbul GUmrUklerl 8a,mU'8UrlUOünden: 

MONAKASA GAZ!T!SI 

Ankara Vilayetinden : 
34 kal\!m muhtelif erzak 1688 lira 63 kuruş muham en bedelle 1 

açık eksiltmeye konulmuş ve vakti muayyeninde talip zuhur et· ı' 
mediğinden 30 gün müd Jetle pazarlığa konulmuştur. iıteklilain 
şartnameyi görmek üzere her güo Maarif müdürlüğüne ve yüzde f 
7,5 teminat akçesini hususi muhasebe müdürlüğü veınesinc yatıra· ! 
rak her pazartesi ve perşembe günleri saat 15,30 da Vilayet Da- . 
imi Encümenine müracaatları ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUiU 
Merkez Satlnalma Komisyonundan : 

Malzemt:nin c;.ısi 5 ton sabun, ihalenin gün ve saati 16.7.941 çar· 
1amba günü lS 

Malzemenin cinsi 3 ton sadeyağı, ihalenin gün ve saati 16.7.941 
çarşanba gunü lS.30 da. 

Yukanda cins ve miktarı yazılı malzeme hizalarında gösterilen 
fÜn ve saatlerde askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın ııl
ma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin komisyona 
müracaatları. 

lstanbul Yakıtlar DlrektörlUIUnden 
Sadeyağ 8000 kilo 140 kuruş 840 lira 
Ekmek 80000 kilo 12 kuruş 25 St. 735 lira 

Gureba hastahanesine lüzumu olan ekm~k ile yine hastahane ve 
imaretler için alınacak sadeyağın kapalı zarf usulile yapılan eksilt· 
mesinde istekli çıkınııdı~ındıın mezkQr iki kalem yiyecek ayn ayn 
pazarlıkla alınac ktır. Pazarlığı 14-7-941 tarihine müsadi f pazartesi 
günü saat lS de lıotanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında toplanan 
Komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri h~r gün Levazım kaleminde 
görülebilir. 

Ankara Emniyet MUdUrlUöUnden: 

Ginsi: Kuru yem otu, miktarı 70350 kilo, muhammen fiyatı be· 
lıt-r kilosu 7 kuruş, ilk teminat 370 lira, 28.7.941 panrtesi saat 16. 

Cinsi: yatak otu, miktarı 56280 kilo, muhammen fiyatı beher ki
losu 4 kuruş 50 santim, ilk teminat 190 lira, eksiltme tarihi '.l8.7.941 
pazartesi saat 16. 

Süvari hayvanlarının ihtiyacı ıçin yukarıda cins ve miktarları ya· 
zıh otlar açık eksiltme ile alınacaktır. İsteklilerin 2österilen gün ve • 
saatte Müdüriyete toplanacak olan Komisyona gelmeleri. 

Antakya C. M. Umumlllğinden 

Antakya Ceza Evinin bir senelik 31-6-9-12 tarihine kadar tahmini 
94608 kilo ekmeğinin ihale fÜnü olan 30.5.941 de talip çıkmadığın· 
dan 21.7.941 tarihinde saat 10 dıı C. M. U, tikte müteşekkil komis· 
yonda ihalesi yapılmak üzere yeniden kapalı zarf usulile elc,iltmeye 
konulduğu ve taliplerin yüzde yedi buçuktan 904 lira 69 kuruş pey 
ahçalarınr ve teklıf mektuplarını hamilen mezkur saatten evvel ku.ıııs

youa müracaatlan ve fazla izah t İsleyenlerin ceza evi müdüalü~ün· 
deki şartnaınel64'İ okumaları ıl5.n olunur 

Eskişehir Askeri Sabnalma Komisyonundan: 
Haııtanenin yıllık ihtiyaca için 50 ton koyun eti kapalı zarf u~uli 1 

ile ekailt meye çıkarılmışhr. 

Tutarı 27500 liradır. ilk. teminatı 2062 lira 50 kuruştur. 
Eksiltmesi 30. 7.941 Çarşamba g-üoü saat 16 da Eskişehir Mnt. 

Satınalma Ko. da y;apılacaktır. 

lstt:klileri n muayyen ıün ve saatten bit saat evveline kadar ilk 

teminatlariyle kanuni vesaik ve teklif mektuplarını sözü geçen Ko. na 

verwış bulunmaları şarttır. Posla gecikmeleri kabul değıl<lır. 

Evsaf ve şernil söı.ü geçen Ko. da meııai z.&maıılarında her gün 

D 1 ş T • 
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Kliring hesapları bakiyesi 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
.Bankasından alına.-ı hesap hüliisa· 
lanna göre 28.6.1941 tarihindeki 
klirinı hesapları bakiyeleri 

CETVEL: - 1 -

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasındaki k.lirinı- hesapları 
borçlu hakiyeleri 

Memleket Miktar T. L. 

Almanya 
A. hesaplanndaki 
borcumuz T. l.. 10. 786. 100 
Almanya 
B. hesabındaki 

alacağımız 675.000 
Alman O. hesabı 
alacağımız 

1.141.900 1.816.900 

Belçika 
Çeko-Slovakya 
E.ııtonya 

Hollanda 
İspanya 
lsveç 
9. hesabındaki 
borcumuz 1.932.600 

lsveç 
A. hesabındaki 
alacatımız 20.400 
lsvoçre 

ltalya 
A. Hesaltındaki 
\ıorcumuz 349.900 

ltalya 

S.969.,oo 

6S5.300 
371.500 

12.400 
396.100 
281.400 

1.Y12.200 
12.400 

B. Hesabındaki 
alacaiınııı. 

Lehistan 
61.600 2i8.300 

Le ton ya 

Macaristan A. h~ııabı 

'f. L. 89..).900 

228.100 
412.600 

Macaristan B. hesot!.ı 

T. L. 158.6.,0 

Rusya 

Yozoslavya 
Yunanistan B. 

CETVEL: - 2 

1.052,500 

21.080 

41,200 
616,960 

Muhtelif memleketlerin Merke:ı 
~ankalannda tutulan klirinr lıe
saplarınelaki alacafımız : 

Memleket Miktar T.L. 
Finlandiya 596.000 
Litvanya 
Norveç 

İsviçre mali alacaklarının 
münakalesine tahsisen 
yapılmış ihracat: T. L. 
lsveçre hususi 

o 1.50 35,400 
Js\•içre hususi 
o o 8,SO 200.400 
Rumen alacatımız 
Rumen global 

hesabı T.L. 
Rumen Petrol hf's. 
Ruınen Muvakkat 
hes. T.L. 96,300 
Rumen borcumuz: 
Rumen ki2ıt 
lıesanı 9.400 

41.800 
109.100 

441,500 

677.300 

303.100 
~1.700 

421.100 

411.700 

NOT: Rumen kliringine ithal 

edilip fakat Rumen malları he· 

nüz memleketimize rirmiyen: T.L. 

416 .650 

HAŞiYE : (Macar Jı)por 
muamelelerinden mütevellit 
T.L. 646.000- ve 2i7.800 

macar klirinr A. hesabına.. 
devredilmıştır .) 

ldanltul Jantlarma Satınalma Komisyınuntlan : 
Evsaf ve nümunesine Jı'Öre ve beherine yüz aekseo kuruş fiat tah· 

miıı eailen 2615 adet zincir yular sapı 28 Temmuz 941 pazartesi fÜDil 
ııaat on beıte Taksiıa·Ayaspa~adaki Komisyonumuzda açık: eksiltme 
ile aatm alınacaktır. Şart k.itıdı ve uümune her ıno Komisyonu· 
muzda ~örülebilir. lıteldilerin 352 lira 3 kuruştan ibaret ilk teminat 
mal sandı2'ı wakbıızıı Vdya banka kefalet mektubu ve şart ltiğadında 
yazılı sair belgelerle muayyen saatte Komisyonumuzda bulunmaları., 

{S762) 1-4 

Guuırukler ahtıyaca için nıuha uın.ıeıı begeli U~:l lira olan 600 kilo 
ince sıcım 21.7.~41 cuma ıuuü saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

isteklilerin aynı gün ve saillle 0 o 7,5 pey 11'.çelerini yatırmış oİ•· 
ak liaşuıü1.1iirluk satmalma komisyonuna müracaatları. 

görülebilir. 

1 1 ınhısarlar U. Mildilrlügünden : l 
Aakeri Fabrikalar U. MUdürlilğU Merkez Sallnalman 

Malzemf'nın cmsi 3lı00 Kı. çığ bez.ır, ihale ıün ve ıaati lo.7.94l 
çarşamba iÜI ii 14, muhammen bedeli lbOU lira, kati lemınat '..ıl70 
lira. 

M,h:eıııerıin cinsi lüleci kili (75 ton) ihale ıuıı ve aaati 16. 7 .941 
çar,amba ıunü 14.30 oıahamıı.ıen bedeli ~6 . .ö lira kati teminat 
843.75 lira. 

Yukarıda cinı ve oıiktan yazılı malzeme hizalarına ıösterilen 
ıün ve sartlerde askeri fabrikalar. umum müdülü~ü merkez 1&tın 

alma komiııyonunca pazarlıkla ihale edilccelr.tir. Mubamen bedeleriyle 
kati teminatları hızalannda yazılıdır. Şartnamt-leri parasızdır. 

Ticaret Vekiletlnden : 
19ix92x64. ebadında 1'l adet demir dolap alınacaktır. 
Muhammen betleli 1500 lira olup muvakkat teminat akçui 

112.SO liradır. 

Aç~k ~kailtme 28.7.941 pa:ıarteai günü saat 14 de yapılacaktır. 
late~lıler.ıp temiı at mektupları veya vezne makbuzlarile birlikte 
ıat ışlerı ve levazım müdürlüjüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

Bu işe ait taıtnamder her a-ün Vekalet zat işleri ve levazım 
müdürlütünlien alınabilir. 

~ ... 
2615 adet zincir yular sapı alınacaktır. Bak: lıt. Jandarma SAK 

ilanlarına 

.. * * 
cam alıııacaktır. Bak: D. O. yolları ilanlarına~ 

• s ) t • 
!!C ? 

Et, Seb~e v. s. ·--------
Erzincan Askeri Satan Alma Komlayonunll~ : . 

'Beh . b . crl fiyatı 145 kuruş elan 20 bın kıle 
er kılosuna ta mın e 1 en . • 

8 
941 a gunu 

••de Yağı pazarlıkla satın alınacaktır· lhaleaı 1 • • cum k 
•-.t 15 de Erzincanda askeri satınalma komisyonunda y~pılaca tı~. 
il~ teminatı 2175 liradır. Taliplerin belli vakitte komısyoııa re -
lllelerl, 

Çanakkale Askeri Satınalma Kemlayonundan: 
Beher kilosu 5) kuruştan 19,600 kilo koyun eti alınacaktır. Pazar· 

lıkla eksiltmesi 18.7.941 cnma ıüı1ü saat 11 de Çanakkalede askeri 
salmalma komisyonunda yaprlacaklır. Evsaf ve şartnamesi koıııisyon· 
da göı ülür. Taliplerin 808 lira SO kuruş Hk teminatları le belli vakitte 
komisyona relmelcri. 

{DEVAMI nôRDONCO SAYr~ADA) 

T. C. -

llRLl\T 
BANKASI 

.. 
1 - Mevcut nümune mucibince 1000 metre kauçuklu şerit açık 

eksıltme usulile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 580 lira muvakkat teminatı 43.50 liradır. 

3 - f.ıe.sillme 15.7.Y41 sah günü saat 9,3ö da Kab.ıtaşta Levazım 
Şubesindeki Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

4 - Nümune sözü geçen şubede görulebilir. 
5 - lsteklilerın eksıltme için tayin olunan ıün ve saatte 11 • 7,5 

rüveıırne paralarile \,irlikte mezkllr Komisyona müra~aatları. 

Cinsi 

Yangın söndürme aleti 
• > eczası 

• • * 

Mık tarı 

lll adet ) 
l ll • ) 

(5398) 4-4 

Eksiltme şeldi Saati 

Pazarlık 10,45 

l - Mevcut şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı ya
zılı malzeme müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 

l1 - Pazarlık 2:.!.7.941 salı günü hizalarında yazılı saatlerde Ka

bataşta Levazım Şubesindeki Alım Komisyonu~da yapıl~c~kh~ •. 
lll - ~artname ve numuneler ııcizü geçen Şı.ı.bede rorulebılır. 
I V - lsteklılerın elrnlt ne için tayın olunan jlÜn ve saatte teklıf 

edecekleri fıyat üzerinden 0 7,) ıüveııme parasile birlikte me:ıtkar 
Kömısyooa muracaatlurı. (5489) 4-4 

"'bfVLET DtMiRYOLLARI VE LfMANLARI" 
i5l.ETMt GU;[l O~~E1\TüfiLÜGÜNDEN 
Muham:e~ bedeli (546) lira olan muhtelif cin~ ve eb'atta 91 M2. 

renkli cam (22 .7.1941) Salı glinü saat (11) on bırd: Hayda~p1şada 
Gar binau sahilindeki komisyon tarafından açık eksıltme usulıle n· 

tın alınacaktır. 
Bu işe ıirmek isteyenlerin 40 lira 9S kuruşluk 

ve kanunun tayİA ettiği vesaikle birlikte eksiltme 
daı komisyona müracaatları lazımdır. 

muvakkat teminat 
ıünü saatine ka· 

Bu ite ait şartnameler komisyondan 

tadır. 

parasız olarak datıtılm.ık· 

(S 170) 
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Tablaau Synoptiqua , ~ das 
m=nmr - x nc:r:=-=srvz 

Objet de l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjodicat. 

Adjudications 0uvertas Aujourd'hui 

Prb Caution. Lieux d'adjudica~ion et du 
estimatif provisoire Cahier des Charges 

Conalructlona•R6peratlon•Trav. Publlcs·Met6rlet de Constructlon- Cartoar•phle 

Pepar. cbauss!e sur route Ankara-Kalecik-Çankırı Pli cacb. 139033 25 8201 66 Vilayet Ankara 
Jonction de deux canalisations a Mamak Gr6 a ıre 1610 87 241 64 Com. Acb. Min. Def. Nat. Aok. 
Arraorement source eau Şasal Publiqu• 938 86 70 42 Vilayet lzmir 

... 
F tcıouifs Ctln icı&ıes et f t11rrrrceutlque~·fntu11ft"6nls SerıHarlrea-fournlture pour Hopltaux 

Pro.luits pharmaceutiques: 141 lots Pli cacb. 43185 - 3235 88 Adın. Gen. Ch.Fer Etat Anlc. 

Produits pbarmacentiques: 44 lots (cab. clı. pr. 
les 2 rroupeı: 150 p.) 

• e Is me il': e nt-C.tıeıu,sures-Tlaaus·Culra 
CGnfection ha9itı pr. rarçon ae bur.: 20 complet Gre • rre 

Transport·Charıement-D6char9ement 

Traoıports terrestres: 14000 t. Pli cach. 

Combuatlbl• - C•rbur•nt • Hull•• 
Charbon de terre: 30 t.- bois de cbine: lO t. 
Bois: 2315 t. Pli cacb. 
Mazout: 20 t.- huile pr. maehino: 1 t.· petrole > 

&06 bidoos, laenzine: 20 bidons 

Bois de ~Une: 400 tchekis Pobllq110 

Dlw•r• 

33241 -

122500 -

37040 -
6573 50 

1140 -

2493 03 
Caisse Haydarpaşa 

Com. Acb. Cornmand. Gendaı
merie Ank. 

7375 - Com. Aoh. Intehd. lzrnir 

Dir. Ecole Second. Çorum 
2778 37 Com. Ach. Milit. Bursa 
493 12 Procureur Gen. Bursa 

138 - Dir. Prevenlorium et Sauatoıium 
a Valdebağı 

Jours Heures 

28-7-41 16 -
26·7·41 12 -
24-7-41 11 -

28-7-41 15 -

28-7-41 15 -

18·7-tl 10 -

15-7-41 15 -

28-7-41 15 -
28-7-41 16 -
14-7-41 15 -

28-7-41 15 -

N!MŞ? 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

a Merzifon Askeri Satm Alma Komlsronundan: 
Kapalı zarfla alınacalı ilan edil oiş olan 14400 kilo sade y,f 

istekli çıkmadığından eksiltmesi 30.7 .94 l çarşamba günü saat 16 
1 açık eksiltme ile pazarlıkla ah..ıacaktır. 

Tahmin bedeli 21600 liradır. Teminatı 1620 liradır. 
Şartnamesi Merzifon Ko. da rörülebilir. lsteklilerın 

leri ve teminatları ile Ko. na müracaatları. 

ıla 
T. H. K. Havacllık D. Genel DirektörlUğUnden: ~a, 

Havacılık okulu talebelerinin senelik ıhtiyaçları olan 20.000 la 
koyun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. r. 

Muhammen bedeli 11.000, munkkat teminatı 8:l5 liradır. 

İhalesi 25 temmuz 941 cumartesi günü saat 10 d.ı '1'. H. K . 
nel Merkez binasında yapılacaktır. 

Şartnamesi parasız verilir. lç 
İsteklilerin kanuni vesika ve teminatlarını havi usulün& ıöre ~ i 

tılmış mühürlü teklıf ınakluplarını saat 9.30 a kadar levauın sd~ 1 
ne teslim etmeleri. tu 

tr. 
dal 

Çorlu Askeri Satınalma Komisronundan : ~· 
Aşağıda yazılı iki kalem erzak pazarlıkla satın alınacalctır- 1 

lcrin 16.7.9-:h çarşamba iÜnÜ saat 15 de Çorluda Askeri Satı 1 J 
Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin \telli vakitte Komisyona l'ıd~ 
~ri. t 

Cinsi mi it tarı teminatı Bu 

Toz ıelcer 
Zeytin yağı 

kilo lira lir. 
3000 2le ve 

1500 16S 'tbl 
ıuy 

Hadımköy Askrl Sabnalma Komisyonundan: e 

İki kalem seksener ton snıan nlı 11caktır. Pazarlıkla eksittıı,hna 
16. 7 .941 rünü saat 14 ve 15 de Hadımköyde Askeri Satınalaıa u 
misyonda yapılacaktır. lha\eden sonra tekarrur ed cek fiyat ü,~s 
den kanucıi kat'i teıninat alınacaktır. ın 

A§r1 Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
Haile de lin crue: 3 t. 
Terre arril•: 75 t. 

Gr6 i ırre 1800 - 270 - Com. Ach. li>ir. Gen. Fab. Mil. Aok. 16-7-41 
16-7·41 
28·7·41 
14-7-41 
22-/-41 
28-7-41 

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

e 
Miltealıhid nam ve ~esabına 180.000 kilo arpı açık eksiltme J ıel 

Armoire en fer: 12 p. 
Caiase d' em balla re: 15 lets 
Vitre coloree: 91 m2 
Bride en chaine: 2'15 p. 

Prov a•iona 

Soude: 8 t. (aj) 
Savoo blanc: 1.7 t. 
Viaode de boeuf 250 t. 

• 200 t. 
Foin: 4800 t. 
Tomates: 25 t.- auberırines: 30 t.- poivres: at.· ha-

ricots frais: 20 t.· combeaux: 10 t.- courıes: 15 t. 
Orre: 3,4 t.- paille: 24.7 t.- foin: 17 t.· son: 7.5 t. 
Beurre: 87 .3 l. 
Viande de boeuf, paille et f oin 
Auberıine, pomme de terre, tomateı 
Viaode de boeuf 

• > 

Leıumes: 8 lota 

Proviıionı: 11 lots 
Viande de boeuf: 442 t. 
Oiırnooa: 105 t. 
Pomme de terre: 290 t. 
Foio en balle ou en vrac: 50478 t. 

Sucre carre 10 t. 
Pain: 210 t. 
Viande de mouton: 40 t. 
Beurre: 8 t. 
Paille: 1528 t. 
Viande do boeuf: 60 t. 
Beurre: 16 t. 
Vernicelles: 60 t. 
Viande de mouton: 78 t. 
Viande de boeuf. 193 t. 

> > 175 t. 
• • 340 t. 
,. .. 120 t. 
• > 187 t .. 
.. , 70 t. 
,. > 250 t. 
• , 200 t. 

Pomme de terre: 388 t. 
Oiınonı: 288 t. 
Conoa•saie ble: 3600 t. 
Lait: 80 t. 
Y ofhourt: 80 t. 
Paille: 750 t. 
Piurıes proviıionı (aj.) 

> 5625 -
• 1500 -
• 1875 -

Publique 546 -
• la p. 1 80 

Publlque 337 80 
,. 658 75 

Pli cach. 55000 -
• 64000 -
• 288000 -
.. 

,. 6122 50 
Pli cacb. 135315 -

• 
> 
.. 

Pli cacb. 

> 88400 -
• 10500 -
.. 29000 -

Pli cach. 

Pli cacb. 5000 -
,. 28140 -
> 22400 -
.. 11280 -
,. 84040 -
,. l68uo -
• 22400 -
> 21000 -
.. 46800 -
• 86850 -
> 78750 -
J 149600 -
,. ~1600 -

• , 80410 -
• 31500 -
> 55000 -
• 64000 -
,. le k. O 10 
• le k. O 12 
.. 36000 -
> 17600 -
> 21200 -
> 24375 -

Gr6 i ır6 1688 63 

843 75 • 
112 50 Ministere Commerce Ankara 
281 25 Com. Ach. lntend. İzmir 
40 95 lere Exploit. Cb. Fer Etat H.paşa 

352 03 Com. Ach. Gendarmerie lst. 

25 93 C. A. Econ. Monop. Kabataş 
49 40 > 

'4000 - Cem. Acb. Milit. Er:rincan 
4450 - Com. Acb. lntend. lzmir 

15270 - Com. Ach. Milit. Ezine 
398 - Com. Ach. Milit. Siirt. 

459 19 Com. Perm. Municip. lst. 
8016 - Com. Ach. lntend. lzmir 

Com. Acb. 'Milit. Susurluk: 
Com. AcL. Mılil. Bolayır 

Com. Ach. Milit. Kırklareli 

" 
Com. Acb. Dir. Fab. Mil. 

Groupe Kırıkkale 
> 

5670 - Com. Acb. Milit. Beyazıt 
788 - , 

2175 - > 

375 -
2110 -
1680 -
846 -

5452 -
1260 -
1680 -
1575 -
3510 -
5592 50 
5187 50 
8730 -
3830 -
5270 -
2362 50 
4000 -
4450 -
~910 -
2592 -
3330 -
1320 -
1590 -
1828 13 

Com. Acb. Milit. a Maltepe de 
Topkapı 

Dir. lnıtitut Villare Çifteler köy 
.. 
> 

• 
Com. Ach. Milit. Bursa 

> 

Com. Ach. Milit: Gelibolu • 
Com. Ach. Milit. Balıkeıir 
Com. Aclı. Command. Place Kırklareli 

.. 
> 
,. 

Cem. Ach. Milit. Erzincan 
Gom. Acb. lntend. l~mir 
Com. Ach. Milit. Erzurum 

> 

Com. Acb. Milit. Kars 
Com. Ach. Milit. Adıpazar 

Cem. Aclı. Milit. Sıvas 
Vilayet Ankara 

18-1-4J 
18-7-41 

23-7-41 
22·7-41 
21-7-41 
2j-7-41 

11 15 
11 50 
15 -
16 -
18 -
11 -

14-7-41 15 -
23-7-41 16 -
25-7-41 10 -
':l2·7-41 11 -
3J.-7-H ıs -
ıs 1-11 11 -
16·7-H 15 -

14-7-41 15 -
16-7~41 15 -
18 7-41 16 -
:27-7-41 16 -
14-7-41 11 -

15-7-41 10 -
15-7-41 10 30 
15-'1-41 11 -
15-7-41 11 30 
14-7-41 16 -
17-7·41 15 -
15-7-41 15 -
14-7-41 16 -
14-7-41 16 -
31-7-41 15 -
31-7-41 16 -
31-7-41 17 -

1-8-41 15 -
1-8-41 16 -
1-8-41 17 -

23-7-41 15 -
22-7-41 16 -
24-7-41 15 -
24-7-41 16 -
23-7-41 15 -
24-7-41 16 -
24-7-41 16 -

4-8-41 16 - 1 

Lundh~t Jcudi 

tiyle satın alınacaktır. ihalesi 31.7.941 Perşembe gilnü saat 16.t 
Ağııda Askeri Satınalına Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin ~uti 
18.000 lira ilk temin::ıtı 1350 liradır. Tali;>lerin belli vakitte I{ol1ij 
yona ıelmeltri. 

e 

Topkapı Melte11esindekl Sabn•lma Komisyonun .. , v 

Ordu ihtiyacı için elli bin liralık sabun pazarlıkla satın alııı•{ia 
tır. Muhammen fiyatı elli iki kuruıtur. U'ı 

Eksiltme Topkapı Maltepe A!keri Satın Alma Komisyonuudı rı ı 
pılacaktır, ;ıd• 

Eksiltme parti parti de ihale edilebilir. Kati temi nah 7500 lir' ol 
Eksiltme 17 Temmuz 9·U Perşembe ~ünü saat 14.30 tla y•f ı 

caklır. isteklilerin müracaatları. ır. 

Dl 

Bahkeslr Askeri Satln•lma Komisyonundan: r 1 

2000 .. ton kuru ot alınacaktı~. Pazıırlıkl~ e~siltmesı 17.7.941 Z! 
şembe iUnü saat lS de Balıkesırde Asken .Satınalma Komisyoo 
yapılacaktır. Tahmin !.edeli 106.000 liradır. faliplerin belli .,.~ 
Komi,yona gelmeleri. · aı 

en 

Ankara Levazım Amlrllği Satenalma Komlsyonunİa~" 
500 ton ıam1n alınacaktır. P.ız :vlı~la eksiltmesi 17.7.941 p~rl'.llu 

be günü saat 14 de Ankara Levazım Amirliği Sahnalma Ko11i•f al 
d:ı yapılacaktır. B .h r kilosunun tuhaıin fiyatı 3 kuruıtur. Talipl1, 
kanuni leminallari yle belli vakitte Komisyona gelmeleri. le 

lZi 

Karaköse Askeri Satmalma Komlsyonund•n: k 
Aşağıda miktarı yazılı sığır etleri bpalı zarfla eksiltmısye ~ı 

muştur. ihaleleri 28.7.941 pazartesi günü hizalarında yazılı saati,-• 
Kara kösede askeı i sahnnalma komisyonunda yapılacalctır. Tali; 
kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatlerinden bir ss•1 

vel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartna ~esi Erzurum askeri ;ese 
1 k · d d - -1- ec a ma omısyonun a a iOIU ur. 

Miktarı Tutarı Teminatı 
Kilo Lira Lira 

192,000 38,400 ~880 

176,000 40,480 3036 

ava 
İhale let 
saati ·de 
16 
17 ha 

d 
1 

KUtahy• Askeri Satlnalma Komlsyonund•n: ı, 

60 hin kilo 11au eti alınacaktır. kapalı zarfla ektll~ b 
29. 7.941 ıalı 1aat 16 da Kütahya askeri aatıoalma kemiıy•" rı 

yapılacaktır. J. ha 
Tahmin bedeli 19.500 lira, ilk teminatı 1462 lira 50 kur.,~! 

Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale ıa•t'I d 

1 

bir saa;:vtel komisyona verm~,l:i. ~~' 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Direktörü: lSMAIL GlRl'f 

Bısıldaaı yer; "MUnakaaa MaUtaa••n lıtaııbııl 


