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Tüccarların 

Bir y·· k .. ur 
~.hendisinin 
lihirn keşfi 
l' Qrlt ·ı 

'-'~trlı =~l~tınin yetıştirditi iyle 
~1 .. ,.. ııyetler vardır ki, za· 
'1tıııca 1. 1~• bu cevherler toprak 
~ Ptrlt1t

111 ltalınıı birer elm., gi· 
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arı ıle - - .. \' ovuııur. 

ta ıı· LO 
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" .. trll . 
· bır Türk evlidı mü· 
~lt li~lit hepimia.in yüzünü 
htl ~ır ketifte \ıulunmuı-
~:t ~ılel büyük bir ehemmi· 

L•l~ l.Q bu ketif, 9u fÜne 
UI IQ • 

~. t\ lbıyen ve hatta Av-
' 11berika mühendislerin
"'· a' olan ltir ketif !tul-
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ti~ _fan bilhassa memleke· 
t j~~· muhtaç ve mü

..._lir. lıaıan ve iskeleler· 
~ir " bulunun ienit sa· 
. 11lrclG& b- .. k L.. be '"ltıı· uyu .ır ton 
._t ı:a ... ~~ nı,. !etirecek.tir. 

ti'-i ;-ıuıtı, tlemir ook· 
li...:beplerle daima ieriye 
b~•rınıız iskeleleramiz 

lfla . SOrıra kelayhkla ve 
'°lt b 111

1& olunabılecektir. 
' GJtık ümitler veren 

lllabıyeti cidden en· 

~ 1-i-ı· . 
~b..... •aıtın bulutu aaye

t -...aan ı.·· • lleh oyte denıır.lerde, 
hk it ı~lercte Mtonarme in
i( ~ •Yl•tnııt eluyor. Bu 
t, f lll ıktiaafii hem ae 

IQ ita 
~ '-te kıaılarıntlan ken-

"111•1tt d' • Ôlecl • ır. Ketfın eaası 
~tolle~beri su içınde ya
~1 111taaıta hem çek 
ea, laeciılıyer hem de çok 
~-~~rdq. Okadar kı de

"bıı_ L lbetro derınlia'inde 
rıqt 

lt'ti ı•, ilkele, liman 
ııı.11 l•bi lııer hanıi !tir 

t.,l•ralarca para ihtiyaç 
citı1 1' 8Qn4'an 9aıka tle

• ı el 
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lll '•be •hQın azlıtı iibi 
2'.aL ,ler t ' • • ..ı • 
-... L e11ra ıle genaz· 

•• ._.tollar · 
ktııı,t . ille ınıaat çek 

k · 1ı oluyordu Mü· l . -.&ıt ı. . 
te t flnlara kartı öyle 

•tbık 
Iİtt, k •ta kelay bir u.ul 
"r111 1

111 
etfetti kı, her tür-

' ·~tt" f.... 1ntle aayılaeak ve .... ale · 
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~ ., . 

1.,..1 çı •ı.lttarı hemen 
• •ııcf l ı.. ~ t illa. ıra nıit Ye umu· 

~ ... t rafı da yüzde el-

~ c1e:~:~llle utramıttar. 
11cllteL ••kele, liman rıh· 

"Je . 
clel'inl'L 111 uaqlle •n bet 
ı.. •-.t, 
~. el ve her hanii 111, ııraa ı 
' Olıın ° IQn kelay· 
~ '-11tıd•biluc:ektir. Bilhu-
•la... ır L·a d • • 
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c1...._ 1"1dunı .... _ 
-..ıair ıı · u._. kallanı· 
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. -tar • • 

'~la tiıı siıtemi ilk 
~fok bG laketeılnin lota· 

1lk bir mcanf· 

EKONOMiK HABERLER 

isviçrelUerin Türkiyeie 
bulunan matlubatı 

Ankaradan bil.liriliyor; 
Resmi Gazete ile neşredilerek 

mer'iyete ıiren bir karaname ile 
lsviçrede mukim hakiki ve lıühmi 
tahıslar ile İsviçre tabiiyetinden 
bulunan hakiki ve hukmi şahısla
rın Türkiyedeki her nevi ticari 
ve gayriticari alacakları ile men
kul kıymetlerinin iıtımal ve tra~
sferi Maliye Vekaletinin mezunı

yetine tabi tutulacaktır. 
Türkiye haricindeki hakiki ve 

hükmi şahıslar tarafından Türki· 
yede bulunan lıviçreı tabiiyetinde· 
ki bu nevi şahıslar lehine yapılan 
vasıtalı ve vasıtasız her nevi tran· 
afer ve tediyeler, Türkiyede bulu· 
nan İsviçre tabiiyetindeld mez.kOr 
eıhuın Türkiye haıicindeki me•· 
leketlere yapacakları vuıtah ve 
vuıtasız her nevi para tranafele· 

·ri ve Türkiycdelti hakiki ve kükmi 
tahtaların lsviçrede bulunan bu 
nevi eıba~ lehine yapacakları her 
neve transferler Maliye Vekaleti· 
nin müsaade•ine tibi olacaktır. 

Muımıle vergisinden istisna 
edilen mad~elar 

Ankaradan bildiriliyor : Maliye 
Vekiletiaee alakadarlara iÜ•rük 
tarifesinin 424 ve 56 ve 666 • 1 
numaralanna riren eşyayı imal 
eden müeaseselerin muamele ver• 
iisinden istisnaaı hakkında uzun 
bir tamim yapılmıştır. 

lskenderiyeye gelen i~halat 

eşyamız 

lskenderiye ticaret atatemiz 
Bay Naci Aday bir müddettenberi 
ıehrimizde bulunmaktadır. ~.ay 
Naci tehrimizde kaldığı bu mud· 
det zarfında hilen lıkeo"eriyt.de 
bulunan İniiliz Amerikan, Han
distan ve Mısır meoıeli mılların 
memleketimize sevki için alika
~ar tüccarlarla ve ltirlikler kitibi 
umumilig-.le temaalarda bulun· 
muştur. 

Mısırda bulunan bu mallar ara· 
sında çok miktarda pamuk ipliti, 

kakao, cezayı tıbbiye ve kimye• 
viye, otomobil yedek aksamı ve 
listiti nraır. 

ôtrendiğimize rire alikadar
larla tam lııir mQtahakat haııl ol· 
duğundan ilk fırsatta ltu malların 
ithali temin edilecek.tir. 

Bu mallar lıkenderiyeden Mer
sine ve oradan da kara yolile şeb· 
rimi.z.e ietirilecektir. 

lıkenderiye ticaret ataşemiz 
Bay Naci A.lay yakında tren· 

le vazifHi başına dönecektir. 

fakıyetle tatbik edilmiıtir. Ko
ca bir betonarvıe iskele, denize 
çakılan büyük ve kuvvetli ka
zıklar Uzerine etaırtularak inıa 

edilmiı ve tam inıaatı milteakıp 

bu kazıklar ıuyuo içindeki kai
delerinden dinamitle ayni aani
yede parçalattınlarak yine aynı 
zamanda bütün ve yilzlerce ton 
11kletinde yekpare '9eton iıkele 
kalıp iibi denize otattulmuştur. 
Bu büyük ve mühim it kar111ın· 
daki batandan sevinç duymamak 
kabil delildir. Kıymetli kqifini 
tebrik ederis. 

PERŞEMBE 

HER GON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TIC:ARI YB ZiRAi 

t 

GAZETESi 
ve Müteahhitlerin 

Ank. Belediyesi: 
Motör yatı, rree, valvalin v. •· 1879 
Girgen kereete 1868 
Yazlık elbise diktirilme.i 1881 
Kıılılı: elbiselik kuma, 1868 
Palto ve elbise 1868 
Kalafat kurşunu ve feat !toru ve ek par· 

çaları 1868 
iç ve dış lastiği 1868 
Parke kaldırım döıemeti 1868 
Yol İnş 1868 

Ank Lvz. SAK 
Kaıar peyniri 1868 
Kaplanlı ıuyu lfı69 

Dom•tes 1867 
Ankara Valilifi: 

Muhtelif cins eua 1879 • 
Buik marka otemobili 1869 • 

Ank. Jandarma Genel Komut.: 
Boya ve aıva malzemui 1879 

Asit. Fabrikalar U. Müd.: 
Kırıkkalede yap. inşaat 1873 

Beden Terbiyesi U. Müd: 
Muhtelif erzak 1879 

Bolu Orman Çevirre Mü.I.: 
Ankaı. odunu 1872 • 

Bursa Ask. SAK 
Fotin 1860 

Bursa Naha Müd. 
En.ak ve ıebze l873 

Çanak. Ask. SAK 
Sıtır eti 1866 

Çorlu Ask SAK 
Yoturt 1873 

Daday Devlet Orman lıletmeai: 
Çam temruj'u 1172 • 

Deniz Lvz. SAK 
luranıla bezi 1879 

İst. Gümrükleri Başmild.: 
Ayakkabı 1870 

lst. Komut. SAK: 
Süt ve yoj"urt 1881 

lst. Belediyesi: • 
ldrofil pamutu 1880 
Yol iaş. 1868 
Biaa anku.ları ve kue kituiı lSBO• 
Hamur ltitıt 1868 
Sıtır eti, reçel, peynir, le. üzüm ve ka· 

yı ı, makarna yumurta v. ı. 1868 
Boya levazımı 1871 
Su kove11 1868 

1st. f.lek. Tr. ve T. İşlet. U. Müd. 
Fil ve geçit izolatöru 1854 

lst. Bölge Sanat Okulu 
Ekmek 1875 

lst. Vakıflar Direk.: 
Duvar anlıazlırı 1878 • 
İzmir Belediyesi: 

Dükkiıı ankazları 1871 • 
lzmir lncir ve Üzüm Tarım 

tıf Kooperatifleri: 
Eşya nakli 1880 

Karacabey Harası Müd.: 
Mulatelif erzak 1865 

Kayseri Belediyesi: 
Kaldırım tamiri 1878 

Konya P. T. T. Müd.: 
Posta nakli 1874 

Merzifon Ask. SAK: 
Bulıur 1867 

M. M. Vekaleti SAK 
Ampul )'llH camından J 135 
Liıtık luynak makine1i 1874 
Nakliye Ye ökils arabuı 1881 
Nıj'de Vilayeti: 

Eruk ve mahrukat 1861 

Sa· 

• 
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ldarebanemizde gorüşfilur 

Telefonı 49442 

Po.ta htua No. 1261 

~---------------· 
meslekf Organıdır 

:etine müracaat ederr.k işe girebilmek için alınmıt elaliyet vuikaaı. 
B - Ticaret sanayi odası sicil vesikuı. 
c - lir defada .levlete ait srı.o o liralık şose ve teaviye iıbai 

nıuvaff akıyetle ikmal etmiı elduğuna dair vesika. 

Teklıfler yııkarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar Tan
e •li Nafıa dairesindeki eksiltme komisyonu reislifine makbuz •a
kabilinde teslim edilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha
bayet yukarıda yazılı saatte kadar gelmiş elması ve arttırma 
eksiltme ve ihale kanuna uyıun olarak mtlhör muma ile iyice kapa· 
tılmış olması lazımdır. Postada olacak iecikmeler kabul edilmez. 

latanbul Beledlyeainden: 

Beykoz Ataçlama fidanlığındaki su tesisatı için yaptırılan çimen· 
to boruların ferti işi açık eksiltmeye konulmuıtur. Keıif becleli 1271 
lira 46 kuruş ve ilk teminatı 95 lira 58 kuruıtur. Ketif ve ıartname 
zabıt ve muamelat müdürlütü kaleminde ıörülebilir. 

ihalesi 11.,.941 perşembe günü ıaat 14 de daimi encümende ya
pılacalttar. 

Taliplerin ilk teminat makbınz veya mektuplar ihale tarihinden S 
rnn evvel belediye fen iıleri müdürlütüne müracaatla alacakları fenni 
ehliyet ve 941 yılına ait Tic:1rct Odası veıikalarile ihale 1"8nll muay
yen saatle daimi encümende bulunmaları. 

Nafıa Yeklletlntlen: 

Eksiltmeye konulan iı : Ankara Atatürk Lisesinde lllzam i'irlllea 
bahçe tanı:imi ve hdilil işidir. 

Keşif bedeli 18335 liradır. 

Eksiltme 16.9.94! salı günü saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı ve 
imar işleri eksiltme kemiıyon11 odasmcia kapalı zarf uıu1iyle yapı· 
lacaktır. 

Eksiltme e•mıkı ve buna müteferri evrak 46 kurut beael aakalti
lin.le yapı ve imar ışleri reisliğinden alınabilir. 

O. D. Yollan 
Amyantlı bakır rondela 1874 
Elektrik motörü 1870 
Kaynamış lngiliı. beziri 1869 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Yek.: J 
Be:rrır 1868 
Sılifke J. Okul Taburu Komut.: 

Eksiltmeye iireltılmek için isteklilerin 1375 lira 13 kurutlak aa• 
vakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekiletindeo bu it için alınmıı 
ehliyet vesika11 ibraz. etmeleri lizımdır. İtba vesikayı al•ak Uure 
iıtek ilerin eksiltme tarihinden en az tatil rünleri hariç 3 rila evvel 
bir iıtida ile Nafıa Vekaletine milracaat etmeleri ve llilek~elerine ea 
az bir kalemde bu ite benzer 15 bin liralık bir iı yaptıklanna dair 
iti yaptıran idarelerden alınmış vesika raptetmeleri lizım.lır. 

İstekliler teklif mektuplarını ihale iÜnÜ Oları 16.9.941 ıalı rGnQ 
saat 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. Çam tahta ve dılme kıl&1 1869 

Pırinç iıpınyelet ve ıömme kapı 
aynası 18'6 

Erzurum Ask. SAK 
Sadeyatı 1867 
K. et 1881 

Ezine Aık. SAK 
Tahmıl ve tahlıyo İfİ J866 

Gümrük Mubaf aza SAK 
Vuretteltat yaılık tlbis 1881 

l-;el P. T. T. Müd.: 
Telıraf direti nakli 1872 
Peıta nakli J 872 
İçel Nafaa Müd.: 

Ganj tamiri 1872 
İnhisarlar U. Müd.: 

Toıi.at malzemeai 1871 
Irmak Fidanhj'ı Mud.: 

Arpı, k. ot. \'il ıübre 1864 

kilidi 

Ekmelc 1872 

Sıvas Liıesi Müd.: 
Erzak va mahrukat 1873 

Tire Belediyesi: 
Alitı tıltbiye 1868 

Tophane Lvz. SAK 
Kese kitıdı 1881 
Manometre 1880 
Kosele va vaketa kırpıntıları 1877 • 
Saman Ye le. et 1881 

T opkapı Maltepe Ask. SAK 
Sadeyıtı 1~1 

Üliküdar Batlarbaşında Hayvan 
Pazara Ask. SAK 

Hıyvan 11:179 • 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müa.: 

F uila, ılon, römlek, pantıaloa fotin ter· 
lık v • •• 1865 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Tunceli Barmdırhk DlrektörlUiUnden: 
Eksiltmeye konulan iı: Tunceli wilii.yetinde yapılacak Mameki-Se

yithan yelu tesviyei t.urahiye ve şose &nfaatıdır. Bu lıin muhammen 
keşif .,edeli 250.000 lır1dır. 

Bu iıe ait şarname ve evrak ıunlardır. 
A _ Ekailtme şartnamesi 
B _ Mukavele projesi . 
C _ Bayındırık işleri genel ıartnameaı 
D _ Haıusl tartname 
E _ Şose ve köprüler fenni ıartnamesi 

F - Seridöpri 

G - Grafik " . 
l 1 · ltu ic::e ait evraktan ıose ve koprüler ıartnameaıyle ıteyen eran -. . .J • 

d l k · l · aenel •artnaaeaın.len maaeaaının 4 lıra mukabilinde bayın ır ı ıı erı • ... L·ı· l Ş k.. l • ı· N f Müdürlüğünden satın alaı:ıı ar er. ose ve oprü er 
T uncc ı a ıa . l · 1 · · ö L • 

• · · e Bayındırlık lf erı i~ne ıartnamesını ~ rme... 11• fennı şartnameaına v . l k .. b'l' l 
. T 1. N f daıresinde bedelsaz o arıt iOre ı ır er. 
tıyenler unce 1 a ıa 5 T l' N f Müdü !ü 

. ll 9 941 r•embe günü saat 1 unce ı .a ıa r • Ekııltme • · pe Y 

t n bina11nda kapalı zarf usuliyle yapıl~caktır. . . 
· b·ı ı. için iateklilerın 13.750 hra muvakkat temı· E.ksıltmeye i•re ı me.-. .. . lb d 

. t daki vesikaları haiz olup roateraıesı ım ır. 
nal vermeaı ve at• ı . , _ _. L-..ı 3 ...nn avel TaaoeU vil&e 

A - llaaleclep •• 81 tatil ........ u..-•9 •-

Postada olacak recikmeler kabul edilmez. 

lat•nbul Deftertlarhlıntlan : 
Vilayet hümQmet kenatı ile Defteraarlık binuı aruındaki ...... 

nın 7 373 lira 24 kuruş keşifli tanzim iti : 15.9.941 pazartesi rilnl 
saat 15 de Milli Emlak Müdürluğünde teplanac:ak olan komiayona 
açılc eksiltme ile ihale edilecektir. Münakasa e\•rı..kı Milli Emlak lda· 
reainde göruleb lir. Muvakkat teminat 553 liradır. 

isteklilerin en az ltir taahhütte 5 bin liralık bu iıe ltenser it 
yaptıklarına dair idarelerinden almıı oldukları vesikalara iatinatlen 
lıtanbul Vilayetine müracaatla ihale iünürıden (tatil rilnleri Jıari9) 
3 iÜn evvel alınmış ehliyet ve 94 l yılma ait tioaret odası ... ıkuı 
ibraz etmeleri muktezidir. 

* * * Kadıköy Maliye şube eioaıına yaphrılacak 2636,02 lira ke· 
şifli tamir işi 15.9.941 pasartesi iilnü saat 15 4e Milli Ealik mii· 
dürlüğunde toplanacak olan komisyonda açık eksiltme ile ihale etli· 
lecektir. Münakasa evrakı milli emlak idaresincle rörülebilir. Mavalı· 
kat teminat 197,71 liradır. 

isteklilerin en az bir taahhütte 1500 liralık ha iıe ltenzer it Jap
tıtına dair idarelerinden almıı oldutu veıiblara iıtinatlea lıtaaltal 
vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden (tatil rilnleri hariç) 3 riln 
evvrıl alınmıı ehliyet ve 941 yılına alt ticaret oduı veaikaları ibras 
edilmesi moktezidir. 

* • * Fatih Maliye ıube binasında y aptınlacalc 170. lti lira lrefifli tamir 
iıi 1.9.941 Pazartesi rüııtı saat 15 tle Milli Emlik Mtıdürlilflnlle tep• 
lanacak olan komiıyoncla pazarlıkla ihale edılecektir. Munkkat temi• 
oat 12.75 liradır. Fada iuhat Milli Emlik 4 flacl kale•iacle abu• 
bilir. 

Ank•N Beletll•••l11tle11 ı 
Ankarada Selinik, Akltay, ltıklar, Mektep, Karakaı Mkaklan U• 

f alt yollan yaptırılması iti en bet rila mlhltletJe ve ka,.Jı urf a111liy· 
le eksiltmeye konulmuıtar. 

Muhammen 9edeli 313'4 liradır. 
Teminatı 2.~47 lira 80 kuruıtur. 

İhalesi 12.9.941 cuma ıünl Mat 11 de yapılacatıntlan fU'tnaae, 
keşif cetvelini görmek ve 157 kuruı mukabinoe al•ak iıtiyealeria her 
a-ün encümen kalemine ve iateklllerin de ihale röall elan 12.9.'41 
cuma rüoil saat 10 a kadar uıalü daireaiadeo tanzi• edecekleri tek.lif 
mektuplarını belediye airesinde mlltqelddl daimi eaoilmtne Yltae• 
leri. 
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Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler List si Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Tophane Levazım AmlrHğl atınlma Komi yonund•11 t • 

Claıl Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 
l• .. •t. T•111lrat, Nafıa ı,terl, Malzeme, Harita 

Harita tanzimi (tashih) 
lbata duvarı inş 
lst. Kadırıada talebe yurdu binasında yap. tamirat 
Hocapa~a Maliye Şubesi ltinasıada Y•P· tamirat 
Samatya Maliye Şubesi binası tamiri 
Kartal erta okulu biuıı ta•İri 
Karabllkte yap. naftalin fabrikası inı. (ıart. 150 k.) 
Bina tamiri 
Bölme ve kapa inı. 

kapalı z. 
aç. eks. 

it 

" 
c 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 

2386 69 
7347 17 
1433 35 
806 13 

1996 73 

729 76 
1163 58 

lllçl•r, Kllnlk ve lapen9ly•rt •llt H••t• hane Lvz. 

Kat-kut: 12000 ati. kapalı z. Beh O 59 

•ıektrlk Havaaazı-Kalerlfer (T••l•ab ve Malzemesi') 
Metör 120.151 klv. 380 volt ve 58 peryont ~alter 

ve rezistanıı iJe beraber 

fi. en•ucet, Elbise, Kundura Çem•flr, w. •· 

lı elltiıHi diktirilmesi: 5000 fd. kapalı z. 

Er f•tini 2500 çift (hmd.) pu. 21250 -

M•llfff•, lllh'o ve •v•ff•••· M1111emba Hahv.a. 

Pertle: 120 tak. 
EU:ıis• dolabı: 60 ad.-lçti•a muası: 1 ad.-kütllpha· aç. ekı. 

ne: 1 ad.-yazı masası: 1 ad.-etajer: 14 ad. 

Kereate, Tah'• ve ••lre 
Çadır direfi: 6368 ad. 

r tl•kltv•t, Boteltme, YUkletme 

Peata nabli: (temd.) 

paz. 

M•hrukat, Benzin, Makine ~•llar• "· •. 
Odan 267 t. 

it 400 t. 
Marin lave maden kömtırll: 
Odun: 1260 t. 

> 252 t. 
• 3200 t. 
• 3520 t. 
) 3360 t. 

MDteterrlk 

175 t. 

ÇUt atla ve oldb~ araltası (taahih) 
Parke taıı 50000 ati. 
Muellon tetue taıı 534 m3 
Dıı U.stik 16 ad.: iç )istik 16 ad. 
Şimıirden çadır d02'mesi: 6000000 ad. 
Keçi kılı: 7.2 t. 

••k, Zahire, Et, S t lure, v. •· 

Sıfır eti 442 t. 
Sabua 67 t. 
Saman 1632 t. 

" 1360.2 t. 
Yulaf veya arpa 472,5 t. 
K. et 496,530 k. 
Koyan eti 20 t. 
Stıt 10 t (temd) 
Saman: 8660 k. 
Et: 3 kalem (şart. 150 kr.) 
Kura faıulye, pirinç, mercimek, k. üzüm, salça, no

laut H it. baa:ıya 
Pirinç: 2 t.-bulıur: 4.5 t. ıadeyafı: 3 t. zeytinyatı: 

300 k.-k. fesulye: 4.5 t.·nolaut: 3.5 t.·mercimek 
12 t.·ıeker: 600 k.·k. Ozüm: 1 t.•tuz: 2.5 t.-
ıeytin: 700 k.-aaltun: 900 k. 

aç. ekı. 

" 
aç. eks. 
paz, 

it 

• 
• 
) 

aç. eks. 
kapalı z. 
paz. 
paz. 

) 

kap. :ıs. 

paz. 
paz. 
kapalı z. 

> 
,. 
• 

aç. eks. 
> 

paz. 

• 

Sofan 162 t. kapalı z. 
Saman 1858 t. (cl6kme hasırlı veya balyalı) paz. 

beh. 27 -
3975 -

Beh. 2 50 

aylıfı 20 -

4005 -
16000 -

t. 17 25 
25200 -

3780 -
48000 -
52800 -
67200 -

beh. O 10 
5798 -
3400 -

23400 -
k 1 30 

119340 -
45560 -

k o 03 59 
51008 -
66825 -
32274 4S 
11100 -
1800 -

29907 -
11876 -

11824 30 

veya 

it o 12 
92!JOO 

120770 
45560 Sa~un 67 t. ,. 

Zeytin yaf: 3,5 t.· zeytin tanesi: 2,2 t.· ubun: 5 t. kapalı z. 
K. ot 115 t. • 
Saman 85 t. 
Sebze 17 kalem 

(B Müzayedeler 

Köhne fotla: 100 Jih 

paz. 

k o 07 50 
k o 03 50 . 

Teminat Müracaat yeri 

300 - Karabük Belediyesi 
179 - Sıvas Belediyesi 
552 - lst. Def terdarlıfı 
1Q7 51 • 
60 50 > 

150 - Kartal Orta Okul Müd. 
28876 73 Süıaer Bank Umum Müd. 

54 73 Ank. ismet Paşa Kız Enstilüıil Müd. 
164 58 M. M. V. SAK 

531 - Orman Koruma Genel Komut. SAK 
Ank. 

- - lçel Pamuk ve Yat T. A. Ş. 

Sümer Bank Birleşik Yün lplifi Do· 
kuma Soıafipek Fabrikası lst. 
Defterdarlığı 

3187 50 Merzifon Ask. SAK. 

486 - Ankara Lvz. ASK. 
298 13 Maliye Vekileti 

1194 - Tophane Lvz. SAK 

- - Ank. P. T. T. Müd. 

301 - D. B. Yolları 8 ci işletme lzınir 
1200 - O· Beyuıd Ask. SAK. 

226 43 lst. P. T. T. Müd. 

- - Bolayir Ask. SAK 
283 50 > 

3600 - > 
2890 - • 
4610 - • 

M. M. Vekaleti SAK 

375 - Sivas Belediy11i 

435 - D. D. Yolları 5ci işletme Malatya 

25~ - lst. Nafıa Müd. 

1755 - Tophane Lvz. SAK. 

1404 - • 

7217 - O. layazit Ask. SAK 
3417 - • 
4141 - Sarıkamış Ask. SAK. 
3861 - İzmir Lvz. SAK 
5011 88 Söke Ask. SAK 
2420 58 • 

825 - Afyon Aık. SAK. 

I 

135 - V aldtıbağı Prevantorium Sanatorium 
22 73 Sıvas Belediyesi 

2243 03 O. D. Yolları Eskişehir Ask. SAK 
890 - lıt. Balediyesi 

886 84 lı. Ask. Fabrikalar SAK Salıpazar 

- - Kars Aık. SAK 
5895 - .B•layır Ask. SAK 
72b8 50 
3417 - D. Bayazit Ask. SAK 

580 50 Ank. Jandarma Genel Komut SAK 
646 88 > 

223 13 • 
Ank. Lvz. SAK 

- - Ankara Lvz. SAK 

Giinü Saat 

11·9-41 
l·Y-41 

15-9-41 
15-9-41 
15·9-41 
12-9-41 
10-9-41 
11-9-41 
15-9-41 

15 -
14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
16 _, 

15 -· 
15 _f 

O h 
. .,, 1. 

85 adet manemetre mu telıf kuturda ve 19 atmosferden 
1
• 

olmamak üzere alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 29.8.941 caına J it r l 
saat 15 de Tophanede Lv. amirlifi satın alma komisyonun~& y•P 
caktır. İsteklilerin katalok veya nilmttnelerile ve kati teınioııtlıfl' 
belli aaatle komisyona ıel eleri. Daha noksan elarak muhtelif bJ 
lerdea d alınabilir. 

Mensucat·Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. l 

GUmrUk Muhef•z• Genel K. Sabnalma Komi y nund~ ~lı 
25.280 metre çamaşırlık bez 12.9.941 cuma günü uat 11 de 

2 
t 

palı zarf usuliyle alınacaktır. Muhammen bed li 6952 lira ilk 1 ~O 
nat 521 lira 40 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda her~ I c 
ıörülebilir. isteklilerin eksiltme saat inden nihayet bir saat evvel it, 

palı zarflarını Galata Mumhan. cı:!J •si 5 ı nu:n r.ı ı dairede 5•11 

ma komi yonuna vermeleri. 

Topkapı M•ltepe Aakerl Sabn Alma Komisy•n""' 
20 bin çift er kundurası tamir ettiritecektir, 

ı Tamir ettirilecek kunduraların şartlar Topkapı Maltepe •1 

12.9.41 ıs - '. satın lma kemisyonunda fÖrillebilir. 
-c- ihalesi 2.9.941 salı ıünü saat 15 do yapılacaktır. 

8-9-41 14 -

24-9-41 16 -

5-9-41 15 -
29-8-41 14 -

9·9-41 14 -

2-9-41 15 -

12-9-41 
15-9-41 
15-9-41 

2-9-41 
2-9-41 
2-9-41 

. 2-9-41 
2-9-41 

15 -

15 - ' 

:: l 
11 -

11 - J 

Kat'i teminatı takarrür etlecek fiat üzerincen alınacaktır, 

M. M. VekAletı atınalma Komisyonundan: 1,li 
Beher metresine tahmin edilen fiati 25 kuruş 60 santiııı E ti 

250,000 metre astarlık bez pazarlık! satın alınacaktır. ihalesi 28· ~ıı: 
perşembe günü saat 10 da Ankarada M.M. V. Satın alma komis)'o~ t •t 

yapılacaktır. Kati teminatı &900 liradır. Evsaf ve şartnaıııeSI ti 
kuruıa kemisyondan alınır. lıi 

Ankara Beletllyeslnden : 
Belediye müstahdemini için diktirilecek 138 takım yazlık elb' 

dikim işi pazalıka yaptırılacııktır. 

Muhammeo bedeli (469) lira {20) kuruştur. 
Teminatı (35) Jira (19) kuruştur. 
Şartnmesini görmek istiyenlerin her gün encümen kateoıi0' 6 

isteklılerin de 29. 8.941 cuma günü saat 10,30 da Belediye daire/ • 
müteşekkil daimi encümene müracaatlara. 

M. M. ~ eklleti S•tmalma Koml•yonnudan: 
Beher metresine tahmin ebilen fiyatı 310 üç yüz on kuı'UI 

100,CJOO yüz bio metre kışlık elbıselik kumaş pazarlıkla aıiin•~ 
konmuştur. Kışlık elbiselik kumaşlar için 50.000 metredell: Y 
olmamak şartiyle ayrı ayrı teklifler de kabul edilir. ihalesi 1· lİ 
pazartesı güniı soat J0,3u dadır. Evsaf ve şartnamesi ıs;O lıı 
mukabılinde M.M. V. satın ima komisyonundan alınabilir. fal :it. 1 
teklif edecekleri wiktarlar üzerinden kanuni kati teminatlariyle ~ •tıar 
ihale gün Ve saatinde komisyona iClmeJerİ. ec 

latanllui eledlyesln .. n: 
Karaafaç müesseıatı işçileri için alınacak 414 çift Jasti~ 

temfiiden açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuuaun tahınİll 11 -
J 4140 lira ve ilk t~minatı 310 lira !>O kuruştur. Şartnme Z• 
J Myamelit müdürlüğü kaleminde fÖrülebilir. lha1e 8-9-941 f' 

29 8-41 

fÜnü saat 14 le Oaımi fncijmeutle yapılacaktır. Taliplerin ilk tr 
11 l makbuz v~ya mektupları ve 941 yılına ait Tıcaret Odası vesı~' 

1-9-41 14 _ 1 ihale ıünü muayyen saatte Daimi Encümende ltuJunmaJar. 

1s-l!!!!!!e!il!~!!!!!i!!!!'!!':~!!!!E~~~~5!!.l!f!'!:!!!~~ll!!!!!!!~ 3-9-41 
28-8·41 

3-9-41 !; : ' Matbaa !ş!eri, Kı(taşiy~ ve ygıb!lle Lvı. 
29-8-41 16 -

15-,·41 16 -
1-9-41 10 -

10-9-41 11 -
12-9-41 16 -
17-9·41 11 -
19-9-41 11 -
15-9-41 16 -

2-9-41 16 -
1-9-41 14 -

11-9-41 15 -
5-9-41 14 -

9-9-41 14 -

29-8-41 14 30 
5-9 41 16 -

1-9-41 10 -
12-9-41 15 -
15-9-41 15 -
1!>-9-41 15 -
:l8-8-41 15 -

. 
29-8-41 10 -

Kıymeti 

Lira K. 

Aydm Vlllr•tinden 
Adet 

3188 75 54 Muhtelif cins evrakı mat;ıı• 
Vilayet hususi iearesini 1941 yılı ihtiyacı olan 54 kaleal ,., 

lira 75 kuruş muhammen kıymetli •vrakı matbaası tabedilıııe~ 
eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 11 Eylül 941 tarihine rastlıyan Perşcmae fünü s••1 ~a 
vilayet Daiai Encümeninde yapılacaktır. Taliplerin :l39 Jir• 1 

akçesile birlikte sözü ieçeo fÜn ve saatte encümen kaleıuine " 
malümat almnk istiyenlerin her gün encümen kaleminfie busıleı 
müdürlüfüne müracaatleri ilan olunur. 

lat•nbul Lv. Amirli i Satınalma Ko.tl•n: 
Yarımşar kiloluk 200 kile kese kağıdı alınacaktır. Pazarlı~ 

siltmesi :lY.8.941 cuma günü saat 15,45 de Tophanede LV· 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

lsteklılerin belli vakitte nümuoe ve teminatla. ile 
meleri. 

P. T. T. Umumi MU UrlUiUnden 
20 kıymette 50 000,000 milyon p•sla pulu pazarlıkla 

cektir. . . ~ 
~uha~m·~ be~el 23,009 lıra, muvakkat teminat 1725 !ır• V 
f tnnı ve ıdarı ıartnameler her g-ün Ankarada P. T. 1 · 

Müdürlüğünden ve lstanbul Aynıyat Muhasiplifioden alınabill: A. 
ihale 9 Eylül Sah günü saat 16 ua Evkaf Apartımanı astı' 

daki dairede P. T. T. Levaz1111ı Müdürlüfünde müteşekkil ~c 
1 

hazurunda icra kılınacaktır. 1 

Ankara Ticaret Liaeal MUdUrlUğUnden: ,1 ~· 
Okulumuzda yeai adet yazı makinenin esaslı bir surett• t ~I 

latanbul Komutanhtı Satın•lma Komisyonundan: 
Keıif bedeli 17232 lira :l8 karuı olan bir telsiz ve iıaret iıtas· 

yenu lııinası kapalı ıarf usulile eksiltme ile 11.9.941 ptrşembe ıünü 

ıaat 16 da ihale edilecektir. Şartname ve keıif evrakı her ıon ko· 

misyonda fÖrUlebillr. ilk teminatı 129ı lira 42 kuruştur. İsteklilerin 
belli gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektuplarını kanu· 
ni veıilı:aları ve en az on bin liralık inşaat yapmış olduklannn dair 
reımt evrakları ile birlikte Fıodıklıdıı Satınalma kon:ıiıyonuna vermeleri. 

par:arlı~l~ yaptırılac~ktır.. . ~, 
Bu ışı yapmaya ısteklı olanların hergün mesai saatler•.. /.ı 

okul idaresine müracaatları ve 8 eylül 1941 pazartesi gilnU 

de Ankara Okullar Muhasebecil2'inde eksıltme komisyoouıı0' 
malan lazımdır. 



•l-Yükl eme-Boşaltma 
~"1 Lev 1 ~ t •zun Amlrllll Satlnalma Momlsy onundan: 

· on tah ·1 f . tıı ll,g ını ve tahliye işi yaptırılacaktır. Kapalı zar la 
1 •atı11 1

·941 Perşeabe ıünü saat 15 ae Tophanede levazım 
1. ' ına k · b · · b • b d ı· ıra ilk . onıısyonunda yapılacaktır. epsınrn ta mın e e ı 

• İsteklilet~aıınat 918 lira 75 kuruştur. Şartnaaesi komİ!lyonda 
r •&at rın kanuni veııikalarile teklif mektuplarını ihale ııaatin-

C\'\'el k . 
omısyona vermeleri 

i t ~~!ll!!!!!!!l!!l!ll!!!!!!!!!!l!!!l!!lll ___ E!!l!!!!!!!!'!""!!~~ 
eı •rn k 

'1. ~ v 
hkı' •kl!eti Satmalma Kemlsyonuntlan: 

lın ala. 500 adet çift atlı nakliye arabasile 500 adet öküz ara-
. ına.cakt B · · I ·· ·1 •t~aı ır. u arabaların tekerlek taban demırıy e aıngı 

etten v ·1 · · · l d"I b'I ıı.· lrab erı eccktır. Arabalar bir talı9e ıhıı e e ı e ı cceEtı 
~Caı111 •dan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de verile· 
lı ve fart k · d " '· Bir Dallleler her ıüu öğleden sonra ·omısyon a go· 

ltab arabaya tahmin elunan fiyat 140 lira olup taliplerin ala· 
•ltıı l~.:ıkttrına göre yüzde 15 teminatlariyle birlikte ihale 

·9"1 cuma günü saat 15 de komisyena müracaatları. 

u -
leııik " 1"•rslte A. E . P. Komleyonundan 

lı i,g ;n•thu~ünde yaptırılacak 489.76 lira keşifli gaz dolabı ve 
ltccl~· 41 Perşembe günü ııaat 11 de rektörlükte pazarlıkla iha

ır. Şartname rektörlükte görülür. 

l'••k•1tı Malt.,,.sln~::t Askeri 9atmalma 

l\i~le . Komisyonundan : 
ıİYiııı''n ietirecekleri nümunelerinden intihap edilmek şıırtile 
Q'llsi 11ıanda ve 4000 giyim öküz nah pazarlıkla satın alınacaktır. 
tbi!i ••rllar Topkapı Maltepe askeri satın alma komisyonunda 

r. 
lleaj 3 9 
lıltıj · ·941 çarşamba günt'ı saat 15 de komisyonda yapılacaktır. 

ıı kat'· 1 leıninatlarile Hrlikte muracaatlan. 

""""1 A.s~cr· Lv. Amlrllil Satmalma Keml•yonundan : 
~lır. ',.kunfiura imaline elverişli bir adet trandafora makinesi alı· 

Cdc l~rlıkla eksiltmesi 3.9.941 Çarşamba ıünü aaat 14 de 
6ctdd L..,. itnirliğ-i utın alma kemiııyonuoda yapılacaktır •. Eıleri~
l.ııı et veya kullanılmıya elverişli noksansız ve işler bır vazı· 

Uııan - t · tl rile ••ıtt ınustamel makinesi olanların kat:ılok ve emrna a 
'ko · ınısyona relmeleri. 

\' 
' 2000 • 

100 
k~lo balmumu. 

3 
240 

kılo ağaç çivi 
864/ 100 adet kapıol. 

Yuk,,
1
t 00 adet torok raptiye. 

•i 2.
9

; Yaz.ıh 9ört kalem malze111e pazarlıkla satın a\ın~c~kt~r: 
•lııı · 41 Salı günü saa 15,30 da Tophanese l .. t. Lv. amırlığı 

M0NAKASA GA!ET!Sl 

Yukarıda yaz.ılı üç kalem yangın malzemesi alınacaktır. Pazarlıkla 
ekssltmesi 3.9.941 Çarşamba gi.lnü saat 14,30 da Tophanede Lv. imir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin num ne ve te· 
minntlarile belli vakitte komısyona gelmelerı . 

Erzak, Zahıre, Et, Sebze v~ 
Topkapı Mal epeslndekl Satlnalma Komisyondan : 
21.8.941 tarihinde ihalesi yapılacak 20 ton mahlüt sadeyağınn laıip 

çıkmadığından pazarlıkla ihaleye konmuvtur. Malalüt nisbeti yüzde 50 
tereyafı yüztle 25 zeytinyağı yüzde 25 kuyruk yağı olalacakhr. Tu· 

tarı 28400 liradır. 
Evsaf ve husuı.i şartlar Topkapı Maltepe askeri satınalma komis· 

yonunca görüleailir. 
lhıılesi 29.8.941 cuma rünü saat sııat 10 da komisyonda yapıla-

caktır. 
Kati teminat 4260 liradır. 

*~ * 22.8. 941 tarihinde alınacak sadeyağına talip çıkmadığından 
pazarlıkla tekrar ihaleye konmuştur. 

Muhammen bedeli 34000 liraclır. 
Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepe :ıskcri sahnalma komis 

yonunda ıörülehilir. 
ihalesi 3.9.941 çarşamba günü saat 10 da y11pılacakhr. 
Kati teminat 5100 liradır. 

* 800 ton balyalı kuru ot pazarlıklıı satın alınacaktır. 
Beher kilosu tahmin edilen fiyat 5,5 kuruş tutarı 44000 liradır •. 
Evsaf ve hasusi şartlar Topkapı Maltepe askeri satınalma komıs-

yonunda görülelıtilir. ~ 
Otuo ihalesi toptan yapılacogı gibi ikişer yüz tonluk dort kısma 

ayrılarak kısım kısım ela ihalesi yapılabilecektir. . 
ihalesi l.9.941 pazartesi günü saat 10 dıı komısyonda yapılacak· 

tır. 

Kati teminatı 6600 liradır. 

lstanbul Lv. Amlrllll Satınalma Komisyonundan: 

Kilosunun 
fiyatı 

kuruş 

miktarı 

ton 

22 794 Tombul, çalı, kanşık fasulye. 
25 42 Dermason kuru fasulye. 

----
Yukarıda yazılı kuru fasulyeler pazarlıkla satın ahnacııkhr. iha-

lesi 1.9.941 pazartesi ıünü saat 14 de Tophanede lstnnbul Lv. amir· 

!iği satınalma komiııyonundn yapılacktır. 
Nümuneleri komisyoRda görülür. 
isteklilerin yüüde 15 teminatlarile belii vakitte komi yona gel· 

meleri. 

**ılı Miktarı 
kilo 

----
Kati teminatı 

lira kuruş 

------ -

Cinsi 

18,000 121 50 Saman 

ısarlar • ı 
Muham. be Mvk. tem. E.ksıltme ihalenin 

Cınsı lira kr. lira kr. şekli rüaü ve saati 

--------- ---- --- ----
1053 80 79 63 pazarlık 12.IX.941 9 30 

rının tamirı 

Maltepe tütun cnsti- 625 60 46 92 , 12.IX.941 9 45 
tusü memur evi 
tamiri. 

1 - Şartnamesi mucibince l aremızın Maltepe ve Kasımpaşada 
yııphrac ğı tamır ışi pazarlı~a konmuştur. 

2 - Keşif bedell rile 7 ,:> tem1natları yukanda yazılıdır. 
3 - Pazarlık 12 IX.9.U cuma i'Unu Kabataşta Levazım Şultemi:ı

dekı Alım Komıııyo \Unda yapıl calttır. 
4 - Paz rlığa girecekler o 7,5 guveome paralarile birlikte yaka· 

rıda yazılı gun ve s tte ndı geçen Şubeye müracaatları. 
5 - Şartnameler sözu geç n Şube en ahnabili r. (7442) 2-4 

* • • 
Mu ham. b. o 7 ,5 tem. Eksiltmenin 

Cinsi r..,ıkd.ırı Lıra kr. lira kr. Şekli i'Ünü saati 

Paspas 50 adet 3 8 60 24 65 açık esle. 2.IX.941 
Ampul 1:.ö::> ~ 674 00 50 !>5 • > ı 

Selofan kağıt 60ü01J pazarlık • 
Bılyah yatak 1 ll > ,, > 

9 30 
9 45 

18 -
10 15 

l - Yukarıda cıns ve mikd rı yazılı 4 kalem malzeme hizalarında 
gösterılen usullerle satın alın caktır. 

:l - Paspas ve ampul erın muhammen bedelleri, muvakkat teminat
ları hizalarında yazılıdır. 

J - Ek5ıltme ve paz rlık yulı::arıda yazılı rüolerde Kabataşta Le· 
vazım Şubemızdekı A ıın Komısyonunda yupılacaktır. 

4 - Ampul, paspas, bılyalı yataK eb'at listesı ve selofan lcatıt 

nümunesı sözu geçen Şubeden parasız alınabilir. 
5 - lstektılerın eksııtme ve pazarlık ıçın tayin •lunan fÜn ve 

saatlerde e 7,5 güvenme p ralarıle birlıkte mezkür Komisyona mü-
racaatları. (7443) 3-4 

İstanbul jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Tesbıt edı lıniş o n formul ve bu formule gore ihzar olunan nü· 

muneye uygun yeril mamulatı on bın kılo vazehnın kapalı zarf ek
sıltmesı l Eylül 941 paz.artesı günu saat on beşte Taksiıo·Ayaspaıa
dakı Komisyonumuzda y pılacaktır Muhammen bedel '14500• lira ve 
ilk teminat c 11J87 ı lir c50> kuruştur. Şart kfı2'ıdı ve nümuoo her 
gun Komisyonda gor..ı ebılır. ı~teklılerıa ılk. temınat mal sandığı mak· 
buzu veya b.ınka kefalet mektubunu da havi teklıf zarflarını eksiltme 
saatınden bir saat evveline kadar Komısyonumuz.da bulundurmaları. 

(7125) 4-4 

:: .... i~;--.--:~:: :.-.-"':·~~..,..,,_· ._,.. · .... "~ ........ ~· ' . . . . • 

l l ko . . k . d " -' !ltltı· llıııyonunda yapılacaktır. Nümunelerı omu yon a goru· 
1&rıle ltılerin belli vakitte teklif edecekleri fiat üzerinden ilk tomi

tti .0~iayonıı gelmeleri Her kalemi ayrı ayrı talibe ıhale edile· 
de tl•bı her kaleıni ayrı ayrı partiler kaimde muhtelif talipler-

21,000 195 30 Kuru ot 
Yukarıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri 29.8.941 cuma ü-

nü saat 15,30 da Tophanede Lv. amirliği sahnalma komisyonunda 

· ar~vtET :oEMIRYOLLARI vE LiMANLARI · 
;: ?t5E.f Ifff'L~Jfü IJiREK Tb R L Ü G UN DEN 

& ınabH· 
ır. 

' '' 8 h 1 •hn e erine 85 kuruş tabmin edilen 10,000 adet bakır yemek ta· 
.Jo da a~aktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4.9.941 Pe.rşe•be ıünü saa~ 
lık t ?Phanede Lv. amirli~i sahn alma komısyonunda yapılacak 
'))lerj:~na~ı t>37 lira 50 kuruştur. Numunesi komisyonda görülür. 

ellı vakite komisyona gelmeleri. 

' ' ' Affet 
3 1 
1 t rnerdıven 4,5 Mt. tulinde 

2 
P merdiven 6 Mt. tulinde 
Çift kasa kolacı. 

yapılacaktır. . 
Taliplerin belli vakitte komisyona iı'elmelerı. 

YUks ek MUh endis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Mektebimize kapalı zarf usulile ve şartnamesi mucibince zeytin, 

zeytinyağı sabun alınacaktır. 
Eksiltme l'l.9.941 tarihinde ve saat 14 de yapılacaktır. 
ilk teminat 341 liradır. 
Fazla mah1mat için mektep müdüriyetine müracaatları. 

(DEVAMl OôRD0NC0 SAYFADA) 

1-0RKIYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASININ 
23. 8. 9 4 1 VAZiYETi 

&a_. 
A.1t.~ • 

AK T 1 F 

l ,ııt . Sıııfi l<I l 'llt;\ ı ogrom 
f,~k 

ah· 
i2.6C4.l28 

l' ıldek· 
Qrk lir~ Muhabirler: 
ô.tıçtek·ı 
A.ıt1ıı ~ Muhabirler · 
A.ı •ıııfı ~.'l • 
b· tııı, \ıııh ~ ~graın : 10.353.516 
'lt vılı k b"l • 
• 1 döv· I 8 ı ıerbeat dövııler 

\ııh 12, tr V L 1 • • k' • • ıe l . e Eorc; u klırınıt ba ıyelerı 
l)trııhı ahvılleri. 
1(, t edilen • li 111111

1111 6 
evrakı nakdiye karşılAı 

'lııı • 8 in · . . e tar f cı maddelerıne levfıkan 
" a •nda L· • '"fled n vaıu tı:dıyat 
"tı at cu 

t•ri :zdanı · ah •cnedat • 

A.ı arrı ve T 
~trııht1: ed"I ahvilat Cüzdanı : 

& 1~ı tıh 1 1:n evrakı nakdi:yenin k.rşı· 
) Sttb •ın ve Tahvilat (İtibari kı)metle) 

v e.t c h 
ansıa a ı.m ve tahvilat 
A.ı r : 
't ~ "" d~ '1ı ·ı oviı ~ • l-t •ı l\ ilıe • ıııerıue avana 
t. 'tiııe,c krıne avaıa 
'1tı." • ıaa ıııcyc 385 Vadelı avaoı 

• 'çıl,11 1 
O No. kanuna aöre 

IQsec;1~ 1' tın karşılıklı avanı 
.. h .... r ar 
~ telif · · · 

Lira 
102 .124 .217 .77 
20.727 .673.-

588.524.39 

1,395.780.57 

14.563.049.01 
-.-

46 .663.66"39 

158.748.563.-

21.683.011.-

272.166.296.39 

45.446.161.93 

8.310.245,19 

4.948.64 
3.132.379.48 

-.-
167 .500.000.-

YekOn ı 
1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren ı 

PAS 1 F 

L l R A Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 7.822.91,,15 

(6.000.000,-123.440.415.16 

1 .395.780.57 

61 .226.715.40 

137 .065.552.-

272.166.296.39 

53.756.407.12 

170.637.328.12 

4.500.000.-

7 .688.909.27 

ım: ~!.;8?7JO~;o.s.s I 

Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
buine tarafından vaki tcdiyat 21.683.011.-

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi 137 .065.552.-
Karşılı~ tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 17.000.000.-

Reesk1>nt mukabili ilaveten tedavüle vMcdilen 250.000.000.-

Haıineye yapılan altın kartılılclı avans 
mukabili 3902 No.lı kanun mucibince 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Mevduat: 
Türk Lirası 
Altın safi kiloıtnım 877.150 

94.000.000.-

84.11 J .103,91 
1.233.782,03 

3850 No. kanunauıöre baı.ineye açılan 
avatı• mukabili tevdi olunan altınlar 
Safi kilogram 55.541.930 ';"d.124.167,90 

Döviz Taahhüdat1 : 
Allına tahvili kabil dövizler -,
Diter dövizler ve alacaklı kliring raklyeleri 31.029.491,52 

Muhtelif . 

YekOn ı 

lıkooto haddi O/o 4 Altın llzerioe O/o 3. 

L l R A 
15.000.000.-

13.822.019,15 

498 .065.552.-

85.344.885,94 

78.124.167,90 

31.029.491,52 

110.491.287,52 

SU.$\77 Ol l3 

·~:.· ·- - . ~ ... . ,-- ~ - - -

Muhammen bed li (6 00) ir ol n 500 adet vagon su güğilmil, 
500 nd~t y:ıssı kuçuk su kovası, 500 adet kapaklı faraş, 500 adet 
kü\lfik boşıı.ltmn k.-bı \C 500 adet te çöp maşasından ibaret varon 
tathirat malzeme i (8.9.1941) Paz rtcsi gunü saat (15,30) on b~ş 
buçukta H yd'lrpaşada Gar bınaaı dahilındeki Komisyon tarafından 
knpıılı zarf usul ile satın alınacaktır. 

Bu 1şe girmek istiyenlerın ( 450) liralık muvakkat teminat, kanu· 
nuo tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün 
saat ( 14,30) on dört buçuğa kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la· 

zımdır. 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dafıhlmakta-

dır. (7374) 3-4 

* • 
Muhammen bedeli 15.0 O (onb ş bin) lira olan 1000 ten iyi lcali· 

tede sönmemiş kireç 11.9.94 l perşembe ~ünü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulu ile Ankarııda ldare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i teyenlerin 112.> (Bin yüz yirmi beş) liralık muvak· 
kat teminat ile kanunun tayın ettiği vesikıı\arı ve tekliflerini aynı iÖD 

saat 14,30 n kadar Komısyon Reisliğine vermeleri laıımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarnda Malzeme dairesinden, Hay

darpaşada Tesellüm ve S"'vk Şefliğinden dağıtılacaktır. (7495) 2-4 

T. C. -

l\R6.AT 
BANKA51 
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ABONNEMENT 

Vllle et ProYince 
3 mola Ptra. 450 
6 • • 850 

12 .. • 1500 
Etraorer : 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs 5 

J!U!H 28 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATION 
~- __,,, 

AOMINISTRATION 

Galata, Eski Gümrük Cad· 

No. 52 

T616phone: 49442 

Poar la Pablicit6 ı'adresser 

l l' Admioiatratioo 
Journal Professionnel des Fournisseurs et das Entrepreneurs de l'Etat 8oite Postale No. 1261 

·--------~ 

Tableau Synoptiqua des 

Objet de l'adjudlcatlen 

Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Adjudications Ouvartes Aujourd'hui 

Priı: Caution. Lieux d'adjudication et du 
estirnatif provisoire Cııhier de' Cbarges 

Conalructlona-Reparatlon-Trav. Publlca·M•t6rlel de Conatructlon·C•rtographle 

Constr. mur Publique 2386 69 179 - Manicip. Sivas 
Repar. ltitiue club eooliers a Kadırıa lst. • 7347 17 552 - Defterdarat lst. 
R~par. bitisse Bur. Fisc Hoc1paşa " 1433 35 107 51 • 

ESKi Fi:YZIYi J( 

LiSESi YATILI 1ş1 K 
YATISIZ 

Nlşantaııosa Karakol karşısında Jours Heures 
Ana - ilk- Orta ve Lise kısımları v• · 
Türkiyenin en eski huııuıi liHsİ•fü. Kayı.I ve tecdidi k•~ 

h&r rün mllraeaat etlileltilir. Tarifnallle isteyiniz. Telefon: 

14 -1 
15 -t 
15 -

(0(;0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

T. H. K. Genel Merkez Başkanhltndan: 

Repar. bltiase Bur. Fisc .')amatya > 806 13 60 50 > 

Dreuement carte (rectif.) Pli cach. 300 - Municipalite Karabük 

1-9-41 
15-9-41 
15-9-41 
15·9·41 
11-9-41 
12-9·41 
10-9-41 
11-8-41 

ıs - P . c· . artı ınsı 

~; = f 1 Pirinç Nallıhan fabr. 

Miktuı Tutarı Eksiltme pıl 
kı. Kr. lira kr. ırünü saati 

4000 50 2000 - 8.9.41 10, .... 
Repar. batisae ecele second. a Kartal Publique 1996 73 150 - Dir. Ecole Second. Kartal 
~onıtr. Fab. naphtaline a Karabük (Cah. eh. 150 P.) Pli cach. 28876 73 Dir. Gen. Sümer bank 16 

_ j K. fn Karadeniz 

15 _ t Nohud Karabira 
2000 28 560 
1000 24 240 

R6par. bitiase Publique 729 76 54 73 Dir. lnıtitut Jeunes Filles ismet Paşa 
a Ank. f Mercimtık Sultani 300 25 75 

Censtr. cleiHnı et portes 1163 58 164 50 C••· Ach. Min. 0ef. Nat. Ank. 15·'·41 15 -
4·9-41 15 -Conıtr. cheminee en maçonnerie pr cuiıine Publique 196 70 29 50 Vilayet Samsun 

Protlulta 8hlmlt11u•• et Ph•rmaceutlques-lnatruments Sanltalre&·Feurnlture peur Ho11itaux 
Catcut: 12000 p. Pli cacb. la p. O 59 531 - C. A. Comm. Gen. Prot. Forets Ank. 15 -

1!16atrlolt6·8az·Chaffale Centr~I (lnetallatlon et Mat6rlel 
M etcur de 120-150 klw. 380 volt avec Scbalter 

de 50 p•riodes et resiıtance 

Habhlement · Chauasurea • Tissua • Culra 
Cenfection babit d'tM 138 eomplets 
Co11fectioo habit de travail: 5000 p. 

Gre a 2'f"e 
Pli cach. 

469 20 

BottİDel pr ıoldats: 2500 pairea (aj) Gre a gre 2l2j0 -

Ameulıtlement peur H•bltatlon et Bur••ux•Tapl•aerle ete. 
Rideauıt: 12Q oompl~ts la p. 27 -
Armoire pr. habit.: 60 p.-table de reunien: 1 p.· Publiquo 3975 -

bibllotbique: 1 p.·tablo de bureau: 1 p.· 
etaırere: 14 p. 

- - S.A.T. de Coton et Huile d'lçel - _I 
1 

35 19 Municipalite Ankara 29-8-41 
Fab. Sungipek de Fil en laine et Tis· 1-9·41 

10 30 
' 14 -, 

3187 50 
sus de la Sümerbank a Defterdar 

C::em. Acb. Milit. Merzifon 

486 - Ceın. Aclı. lotend. Milit. Ank. 
298 13 Mioistere Financos Ank. 

24-9-41 16 - ' 

5·9·41 15 _ı 
29-8-41 14 -

Traveaux d'lmprlmerle · Pepeterle • Fournlture de Bureaux 
Redar. machiqe a ecrire: 7 p. 

Bola de Conatr uetttl n. Planc:hea, Charpente 
Potcau pr. tente: 6~68 p. Gre a rre la p. 2 50 

Transport • harıement • D6chargement 
Tranıports postaux 
Tranıports poıtaux 

Combuatlble - Carburant • Hulle• 
ioiı: 400 t. 
Bois: 267 t. 
Charb on de terre marinlave: 
Boiı: 1260 t. 

• : 3200 t. 
ı : 2S2 t. 
• : 3520 •• 
• : 3360 t. 

Dlvera 
Picrres parquetı: 50000 p. 

175 t. 

Pierres moeılons tetueı: 534 m3 
Poeux: 16 p., chambre a air: 16 p. 
Papier emeri: 16000 p. 
Motocyclette sans panier: 1 p. 
Boutoos en buiı pr. tente: 6000000 p. 
Crioı de chevres: 7.2 t. (au nom et pr. compte du 

fourni11eur) 

Provlalon• 
Paille: 180 t .· foin: 20 t. 

The: 3 t. 
Huile d'ollveı: 3.5 t.·olives: 2.2 t.-savon: 6 t. 
Foin: 115 t. 
Paille: 85 t. 
Lerumes: 17 lots 
Viande de boeuf: 103 t. 
Foin: 336 t. 
Paille: 240 t. 
Oirnonı: 162 t. 
Viande de meuton: 20 t. (aj.) 
Paille: 1858 t. (en vrac eu en halle) 

Savon: 67 t. 
Harlcou secs, riz, lentilles, raiıinı secs, sauce, poiı· 

chiche, combeaux secs 
Riz: 2 t.- bl6 coocasa~: 4.5 t.· beurre: 3 t. · huile 

d'oliveı: 300 k.· baricols secı: 4.5 t.· pois-cbicbe: 
3.5 t.· lentilles: 1.2 t.· ~ere: 600 k.· raiıin sec: 
1 t.· selı 2.S t.• oHves: 700 k.· ıavon : 900 k. 

Publique 
par moiı 20 -

Pli cach. 16000 -
Publique 4005 -

• la t. 17 25 
Gre a rre 252u0 -

" 48000 -
• 3780 -

il 

• 

Publique 
Pli cach. 
Gr~ a gre 

• , 
> 

• 

Pli cach. 

52800 -
67200 -

la p. O 10 
5798 -
3400 -
1440 -
650 -

23400 -
le k. 1 30 

Gre a rre 23970 -
Pli cach. 

• le k. O 07 50 
, • • o 03 50 

Gre a rre 
Pli oach. 

• 
> 

• le k. O 12 

Gre A gre 92900 -
ou 120770 -

" 
Gre l rre 

45560 -
11870 -

11824 50 

- - Dir. Lycee Cemerce Ank. 

1194 - Com. Aoh. İntend. Milit. Tophane 

Dir. P. T. T. Samsun 
Dir. P. T. T. Aok. 

1200 -- Com. Aoh. Milit. O. Bayazit 
301 - Seme Exploit. Ch. de Fer Etat lzmir 
226 43 Dir. ft. T. T. lst. 
- - C. Ach. Milit. Bolayır 

3600 -- • 
283 50 • 

2890 - • 
4610 - , 

8-9-41 15 -

9.9.41 14 _ ı 
1-9-41 16 _ I 
2·9·41 15 -

15-9-41 
12-9-41 
15·9-41 
2-9·41 
2·9-41 
2-9-41 
2-9-41 
2·9-41 

15 -
15 -
16 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -

375 -
435 -
255 -
216 -

Municipalite Sivas 1-9-41 14 -
Seme Exploit. Ch. Fer. i.tat Malatya 3·9·41 15 -
D ir. Trav. Pub. lst. 28-8-41 15 -
Co m. Aob. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 2-9-41 10 -

97 50 
1755 -
1404 -

> 2-9-41 11 -
C. A. lntend Milit. Tophane 3-9-41 15 -

> 29-8·41 16 -

Dir. lnstitut Bacteriologio Pendik İl 
Ca~alog-lu Ecoleı Sup. lst. 

1730 25 Cem. Aeh. lnteıui. Marit. Kasımpaşa 
580 50 C.A. Com. Gen. Geadarmerie Aok. 
646 88 • 
223 13 > 

Com. Ach. lntend. Milit. Ankara 
1930 25 C.A. Div. Milit. Samsun 
2019 -- • 
1260 -- > 

825 -
5895 -
7288 50 
3417 -

890 -

Com. Ach. Milit. Kan 
Com. Ach. Milit. Afyon 
Cem. ach. Milit. Bolayır 

C:om. Ach. Milit. O. Bayazit 
Com. Perm. Municip. İstanbul 

886 84 Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. lst. 
Salıpazar 

10-9-41 14 30 

1-9-41 
12-9-41 
15-9-41 
15-9-41 
28·8-41 
15-9-41 
15-9-41 
15-9-41 
29-8·41 
15-9-41 
5-9·41 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
10 -
14 -
16 -
14 30 
16 -
16 -

1-9-41 10 -
5·9·41 14 -

9·9-41 14 -

lnce tuz 
Barbunya fasulya 
Sofra tuzu 
Kuru bezelye 
Karabiber 

2 Toz şeker 
Kesmo şeker 

3 lrmik 
Buğday aşurelik 

Şehriye muhtelif 
Nişa1ta 

Pirinç unu torbıı 
Makarna muhtelif 

4 Zeytin birinci 
Tereyatı 

Beyaz peynir 
Kaşar 

Sirke 
Salça 

5 Reçel muhtelif 
Ceviz içi 
Kuru üzüm 
Fıstık çam 
Badem içi 
Kuş üı:ümü 

1000 10 100 
400 25 100 
70 15 10 us 

200 70 140 
35 200 70 

YekQn 3295 05 

6000 48 2886 
1500 52 780 

Yeküo 

500 50 
100 24 
•75 48 
200 50 
200 

1500 
80 
55 

Yekfin 

800 45 
200 200 

1200 65 
600 130 

1000 20 
500 35 

YekQn 

1500 80 
300 70 
150 58 
70 140 
75 ıso 

50 48 

3660 -
2;0 
24 
36 

100 
160 
825 

1395 -
360 
400 
780 
780 
200 
175 

2695 -

1200 
210 
870 

98 
135 

24 

YckQn 2537 -

ı.9.41 10,3e 

8.9.41 ıı.-

8.9.41 11,30 

8.9.41 

40 850 340 1.9.41 

340 -
7 Patates 

Kuru so~an 
Sarmısak 

5000 
4000 

50 

Yekan 
15 750 1.9.41 15,-
15 
60 

600 
30 

Yekun 1380 -

Umumi yekun 16302 05 

Ankara Havacılık okulu talebelerinin senelik ihtiyacı olııt 
lira 05 kuruş muhammen bedelli 33 kalem erzak partiler hali11.I' 
eksiltmeye konulmuştur. Her partinin eksiltmesine rirecek 
partiye aid teminatı vere<'ektir. lu işe aid şartname Türk t-1; 
rumu genel merkezinden ve İstanbul şubesinden parasız verilir• 

isteklilerin eksiltme günü komisyonda bulunmaları. 

lstanbul Komutanhöı Sat.nalma Komlayonuntl-' 

Aşağ-ıda cins, miktar ve muhammen belleri yazılı iki k•~ 
yecek maddeai 29.8.941 cuma günü saat 11 de pazarlıkla uta11 

caktır. 

Şartnameleri her filo komisyon.la ıörülebilir . 
isteklilerin ltelli fÜn ve saatte kati teminatlarile birlikte 

lıda satıoalma komisyonuna gelmeleri . 

Cinsi 

Süt 
Yo2urt 

Miktarı Muhammen Bedel 
kilo lira kuruş 

5000 
3000 

750 
1005 

00 
00 

Kati Teoıi.J 
lira kurllf ____ .,,,,,,,, 
112 
150 

50 
75 

lmtiya.z Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: ISMAİL GIRl'I' 

Buılc:htı verı .. MU••k••• ll•tb•••ı.. lttarık"' 


