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Gunii ıeçeo nosbalar 
20 kuruştur 

~----------f 

Umum Tücc 

r n=an -

r 1 ar •. n 

PIRŞIMI!. 
, na 2 

-· 7 c llft 
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REKOR! .. 
Zeytlnyotıurıoın hallalJ'etlnln 

aksini labat edene 

--1000 Lira-
İKRAM İ Y. E VERİLİR 

Atlreae dikkat ı İ•tanb.ı 
TUan Hmrtt Kemerli suk•k 

zı Ne. Tel • H11'1 

NAZiF ÖZARCA 

meslekiOrganıdır 
nrrz ZL2L2 • EL!E1S x -

ilk · ~ahar 
Ziraatına hazırlık ı 

Ba aeaelci kıılıldarın ekiliş u· j 

zi7eti ıeçen aeueye _••~aran farlc· ' 
lıdır. Zeriyatıa bu ıuııltu ,lurarau 
JllrCllmuzuıı ltiitüıı ziraat ltölıele
riade ıelifatı iti9arjyle çok iyiclir. 
Aacalı: bnı eebıbler dolayııiyle 
bir k111m bölgelerde iklimin dahi 
miuadeaiElijinclen dolayı ekiliş iN· 
raz ret olmuşlar. Kıılılc aıahtuli· 
tın laer hanıi bir aeltelt dolayııriyle 
a11luaolık ilatimalini karşılayabil· 
111ek için ynlık xeriyab dıhı ge
•İf ltir ilcii ile bıı.~arınak liıtıoı 
ıelir. Duaun i,in timdiden ille ba· 
laır ciraatına lauırlılc yapmaA'a ltaı· 
lıaalııiır. 

Yun: L\ltfl A RlF KE.NBF.R 

* * * 

M EMNUNIYE fLE kaydedebi
liriıı: ki, lıeniit: air Ziraat 

ıoferb15rliti faaliyetine reçilme-
tliti halde memleketin lıaer tara· 
hacla ye tam zamanında Ziraat 
iıleri norm&lcılea daha iyi bir 
feltilde takip ve tatbik edilmi~
tir. Gerçi bası yerlcrcio Ziraat 
fartlanaıa miiuit olamamasından 
••layı iıtenilditi ıibi ıeniş il
Çitlt zeriyat yapılmam12sa dıı, •
ralarda yaz z.eriyatı ilo bu uok
•ıuı te afi ataek IDİimkiln ala
bitecoklir. Memleketimis4e t.>p
ta k ıaahıullwioin çok ciddi ol
-.uı ber :airaat itölrui mühim 
'ir varlıktır. Eter biitün ba böl
teler4e foanin icap ottirditi 
far tların •• va11taların temiai 
lllümkio olabilse, b11 bölıelerie 
laiç bir memlekete aasip olmıya· 
tık katlar çeıitli mabauller yeti
fecelt ve m\istaluiller ihya ola· 
caktar. Filhakika topraklarımı:ı:uı 
Veriıııli olması her sene için si· 
tai bir airprodiuiyon lauaule ıe
tirınesi kabil •labilir. Her ao lta
ttar Avrupa ve Amerikada zirai 
•llrprocillksiyon ~ızı ahvalde z:a· 
tuh telikki edilerek mabsulio 
fazlMsı denize dökiilür veya yakı· 
hraa da, memleketimiz için böyle 
'ir ledbire hiç bir uman ihtiyaç 
bani olaiii&Z zira komşu memlo· 
ketler ltirer :ı:iraat memleketi el
ttıalda uuk bulunclutu için zi
raat maluullerine <iıima mühtaç 

"aziyettedirler. 
111 memleketler hiç JÜpbeı-İ& ki 

İ\uiyaçlarını nakil, vasıtaları bol 
\'e nakil tariieleri ucuz olan bir 
'-lemlekelten toprak mahsullerini 
İlbal etmek zarureti iktiıadiye· 
•inde bulunmaktadırlar. Bu iti· 
barla, memleketimizde toprak 
lrıahsulleri ne kadar bol olursa 
Q)ıun, ne katlar geniş ııilrprociük
•iyoıı vukua ıelirse gelsin, bu 
lrııhsull~ri en yıkın komşuları· 
Qııuı devretmek suretiyle fazla 
tııahsulün kolaylıkla elden çıka
tılaıası ka•il olur. 

Şu haldr., bızim için hiç bir 
\'akit mahıulü denize dökmek 
\'eyı yakmak ıibi nrarlı tedbir· 
lere o:ıüracaat zarureti olımu. 
1-lcr ne kadar bazı seneler fazla 
t11 tulan bahklano fiyatlarını ko· 
'llıı:ıak için bir kı•mı denize aö
ltiitrnekte iae de, au, bosulmata 
\'t kokuşmata müsait canlı mah, 
ltkıar olmasından ve bunlardan 
b,ıd~ıyl• istifade imkanlarına ır.ev· 
tut bulunmamasından ileri felir. 
li,llauki toprak mab111Ueri hi9 
bir vakit balık ıiitl ınhafuuı 

fi«DNOMIK HABERLER 

• 
Alman iktisat heyetinin 

Ankarıda yaptığı temaşlar 

Aokaradan bildiriliyor: 

An karada bulunan Alman i ltti
SAt heyeti, aliudar vekaletlerle 
temaslarına devam etmektedir. 

Alman heyetine dahil bulunan 
muhtelif Alman ticari ve sanayi 
teşekkülleri mümessilleri de iki 
gündenberi Etibank ve Sümerbank 
ilö ulcı temaıı balindedfr. Al
mıın-Türk anlaşmasını• tatbika· 
tıaa ait mü4kiUerin bir kısmı 
bertaraf edilmiştir. 

Türk ihracat malları ile Al-
man itlıalit eşyuının fiyatları 
lıaakkında iki taraf arasında te
rakki ler oldutu aalaııhyar. Al
man ikiaad heyeti daha bir mld
de,t şehrimizde kalar..k temaalara 
devanı edecektir. 

lniçrelilerle müzakere 
Halen Almaaya ile yapılmakta 

olan müzakerelere inr:imamen ls, 
viçrelilerle de ticaret ve tediye 
anlaşmalarınm mür:akereltrine bat· 
lauacalttır. 

Difer taraftan Rumanya elçi
lifi ile bir arılaşma akledilerek 1 
Teşrinıani 941 tarilıainde meriyet 
me•kiincien çıkarılmıi ulao Tirlt
Ru•en ticaret ve tediye aıılai· 

malan 2 ay ctıha temdid edil
miştir. 

!!2EE! 9 

iST ANBU L BO"SASI 

Lolldra 

ı~.12. 941 
1 St.wli• 

Nnrorlc 109 Delv 
MWW llQ Peıı:eta 
S\e~ı. lGO l.oreç Kr. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
S1yu-En11rıı111 1 
Sıyu-Ernrıım 2·7 

'2!!!!i!L2 ::::ıı ! 

5.22 
129.!0 

11.89 
st 187S 

u 

21.10 
19,80 

fİlÇ olan mallardaD cietildir. Si
lelar, ambar ve depolar mevcut 
oldukça bu ıibi maluulleria rnu· 
haf az~ıı kolaydır. 

Görülüyor ki, ziraat sahamıztn 
içinden isteaildi~i kadar mahıul 
alınsın, biç bir zarar yoktur. Y ~ 
tiıir ki mahsulümüz bol olsun ve 
noksan kalmuıu. Şayet kışlık 

zeriyat ber banıi bir aebeple ve 
gelişatı itibariyle matlup dere
ceyi bulmayacak olursa, orıdalti 

noksanı ya:ılık zcriyat ilo karşı· 
lauıak zaruridir. Buaun için lılt
bahar zeriyatıoı ltolaylaştırmak 
üzre şimdiden hazırhltlara baıla
m:ık çok yerinde bir hareket 
olur. Bu noksanı hububata yahuz 
hububatla defi), çeıitli diğer 
toprak ınah•u\lr.riy:e karşılık 
temin edebilir. Meseli ilk yapı

lacak iş &iraat bölıelerinde umu
mi şekilde ilkbahar ziraati ıçın 

hazırlıklara batlamak ve şimdiden 
tohnmluldarı tetlarik ederek ha· 
zırlamalıdır. Netekim bu iş için 
yapılması ~ok muvafık olan nok
ta ekilecek tohumlukların ayni 
zamanda ditar baza mah1Ullerin 
yerine ikame edilabilecek 9eşit
lerdeo ibaret olması bitin müs· 
talasiller i9iu arzu eiileıa bir key· 
fiyettir. 

A4ana Selediyeai: 
Harita alımı işi 1~•7 

Afyon Ask. SAK 
Ye meııi ve kundura ı 969 

Ank. Lvz. SAK 
Praııa 1971 
T u şeker l 978 
Köbııe fotia 1981 • 
Küraii. yazı tahtuı ve 11ra 1983 
Aık. Fabrikalar U. Mlid. SAK 

Odua. 1907 
Kere1te nakli 1967 

Ayı1zata Ask. SAK 
Mulıtelif erzak 1983 

Bakırköy Ask. SAK 
l•panalc 19Sl 

8.&lıkesir Ask. SAK 
Kereviz, laavuç, ıapualc, lalaaıa, prasa 

v. ' · 1975 
Balıkesir Viliyeti: 

Kille kiiprüıii tamiri 19J6 
Bolayır Ask. SAK 

Kavurma imali 19Sl 
K. ii&üm 1983 

Çanak. Ask. SAK 
Kuru balı:la n ae!.11t 11'71 
Nolaa• 1'7' 
Börülce 1977 

K. faıalya 1983 
Derlet Orman lıletmesi ltiECe 

Revir Am. 
Çııa a:uaaaı, lı::ökoar te '.n rolclart ve 111e· 

şe temrııp 1t75 • 
D. 1), D. Yolları 

Yatlı lciaele l 969 
Çam azaaaı l!MIJ 

Deniz Lvıı:. SAK: 
Kııra faanlye 19'9 
Erzurum Ask. SAK 

Butday, arpı Ye yulaf aaldi 1911 
Galatasaray Liıcsi SAK 

Yemiş, talaaa helnaı ve pekmn 19'6 
Gelibolu Ask.. SAK 

KaYUrma 1981 
Halıcıotlu Ask. SAK 

K. ot 1981 
Sarnaa 19'8 

Harbiyede Yedek Subay Okıı· 
luocla Aık. SAK 

Salça ltt:S 
Sıtır eti 1911 

Haynn Sathk Mem. Vf" Nal· 
Dant Miid. 

Kitap lı.aıtmlma11 19'11 

tttr'rtz - 1 w o ==··: 

Yiin " ,amuk ipllQi geldi 
Piyasada istenilen miktarda yün 

ve pamuk ipliti bulunmamasından 
bazı dikim işlerinin akıadıtı ıö· 
rü.lmektedir. Hele kııın erken rel
meii yüzünden kaZ&lt, silveter Ye 
boyun atkısı örmek mimkiln ol· 
mamaktadır. 

G,.çen yıllardan kalanlar da ta-
cirler tarafında:ı çok pahalıya sa· 

r tılmaktadır. Fakat Mersinden ev• 
velki güa relen bir habere gire 
üç beş güu sonra bu kabil eua" 
fiyatlarıoıo düıeceti umulmakta· 
dır. Çünldi yün ve pamuk iplifi 

' 

dolu üç laıiliz ticaret gemisi 
Meninde demırleumiştir. 

Gelea ylin ve pamuk iplikleri
nin süratle kara yolu ile ıehri· 
mı:ı.e ıotirilmesi için tacirler ça-
lışmalara ba4lamııtardır. lariliz 
gemileıioin Mersine reliti haberi 
evvolk.i ~ün piyasada iyi tesirler 
fÖStermişlir. 

Yağlı tohumlar için ihra~ 

liiansı nrilecık: 
Hükl'lmetin verditi bir kararla 

ltububat ve ya~lı tohumların ih
racı meoedilmiı elduf11ndau Ti· 
earet Vekaleti bu maddeler için 
liraDI vermi7erd•. Ticaret Vaki· 

inhisarlar U. Mud.: 
Maa makine motürlii çelı::tirme 1968 

İst. Komtıt. SAK 
Sadeyatı ve ş~ker 1977 
Oduıı J96ll 
Motiir lciralaam .. ı 1975 

lst. Belediyesi: 
Hırdaut e yuı 193~ 
Fotia 1970 
Biaa aokad•ı 1983 • 
Peynir tencıkeai 1970 
Okul binalar. taıairi 19H3 
Balıkçı mu~aınb&11 1983 

Ça .. qırbue tuniri 19'0 

lst. Ask. Fıı&.ı ikalar: 
BisüUat 1911 • 

lzmir Lvs. SAK 
Saıieyatı ıımı 

İzmir Bclediyui: 
T enviral ıUreldırinia ıaakauil taraf tre· 

tuarıııa ı?•çiril .. e•i İfİ 1974 

lzmıt Ask. SAK 
Sıtır eti J 969 

Konya Nı.fıa Müd..: 
Taı ~raç H ıııaldi 198! 

K •. çekmepe Aık. .SAK 
Burçalc ve tları 1981 
Kaplıca 1981 

Lüleburca.: Aııık. SAK 
Odllll 1983 
Sacleyıtı 197'» 
K. ot. 1979 

l 
Zeytio, baya: peyııir ve karll ii11iim lfl1~ 

Maliye Vekaleti: 
MalH- naldi 1970 
Saadtk talataları ve amlnlaj kitıtları 

!971 • 

M. M. Vekaleti SAK 
lı ellı.i1elik, yiiıı . faaıla ve it elltiulilc 

bez ıwı 

Frea yatı 1973 
Y a•Fn aöodürıa.e aleti 1 l>Sl 
Otctmebıl yedelc malumui l91J 
Okul biııaaı tamiri 1 lldS 
Sıns Nafıa Miid.: 

Ceu evi iaı. 1981 
Sümer Baolc Hereke Fabrikası: 

Et 1981 
Tophane Lvz. SAK 

Tas ıelc.,. n aa•- 1982 
Valdeba2'ı Prevantory•• Sana· 

toryum Mii4. 
Mobilya 1970 

FTZ 111 

!etinden relen yeni bir eairlo 
bir kmra yatlı tehumların ilara
'cı~a müıaade eailmiştir. Bu se· 
l.eple haşhaı tohumu, susam Ye 
keten tohumu. ribi maddelerin 
ihracı için hazırlıklara b&ılaıa, 
mııtır. Bu cümleden olmak isere 
lniçreye 1000 ton, Slovakyaya 
iıla 851 ton haşhaş tohumu sahl· 
auşin', 

ıskenderun ve Mersin li
manlarında tahmil ve 

tahliye 
ı\nlcaradan bildiriliyor~ 

ÔtrendiQ'imize ıire bDıünlerde 
bilbaaıa Cenubi Tilrkiye limanla
nna sterling ve dolar blokuna men· 
ıup memleketlerden mübim mik-
tarda ithalat eşyası relmiıtir. Bil
hassa lıkenderun ve Mersin liman· 
larında boşaltma ve yükletme a
meliyelerinin daha kolayca yapıl
mınnın tetkiki için oraya riden 
Devlet Limanları Umum Mildörü 
B. Raufi Manyu gittikçe fazlala
f&n ithalat eşyasının hüsuü muba
faıı:ası içid alıııacalt tedbirler etra· 
fında tetkikat yap&caktır. Liman· 
lar Umam MüdClrU lıkenderuna 
ıitmek iizere •in akıam ıebrimis• 
ÔID ıeçaıiıtir. 

iktisadi Haberlerı 
E c n ı b mamlıketlırı 1 t 

ltalran ihracat rejimi 866 Kutulu veya kutusuz 
musikili çınııraklar 
Orılar Gümrük Ta· 

rifesi No. 

781 

782 
818 

E.x 8~8 

853 

355 
8S6 

i57 

~bl 

1159 
~o 

861 
uı 

863 
164 
865 

._are 

EMTEA 

Zikredilm~yen far
masötik müstahn
rat tı•bi speı;ya\i, 

teler. 
Tıbbi .sp~syaliteler 
Deri eldi wen 
Faeıit {ocfon elyafa 
kalıpları) 

Zikredilmeyen ki· 
tat ve lcartoalardan 
maıadl e11a 
Oyun Üfıdı 
Reaiıali kartpoıtal
lar 
Kifıt veya karton 
üzerine basılnnı 

veya litoıcraf eciil· 
•İJ afif, etiket i
lin ve1aire. 
Ayrı uhifeler ba· 
liııae reıimsiz mat· 
bu kifıtlar 
Hari talar 
Gueteler 
Notalar 
Kitt!plar 
Defterler 
.Sair •atltnalar 
Elyazıları 

y 

867 
868 
869 
870 
871 • 

872 
813 

174 
87S 

i76 

177 
871 

f.x 897 
&92 lıtiı 

i93 

Piyanolar 
Armeninm 
Harpler 

Afııı:!a çahnır ar· 
mcaoik.ler 
Sembıl 

Sair musiki alih 
(erhstio• ve em· 
tali) 
Cramefon 
Zikredilmeyea 11ir 
auıilt'i alitı 

Piyano ve arıne•i· 
umlarıo otoıaıti~ 

surette çılmalaraoı 

le•İne mw•s alat 
Mu•ilti ılih aksaaı 
Musiki alitıaa aalıa
H• teller 
Kilti ve İnciler 
Hasır Ye emıali me· 
vaddaa forma veril
•~miı ıapkalar 

Şapkalar (ltaciın er· 
kek fötr .. ,kalar 
laariç) 

89t Bereler 
195 Aaltı " çerap ltaf' 

ları 

(DEVAMI VAR) 

5 E 

N UNA KASALAR 
in~aat-Tamirat-Natıa işleri-Maızeıne-Hanta 

Devlet Deni1ı ı\"Ollar1 lflatme U. MildUrlYQU11de11: 

ldar•ınizce Knu lıca d.ı yaptırıl .:ıc .. k olaa 4995,25 Jira keıif ltadelli 
elektrik ıııubavvile moskezi11in inıan açık ekıiltaey~ koaalaqtar. 
Ekailtıııe 23 Kiauouevvel 941 saiı giini Toplaaaede Uıaaa Mltilrlilt 
bioaıındaki alım satım kol.ilisyou ıımu.ıd& yapılacaktır. 

lstekliler umumi n ll1a"'ui şartaame, reaim, •ukanle pre~i ailti 
nrııkı bu komisyona milracaatla ıerebilirler. 

Kar•erl ' •rr•re Fabrikası Askeri Satınalme 
Komlaron.,ndan · 

Kapalı zarf 111uliyle parke yol yaptırılacaktır. Sa yola ait ıa•lıaa• 
men bedeli 29641 .ira 61 kuruş tur. Mıınltltat temiaah 2l23 liradır. 

İlaalesi 7. 1.941 çar4ambft fİİDil saat 11 dedir. Taliplerin belli ri• 
ve saatten bir saat eveline kadar teklıf mektupları kabul edilir. 

Şartaame ve pliaı 150 kur aş mııkabiıiode komisyondan alınaltilir. 

Şıı şartlaki planı amade rerekıe ihalede ticaret .dası ve nafta ela· 
liyet veıiularıoı ibraza mecburidir. 

Konr• Harası MUdUrauıunden : 
Keıif bedeli 26175 lira 73 kuruş olan 1nelt ahırı inşaatı 6.12.'41 

tarihinden itibaren on beş ıün müddetle ve kapalı zari oıuliyl; ek
ıillmeye konulmuşlur. 

Muvakkas teıainah 19!>3 lira 18 k11rQş bara veznesine yatırılacak 

ve ek1iltme 'ı l. ll.941 pAStttesi fÜoü saat 15 to Konya Yiliyet uteri· 
ner uıüdiirlü2'ü daıresinde hara ioıut lcoı:aisyoııuııda yapılacaııktır. 

Şartuame ve projesi her ıun veteriner mudürlüfil ile bara aildör· 

liltüntie ırirülebilir. Hariçten istiyenlerin iki lira ltedel mukaltilinıie 
satılır. 

lsteldilerio teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kaııunda yazılı ve· 
aaiki de şartnaınede yazılı vesaiki eksiltme saatinden bir saat evve• 
liae kadar koıniıyona tevdi etmeleri ve belli fÜn ve saatte kemiıyH
da hazır bulunmaları. 

Anlakya 8eledlye RelallQlndan: 

Antakya Belotii7eıinia itfaiye v, aopelar ltinaaaaıa kapı, pıaeerı 

1 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Claal Şekl• Mabua. beti. Teıaioat GlaO Saatı 

A) MUnakasalar 

la .. •t. Te111lrat, N•f•• ı,ıerl, Mal•e111e, H•rlta 

Vilayet lalktaet koaatı ile deft•r•arlık biauı ara• 
11ndaki ıalaanıa tan•İıai va. tamirat ve İaf. lfi 

fataada beı 11nıfh Sakarya mektebi inıaaı 
Yol n tretaar ioı. 
Ca•ekh rapt. 
Parke •e adi kaldınıa yapt. 
Blokaj n beton yapt. 
Cilaansirdo Sormakir sok. mevcut taıla parke kaldmm 

İDf· 

aç. ekı. 

kapalı L 

•t· oka. 
> 

> 

• 

1316S '4 

21632 73 
6290 50 
3220 -
1780 47 
3533 75 
880 80 

Parke kaldmm İ•f· > 1560 80 
C.uHi '-t· kapalı z. 39999 99 

lllçlar, kllnlk ve lapenflrarl allt Heat.hana Lva. 

Diıci ınal•emesi: lS kalem aç. elu. 991 25 

A!taktrlk Haw•11•zı-Kalorlfer 
Karu pil: 3508 ad. 

(Te•l••b we •\talze111esl) 
pu. 3766 80 

> Elektrik mal&emesi: 19 kalem 
Şarj elektrojen ar11bu (te•d) pu. 2l00 -

Maneuc•t. Elbl•e, Kund•r• Çama,.,, •· •· 
Sivil elbiae: 550 ad.·palto: 550 ad. (tomd) pu. 
Elbiae diktirilmeti: 40 tak.·kaput: 40 ad. pu. 

Mobllra, bUro ve ev etr•••· Mu .. mbaHahv.a. 
Y uıhane, koltak, kanap• ıııara muuı, arka auuı paz. 

nadalya, ltitüpbue ve portmante: 7 kalem 
Liaeleam: 200 m. aç. elu. 

ı-.atlaaa ı, .. ,ı lhr\aaiı• - Y-ııhen• Lew•amı 
! oi lauaar kltıdı: J20 tep 

Kereata, Tehta va aalre 
Ktreıte •11htelif ebatta paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•llM'I "· •· 
Gu ratı: 5 t. af. elu. 

Matafai1"rlk 

Çea~er: 1 t.·toka: 2000 ad.·lı.ınnap: 11 k. pu. 

Liatik ronlleli. •uhtelif ıekil n eb'atta: 4000 ati. aç. ekı. 
ialur ltuan: 8 ad.-tevzi kepçesi: 112 alli.·karuaoa pu. 

12 kitilik: 112 ad.·bilytk delikli ıll&reç: 7 a.1.-
kopfe sapla: 7 ad.-tencere: 5 ad.·tepıi: S ati.· 
erta boy tepıi: l a4.·btıyGk keviir: 7 ad. 

8ukil 500 k.f.: 5 aa. aç. eka. 
Tel: 976 m3-cınta: 2736 ad.·sa9: 96 kr.·demir lr.ö· paz. 

ı•bent: 2016 k1.-11111btelif •taç Yida: 1320 ad • 
.lhair lıtoru ~ puılıaltı 2)0 m.·yanrın m11slatu ota· pu. 

•atilr. rekorlu: 3 a4. ·tukif maalatu 2 patluk: 
3 atl.-clirıek aulutu 2 puıl•k: 10 ad.-T masla-
3 a4. 

il talaabuı ve aaalcemeai: 5 ad. 
Vida maa .. •an, per9ia oİ•İıi, ııyu aa~, ıalvaoia· 

li saç, feıtinol v. ı. 
Metir aakiaui tamiri 
Mahtelıf ebatta ıomao ve onata: 6000 ati. 
16 lak 4emir ıub•ktan tel imali 
E.rıanı koavanter bakır: ~{IQ t. (ıart. 1625 ltr.) 
Fre• ltalatuı 
Cit beaar: 300 k. 
Yauı11a teaiaatı (temd) 

l.raak, Z•hlre, Et, Sebze, •·•• 
Satar etiı 27 t. 
Puinç, taaalye nohut ••· 
Ze7tın taoe•i 3 t. 
Zc7tla J•tı: 45 t. (Şart. 225 Kr.) 
13·1,·Sl'll de ahnacafı ilin etiileo l~O t. kuru fa· 

ıalJeaİ• ahnmaaıaclan ıarfınaaar edildi 
M111r: l:lO t.·kaphta: 150 t .·havuç 
Lı .. D: 10.l>OQ a4. 
Çayı 500 k. 
Yataklık. karu otı 14.3 t. 
Tea .. &erı 9 t. 
Kara ot.: 900 t. 
Saaan: 800 t. 

• 1000 t. 
K. otı 45 t. 
laaaa: 600 t. (teaci.) 

. 
K•tr••i, aarı bıarçak H kaplıca (our illin liralık) 
~ura aofan: 10 t. 
Pirinç, kana faaulye, aercimek, lumı tl&lm, salta 

aelaat, balıar ve kura bamya 

(B Müzayedeler 
A1Don7alt okzalat mademl makine yatı, aıit lııerik 

uit &1etila 1las1al tıbbi eter 111lllrlk vı. 
Kimlr: 2SOO kental 
8eri ve baraak 

-· • 

, ... 
• 
• 
> 

... 

kapalı ıc. 

aç. ekı. 

.. , ... 
pu. 

• 
il 

> 

• 
il 

• 
• 
• 

• 
il 

kapah z. 

·~· art. 

a~. art. 
• 
• 

920 -

2900 -

14H-

1150 -

3'2S -

180J -
1100 -
4500 -

32SOOO -
lS1S -

3338 12 

9450 -
813 7S 

1140 -
k. 1 -

--
4410 -
49~00 -
32000 -

k. 1 Ol 

13103 -

--
ken. O 79 

--

1040 - lıt. Defterclarhtı 

1622 4S Ordu Nafıa Mı4. 
417 71 Ank. Bele•i1ai 
241 .so > 

U3 54 • 
250 03 • 
66 06 lst. Belediyesi 

117 02 > 

Tokat Nafıa Milel. 

74 S4 Toplwıe Lvıı:. SAK 

565 02 O.D. Yollara Haydarp-.. 
loblsarlar U. Mlld. 

34S - M. M. Veltileti Han SAK 

2640 - lıt. Emniyet MOd. 
138 - M.. M. V. Hava SAK 

- - ·lnlaiaarlar U. Müci. 

217 SO Ank. Belediyesi 

26·12-41 15 -

26-12-41 
26·1~41 
26-12-41 
26·12-41 
26·12-41 
26-12·41 

ıs -
1e 30 
ıo 30 
10 30 
10 so 

• 14-

26·12·41 14 -
24-12-41 1~ -

26-12-41 14 -

22·12-41 14 -
23·12-41 10 -
15·12·41 11 -

1S·12·41 
11-12-41 11 -

26·12-41 10 30 

lıt. Elektrik Tram. Ye Th. 
t,let. U. Mtcl. 

19-11-41 17 Je kaear 

DeaY.. Lvıı:. SAK Kasampqa 

198 15 Ankara BeltMiliyeai 

QrmH Kera•• Gea. Ko•at. iAK 
Aak. 

49 69 O. D. Yollan Haydarpaşa 
- - l•llisarlar U. MIG. 

8' 25 > 

> 

• 

771 - Adana Belediyesi 
Doaia Ln. SAK Kuı•pata 

91 7'l T epbane Lvıı:. SAK 
270 - lst. Kem11taohtı SAK Fıotlıkh 
67) - ... 

33)08 - Aak. Fabrikalar U. Mıe. SAK Ank. 
268 12 lıt. Belediyesi 

Aık. Fabrik. U. Mid. iAK A•k. 
ıso 36 Ank. P.T.T. Mld. 

708 1S 
61 03 
8S 50 

67)0 -

Aatalya Orman Korıma Kıta. SAK 
lat. Beledi1eıi 

• 
Marmara Ü11ü Bahri K. SAK lsmit 
Ank. Lvz. SAK 

Ltlebıırru 1 No. 111 Ask. SAK 
Kemerbarras Aık. SAK 
Ankara Ln. SAK. -- ,. 

662 - t ... it Ask. SAK 
3713 -- • 
2400 - > 

5250 - Balurk61 Aık. SAK 
'38 7S Hadımltöy Arnavutköy Aık. SAK. 
- - Harbi7ed• Yedek Subay Okahıallia 

.A.k. SAK 
> 

Hahcıotlu Aık. SAK 
'982 81 lıt. Belediyesi 

- - lıl. Gömrikleri Başmnd. 

375 - Kadıköy V aktflar Direk. 
T. H. K. Gemlik Şabeıi 

- - il Nuilli > 

lJ..12-fl 10 -

26-12-fl 10 30 

11-12-41 14 -

26·12-41 11 30 
1!-12·41 11 -

23-12-41 10 10 
16-12-41 9 30 

12-12·41 10 20 

'.!6·12-41 15 -
13. 12-41 10 -

17·12-41 15 -
24-12-41 10 JO 
24-lı-41 11 -
17-12-41 15 -
26-12·41 14 -
15-12-41 14 jO 

19·12-41 ıs -

2S·12-41 14 -
26· 12-41 14 -
2i-12-41 14 -
1S·12-41 1) -

22-12·41 11 -
12-12·41 15 -
ll·l:l-41 10 -
11·12·41 18 30 
13·12·41 11 '7 

19·12-41 15 -
19·12-41 15 -
18-12-41 14 -
11-1~-41 14 -
IS-12-fl lS -

11-12·41 9 -
19·11-41 15 30 
26-12-41 15 -

26-12·41 13 30 

26·12·41 14 -
25-12-41 15 -
!l5·1i-41 

11 Bhıfa.nılat• 1941 ,,,. 
Ye sıvası işleri aıık ek.ailtmeye koaalaa4tu. 

Keıif bedeli 5574 lira 75 kuruıtur. 
lstekliler bo i1e ait evrakı Belediye Feo tlai resinıie rirebilirler· 
Ekıiltme 12 llkkioun 941 Cuma rDnl saat 11 do Beledire d.ırt 

ıi Encümen odasında yapılaoakhr. 
Mnvakkat temiaat 418 lira 10 kurqtur. ar 
lıtekliler Tioaret Oduına kayıtlı bulunduklarına dair yesik• 

•Halr:.kat tenaiaatı tedire ettiklerini l'Österir evrakı milsblte •e -
ret nsikuı ibraıı: etmeleri lizamdar. 

lamlr Daftertl•rhlıntl•n : 

Bornova latkaıaet keoaftıı4a yapılacak tamirat •tık ekailt_., 
konulmuıt.r. 

Mubammeo keıif bedeli 1823 lira 50 kuru4tur. . 1• 
Muvakkat teminatı 1S6 lira 76 kur•ıt11r. 81ı1 temiaat ilaalef' ' 

teakip kati teminata ibllf edilecektir. ...# 
llaale 22.12.941 Paıı:artesi ıunil saat lS de milli · emlilt ml&•Jr 

salonunda icra edilectktir. 
Talipler ke.wifname Ye ıartnameleri milli emlak MldClrliflo4• ; 

re bilirler. 
Müoakaaaya iştirak edecek olanlar Naha MüdiirlQfQnCoa ıl•J 

lan naaiki Komisyeua ibra& etmete moeburdular. 

M. M. V. Sabnalma Komlaron undan 

Harp Okulu haatabanaainde 9.498 lira 42 karut keıif 1teciolli tt1 
lat iti 12.12.941 cuma ıüoü saat 15 te pazarlıkla yaptmlacaktar. ~r 
ti teminatı 1424 lira 76 kuraıtar. lstiyenler 46 kuruıl11k naakbu• ' ' 
kabilinde keıif Ye şartnamesini alabilirler. lsteklile'!'İD puarlık ı' 
n uatindeo M. M. V. Sa. Al. Ke. oa gelmeleri. 

Çamaltı Tu•lası MUdUrlUIUnden 

Tuı:lamııı: levaınm anbannm 299,46 lira lteıif bodelli çıta taktİf 
ıinin pazarlıkla isteklisioo verilmesi 10 rin autılmııhr. .,.r 

Bu işe ait keıif varakası, proje laer rtn Milciürliiı?ümüsle lnla• 
lar lıı:mir Başmildirlltila4e ıörillelıailir. 

İsteklilerin 'le 7,5 teminat akçelerile 17.12.941 ıioi ıaat 14 it 
Mldlrlilfilmüzde müteşekkil Kemiıyoaa ıairacaatlan . 

Hlçlır, KUnik ve lspençiyart aflt, Hııbhane Ln. 

l•t•nbul Beledlraelnden: 

Tahmin 1. 
11!7 36 

1050 QO 

lık T. 
14 ss 

7& 75 

Mllbakat dispaaserleri için ahaacak S26 ~· 
lem iliı ve sıblai •&IH•e 0 
Beykoz ataçlama fidaahtındaki laayv.,..tı 
yıllık ilatiyacı içia alıaacak 7SOO kite .. ~ 
ve 7500 kilo kuru ot. 
Metarlil Yesaitin tamirinde kullanılmak a-et' 
ahnactak elektrik. malıı:emosi t' 
Metörll ve1&itin karHeri Yettir akaaaıaı• 1, 

miriode lıı11llaıulmak iure ah•acak k•'" 

1537 81 115 28 

2974 50 i23 74 

vesaire. 
· le' 

Tala•in ltetlelleri ile ilk teminat aailttarları y11kanda raı:ılı ıf 
ayrı ayn açılt eksiltmeye konulmuıtur. , 

Şartnameleri Zaaıt ve Muaıaolit ıaüdirlitl ltale•İ•de ":!· 
leltilir. lbale 15. 12.941 pa:ııartesi rüoi ıaat 14 de Dai•l io ,tı 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat •alılbu Hfa ıaelatııpl ,JJI 

n 941 yıhna ait ticaret edası nıikalarile ilkale tlal •••fr 
aaatte 4aimi eaeimoode baluaaalan. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

D.D. Yolları l9latma U. Mi.hlUrlllUndan : 

Mıabammen Dedeli 2340 lira olan araba i&erirıe ıaoote edil~; 
.,enzin motörlil 2 adet motopomp 16. 12.1,41 Salı ıtıntı ıaat 14,30 I•~ 
Haydarpaıada Gar binuı dahilindeki Komiıyon tarafından p.-1 
111ull ile aahn alınacaktır. ,ıı ~ 

Bu ite ıirmek istiyenlerin 351 liralık kati teminat Ye kaoıS• s 
tayin ettiti vesaikle birlikte pasarhk ıilnil ıaa tine kadar Kemi•f" 
milracaatlan lazımdır. ' , 

Bu i4e ait prtnameler Komiıyoodaa paruıa elarak tlafıtıl" 
tadır. 

M. M. v. Hav• Sallnalma Komlaronunden; ~~· 
150 adet otomobil akümülatörü pazarlıkla ıahn ahnacalttır· ııl 

bammeo bedeli 5400 lira olup lcati teminata 810 liradır: Pa''' ~a· 
13.12.941 cumartesi günü saat 11 de Ankarada bava saha aıııı• ~ti' 
misyonunda yapı lacaktır. Şartnamesi komiıyonda aörtllebilir. ı.ı 
lerio muayyen gün ve saatte kemis7eada bulunmaları. 

D. Demlrrollerı ı,ıetma U. MUdlrlUllntlen: 
~n· 

Muhammen bedeli 2000 lira olan muhtelif ebadda 2000 ad•'~orP' 
mülatörler için lcurıan kaplı bakar irtiltat limeleri 26.12.1941 t•' 
rllnü ıaat 11 de Haydarpaşada ıar binası dahilindeki Koaıi•1°0 

rafından açık ekıiltme usulü ile satın alınacaktır. 0 

811 ite rirmek istiyenlorio 150 liralılt muvakkat teminat .,. "~c 
nun tayin ettiti vesaikle birlikte tluiltme gilnii saatine )taear 
misyona müracaatleri lbımdır. ; 1r 

lu ite ait ıartaa•ıler Komisyondan paraııı olarak .. ııtıl••1"' 



~ 

J 118'ftaeiW.•1Nl 

Onlverslte A. I!. P. Konllsyonund•n : 
Gareaa laaataaesi dahiliye anfisinde yaptırılacak 7676.25 lira ke· 

ıifli lcalorifer ltaflama tesisatı 25.12.941 Perşembe filnü saat 15 te 
Rektörlikte açık ekıiltme ile ihale edilecektir. Şartname ve keşi f 
RektörlOlde rörülür. 

\ ... 
1 inhisarlar U. MDdUrlüğUnden : l 1 - Yukarda mikdarı yazılı malzeme pazarlıkla ahoacaktır. 

2 - Pazarlık hiularıııda yazılı riin ve saatlerde Kabatalt• Le· 
vazım Şubesinde miite~ekkil Alım Komisyonunda yapılaoalı:tır. 

••• 
lt kale• elektrik malz:emeıi ahıtacaktır. Bak: lnaisarlar U. Müd. 

ilialanna. 

Meneucat-Elbisa-Kundurı-Çamaşır v. s. 

M. M. v. H•wa Satuı Al111• Ko nisyon\lından : 

70.000 metre laava reoıi iı elbiselik bez satın .. ıınacaktır. Mubam· 
mea beıieli 49.000 lira otup katt teaıiaatı 73)0 liradır. Paurlıfı 
12.1:1.941 cuma ıioü sHt 10 da Ankara da lana satın alma kemia-
7ooanda yapılacaktır. Şartnamesi aer ri• kemisyımda ıirüle~ilir. lı
teldilerin muayyen gün ve saatte kemiıyenda buluıuaaları. 

• 1200 adet yiln fanila paurlıkla satın alınacaktır. M11ham111ea " .. bedeli 48(}0 lira olup kati teaanah 720 liratlır. Pa:urhtı l~.12 .941 
eama rtnü ıaat 10.38 da Ankarada hava saun alma komuyeaunda 
yapılacaktır. Şartıaa1Desi ber gia komisyonda fÖrülebilir. lsteklilerio 
•aayyen rlln ve saatte komiıyenda bulanmaları. 

•*• ..000 metre it elbiıelik bez pasarlıkh satın ahnacakkr. Mu· 
1tammen bedeli 3000 lira olup kati teminatı 451 liradır. Pazarlıfı 
12.12.941 de Aokara'da hava satın alma kamiıyonanda yapılacaktır. 
Şartnamesi Jaer fİlO koıniıyonda ririlebilir. isteklilerin muayyen fÜO 

ve ıaatte koaıiıyeoda balanmaları. 

lstanbul Hava M1ntıks De11• AmirllQlnden: 
500 beş bio çift er fotini satın alınacaktır. 
Kat'i teminatı olao 6975 lira Balurköy Malmüdüılütint- yah· 

rılarak 18.12.941 perıembe rilnü saat 11 de Yeıilköy Han Mıntıka 
Depo Amirhği aatıaalma komiıyoouoda bulaamalan. 

E.naf Ye ıartname almak iıtiyenler tatil fÜnlerİ hariç her fÜD 

Yeıilkiy Han Mınhka Dep• Aairlitine müracaatları. 

llobUH, Birı ve av eşyaJ!. Muşamba, Hal l v. s. . 
7 kalem mefruıat alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Miti. ilinlarıaa. 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

320 to kadar 'J. inci baaur ki.tadı alınacaktır, lak: lst. 
Tramvay 've Tünel lıletmeleri U. Müd. ili.olanoa. 

Elektrik 

il ü t e f a. r r 1 k 

KnnlaJ Cemiyeti Umumi Merkealnden: 
Maden . suyu şijelerine mahsus yaplıı ılacak en az 2500 ve eo çek 

7500 sandıtın imaliyesi için 1.12.941 tarilainde yapılan açık ekıiltme 
teklif olunan fiyatlar haddiliyılunda ıörilmeditindeo 25.l:.!.941 tari
hinde saat 14 pazarlıkla ibaleıi kararlaştmlmıtlır. 

lsteklilerio behemthal atölye sahibi olmaları lizıaıdır. 
Pazarlıtı iıtirak için 300 lara teminat makbuzu verilecektir. 

Şartname için Yeni Postahane karıısıoda Mimar Vedat Cadd.esio-
de Kızılay hanında Kızılay Deposu Direktörlügiine müracaat edılme-
ıi illo •l11nur. 

••• 
270 adet mutbak levaıamı baıkill, tel, civata, saç, demir kiıcbent 

•ta~ vida demir boru yanıın masluru v. s. ahnacakbr. Bak: lobi· 

•arlar U. Mild. inlinlanoa. 

Cinıi Mi kel arı 
... , 

Demir boru 2 paslak 
raarıo muılufa (otomatik rekerl•) 
2 pusluk 
Tevkif musluf11 Z pasluk 
Dinelc > 2 > 

T 

258 metre 

3 adet 
3 • 

10 • 
3 • 

1 - Yukarda cins ve mik.ıları yaaılı malzeme pazarhlda ıatın a· 
hnacalchr. 

2 - Paarlılc n.12.941 
vazım Ş•besintie miteıekkil 

lalnr kano 

• 
Tevai kepçeıi 

(7'x 55) 
(S~xSO) 

Karavana (12 kişilik) 
Büyük delikli ıilzreç 
Kepçe saplı 
Tencere 
Tepsi 
Orta boy tepıi 
Büyük kevrir 

Cu•a rünii saat 10.21 da Kabataıta Le· 
Alım Kemiıyenuoda yapılacaktır. 

(10897) 
• • • 

1 a4et 
1 • 

112 " 
112 • 

1 • 
7 , 

5 it 

5 it 

7 " 
7 > 

270 < 

·1-2 

1 - Vukuda cins ve miktarı yazıla (l/0) adet Dlutbak lenzınn 
puarlıltla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 12.Xll.941 Cama ıünü saat 11 de Kalaataıta Leva
zım Şubesinde müteşekkil Alım Kemiıronunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin tayin olunan fln Ve Saatte OIO 7,5 fÜVeame pa• 
ruile birlikte K•misyena müracaatları. (10898) 1-2 

••• 
Mala .. -

••a 

i 

1 

t 

Cinsi 

Tonıa ipi 
Baı ipi 
e .. 1 , 

Milttarı 

-----
10.000 kil. 
ıs.ooo > 

50.000 > 

(10827) 2-4 
• •• 
E"ıilt•eye ıekli s .. ti --------- ---·-

Paaarlık 

• 

10.lG 
10.48 
10.58 

1.- Mevc11t ıartn••e ve •Üıauneleri mucibince ci .. ve ailttarlan 
yazılı ipler paarhkla satın alınacaktar. 

2. - Pazarlık, 16.Xll.941 sah fioii laizalarıoaıt yar:ılı Hl\tlerde 
Kalaataşta Levaıma Şubesinde Mlteıekkil Alım Ke•İIJODua4a rapı
Jaeaktar. 

3.- Şartoaae ve oim11aeler ıi:ıii roçe11 i•bMleıa paruıs 3laoa .. 
bilir. 

4.- İııteltlUerin pazarlık için tayin ehıoau ırün n autlercle tek· 
lif edeeekleri fiyat Yit miktar üı:erindeg "°' 7,5 filveaae ıtaraıile ~İr· 
likte ıaezktr Komiıyoaa müracaatları. (10727) 2-4 

Marka 

s p 

aKY 
WK 

vs 
AEG 
NA 

CPS 

Bili 

İstanbul Gümrükleri 81şmiidirlUQünd111 · 

No. 

11873 

19866 
11 

Mı it darı De teri T eminah 
Kilo ff· Li. kr. Li. k.r. 
------- ---- !fya cİ•ai 

-----------9 000 744 33 56 00 Üzeri taklit deri icaplı içi 
ipek kadife ile mürettep a
let mabfaa 

32 500 208 17 15 6Q Pamak kurdele 

18 000 74 O.l 5 55 Ataç çerçeveli fetofraf re-
ıim 

1130 46 000 286 76 21 51 Fotofraf afaç çer~eli 
13616/18 118 Ota 1017 86 Sl 60 Baa-alit priz 

9320 11 000 262 92 20 00 u;, 10 dao a.r: ipefi havi 
yilo ••nıucat 

94 000 183 ,4 14 o 1 g pliti beralı pamuk. aensu-
909 

Mikdarı it.deli 

Mayak
kat 

tenıiaatı Şılı:li 
Ekıiltıa• 

Giiai Saati GH/NFB 858 

eat 
4619 000 638 7 J 78 oo Arpa 

16 OOO 122 93 f 25 Pamuk meoıucat 

500 kı. basltül 5 aci. 1150 86.25 A.E.ks 23.12 941 

__ , AC 22034 

10 10 SK Muhtelif 
Adres 

148 000 '3 76 4 80 Acii ca• kavanoı: 
490 OOO 181 4o 14 00 Afaç liıaoa ıandıtı 

Kafe11 tel 25X25 91' M3 ) 
ve 2X2 rn/m 

Muhtelif cıvata 2736 a4.) 
Saç 1.S •/m '6 kı.) 
De1Dir köıelteat 201' " ) 
Mulatelif afaç vicia 1320 ad.) 
Mefr•ıat ) 
Y uıbane, kol tak ) 
Kanape,sigara ma-) 
sası, arka masaıı ) 

Sandalya kütiip- ) 
llane ve port· ) 
mante 

7 kalem 

Pa&arhk 16. • • ,,39 

• 

Elektrik malsemt!9i 19 • " 23. • > 11 
1 - Yukarıda yazılı malzeme hiularaada yazılı uı•llerle tatııı alı· 

nacıktır. 

2 - Ekıiltıae aizalarında ya:ıılı rün ve saatlerde Kabstaıta L.eva· 
zım Şwbesinde müteıekkil Alım Komi-1yoouoda ynpılacakhr. 

3 - Mefruşıtın şartname ye resimleri, ltaskül ıartaa1Desi Ye müte· 
aaki listeler adı reçeıı Şubede rlrülebilir. (10900) 1-4 

Malın cinsi 

-----------
Eczayı Tıbbiye 
Liıti" ~izme ckısa kobçlo• 
Çift atımlı .ılemir .testere 

••• 

Mikdan 

~2 kalem 
1~0 tift 
580 atlet 

Ekıilt•e 
Gini saati 

19.12.941 
23.12.941 

10,10 
9,40 
9,50 

" 
py 

Adreı 

aH 

eve 

148 
735 

124 

lOQ 

31 OOO 52 68 4 80 Ak:imilitir 
19 SOO ' 2 9l 4 75 Akimilitör 

6 OOO 2' 1 33 19 'O Hasır J•pka tulafl (floı 
172 a.ıet) 

4 2ot 224 34 17 15 Kuıakları ve 7andaki beJaz 
iplifi ipek yila irıae maye 

3 
iOO " 78 5 00 Ale•ioyom kaba maıaulit-

tan tayyare yedek aksamı 

NKPQ iili 

() 52l JO ' 4 5 35 iki tarafıaa ıelliloit yapıı
tırılmıt abuorluk ipek .... 
ıacat 

1>3 <>eo 1' 1 7' 1! 28 Hqarat itlafıaa •alaıu •il· 
tala.ar 

ALV 
p 

Adres 

" 
• 
) 

) 

• 
' 5 5oo 76 20 5 75 Paradilclör (BeHol) 

217 700 Hl :u 3.3 20 Parke ve talata ctiliıı 

1/to 173 ıuu 300 J~ ı 'l7 20 ıpirtelu J&rap (E.c•eltiye 
rötilrilmek bere) 

13/ 18 97 500 3<t6 99 26 10 lıpirtol11 lteoyak • 
22/23 35 000 :lll eı 16 QO Şekerli •eırubat il 

21 17 000 '4 1l 5 00 lıpirtol• içki rom • 
19 17 O<XI ll5 77 8 70 lıpirtola vermut • 
24 24 000 147 00 11 10 Şekerli ispirtol•içki > 

• 
> 

• 
• 

TÜRKiYE CUMHl:JRIYET MEKEZ BANKASININ 
a. 12. g 4 1 VAZiYETi 

&.12.Hl Glolii Aiqa• ruetetile ilin edildifi ilzere yokarı.ıa 
müfredatı yuıh eua 154Y aayılı kanun mucibioee 23, · 24, 25.12.941 
filoler~nde ~ç~k- art~ır~a ıaretile yalnıc 25.U.941 gftnlndeki uhş 
Ecnebıye fOlurıılmeır.: uzere ıatılacaktır. Satııtaa üç ran eYuliae ka
Car eua 9-12 arasında rörülebilir. Saht Keıadiye caddesiıadeki rtm· 
rilk satıf Müdilrliiğünde saat lJ.30 dadır. Kanuni ve1ikalann ilH'aaı 
ve teminat akçderınin taat 12 ye kadar yatırılması llcımdır. Ba eı· 
yadan maada ıa11btelıf ıialerde e41a ıataıı rapıl•akta elap litteleri 
ıalen ilin tahtasıou uıhdu. 

AK T 1 F 

1( asa: 
Altın : Safi kilogrıım 

Baaluıot 

Ufaklık 

i:.!.bl'4J,71 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Llruı 

Hariçteki Muhabirler: 
Al\a• aafi ldloıram: lıl .441.~33 
Altuaa t.hvili kabil •erLul divider 
l:Hter döviııfer ve burçlu lclirinıı baki1eleri 

liuine Tahvilleri: 
Der..Ate edilen evrakı nakdiye karıılA• 

Kuauaııın 6 • 8 inci maddelerine tofikaıı 
Huiao tarafıadu vaki ttdi1at 

Senedat Cüzdanı : 

Lira 
1()2.124.5!8.79 
JO.Ol4.90S,-
54.S40.921.90 

4Sij.042.39 

13.279.567.YO 

55.468.463.42 

158.748.563.-

21 .764.266.-

Tioari Hnedat 298.9'5.91'.39 

taham ve T ahvillt Cüzdanı : 
A) l:>oru.b.to edileo evrakı nak4iiyllllin kartı· 

latı E.abaıaı n Tahilit (lttltari kı1motlo) 4S.l04.94l.93 

t) Serb .. t ..bam ve ıalrvilit 6.996.434,71 

~>vanalar: 
A&taa ve dövi1. ii1.oriae avaaı 
T alavil&t ii1.oriee avau 
l'!uine)O lcıaa vadeli avaıım 
lia1ineye 3850 No. hnuna ıire 

açılan altın kartılıklı Hana 
il ~· 
~ ,.ıssedarlar . . . 

"'~htelif 

5.010.07 
7.808.690.-
1,197.000.-

167 .500.000.-

. 
Yeklnı 

1 T •mıau 1938 taribiıu:iao itibareD ı 

L l R A 

112.750.392.69 

'8.768.0SJ .32 

136.984.297.-

298.965.916.39 

S4 .201 .396.'4 

176.510.708.07 

4.S00.000.-

14.719.092.96 
867JS57.889.46 

E 

PAS 1 F 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi: 
Adi ve fevkalade 
Huauı; 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edileıı evrıalcı n.luliye, 

.. 

Kanuawı 6 • 8 iııci maddeleri.De tevfiku 
buiae tarafıııdaıı vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyeai 
Kar111ıtı tamamen altıa alarak llhetea 

7 .822.0l!J,15 
6.000.000,-

158.7~.56.S.-

21.764.266.

U6 .984.297 .-

teduüle vaseclilea 17.000.000.-
Reeak.,nt mukabili ilaveten tedavüle vuedilen 250.808.888.-
Hazineye yapılan altın lcarıılıklı anaa 
mukabili 3902 Ne .lı kanun muciltiıı" 
iliveten tedavüle vnedilea 

Mevduat: 
Tilrk Liruı 
Altua 1afi ltlleıhlm 877.UO 

SSSO No. kanuna aöre huinoyo aplan 
avana mvlcabili tevııli olu:-ıaa albnlar 

l J l.SOl.000.-

82.411 .829,'5 
1~.7U,OS 

Safi kilOfJ'am 5S.S41.9!t0 id.124.167,90 

Oöviz Taahhüdatı: 
Albna tahvili kabil divizler 
Diter dövizler ve alacaklı klirinı t-.Jd)eleri 

-,-
23.295.11 J,S7 

Muhtelif . 

Yekin ı 
İakODt. lııaddİ 0/t 4 AltıD IMrİ• °it J, 

it AL __ i U 4 

L 1 R A 
ıuoo.•.-

lS.&22.019,lS 

516.414.2"1.-

iS.64!1.611 ·" 

78.124.lff,90 ' 

23.295.111 ,S7 

U8.486.632,18 

167 ,ı\S7 .189,46 

1 

İstın~ul Elektrik, Tramny n Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünde" : 

l - AJatıda ciıısi, ııkltti ve ebadı yazılı kifıtlardan 328/J.38 
top mektupla teklif istemek usulü ile mübayaa edilecektir, 

Cinıi Sıkleti ibadı 

----------- ---- -----
Simili •2 iDcİ hamur• 20 Kır. '!J7 X 12 

> • , 22 • 63 X 9S 
> » .. 24 • 68 x 180 
2 - Tek.lif edilecek k.afıtların bepıioin aynı ebadcla olıaaıı 

rut d •filfiir, Bir kıımı 57 X 82, difer lııir k.ısaıı 63 x 95 yeya 
180 olabilir. 

3 - Kısmi teıliıaat lultkıodaki te"lifler ıayanı kaauldur. 
4 - Munkkat teminat, verilecek ltifıtların bedelini• % 7,5 4lir. 
5 - lateklileria, kao11ni vesikaları Y• muakk.at teminatlan ile 

birlikte leltlif mektuplarını eo ıreç 19. li.941 cuma a-iJoil ıaat 17 J• 
kadar Metro hanının 4 ilncil katıodıki Len.ıım Mildtlrlüfbe i•aa 
aukabilio.ıle vermit olmaları liıımdır. (1092J) 

Mıliye Veklletinden : 
Depoda mahfuz ıartnameleri mucibince Beıiktaşta Maliye kırtaıiye 

depoıuoa relip ıidecek malze1Denin yakın iskele ile depe aruıadı· 
ki na"liyeıi açık akıiltmeye ve balytlerden çıkao tahta, kifıt, takoz 
ve hurda 11ndık tahtalarının sahıı arttırmaya çılcarılmıı oldııfı1ndan 
isteklilerin nakliycı içia 120 fersude anbalaj ltlfıiları iı;ia 105 ve t ... 
talar iti• 120 liralık teminat paralarilo birlikte ihale r8ntl elaa 
12.12.941 tarUıiH mlıadif e••a ıüoi 1aat H •• .ı.,..ı. bu1r 
1t.ı ... a1an. . '1"2.t) 2-, 

1 -. - ----r- •1• ~ 1 nnrp Aııı.tailır, 
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Vllle et Pro•lnce 
3 mola Ptn. .f50 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etranıer : 12 moiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs a 

--------~ 
Q U O T 1 D 1 E N D E S A D J U D 1 C A T 1 O.N S . . 

ADMINISTRATl8N 

Galata., E.lci Gümriik Cad. 

No. 5~ 

T61ephone ı 49442 

JournıJ Professtonnal des Fourntssaurs et das Entrepreneuıs ~e l'Etat Boite Poatale No. 1261 
Pov la Publiclte ı' adreıter 

ı i l' Ad.mialıtratioo 
1 

·----------------------.. 
~, .. e ., 

Tablaau lynoptlqt1• dH AdjYdieatiana O•vertes A•jowrd'hwi 

Ob]et de l1adjudlcatlon 
Mede 

d'adjuciicat. 
Priz Cautieo. Lieu a'adjıadicatiGn et du 

Cahier des Cbarıres Jeure Heures eatimatif previsoire 

Adjudications au Rabaia 

Conatructlons-R6paratlon·Trav. Publlcs·Mat6rlel de Constructlon·Cartographle 

Trn·. terruaemeot nr terrain ıiı elltra le Konak Publique 138'3 34 1048 - Defterdarat 111t. 
da Viliyet et la bitiase du Oafterdarat et 

2,.12-•1 ıs -

autrea rfpar. et eeıııtr. 
Cooatr. eeole Sakarya de cinq claues 1 Pataa 
Conıtr. pave en parqueta rue Sorma1tir a Cllaaafir 

avee deı pierrea exiıtante1 
Coaıtr. pad •• parqaeh 
Constr. route et trottoir 
Conıtr. vitrine 
CoD1tr. paves u parquetı et erdiaaire 
Conltr. blocaııe et b•toa 
Coaıtr. maiıon correctionaella 

Pli cach. 
Pabliqııe 

• 
> 

• 
• 

' 
Pli eacb. 

21632 13 
880 80 

1560 .. 
6290 50 
3220 -
1780 47 
333J 15 

39999 99 

1622 45 Dir. Trav. Pult. Ordu 
'6 06 6oıa. Perm. MıtDieip. l.taaltwl 

117 02 > 

417 78 MHicipalite Ankara 
!41 50 > 

131 54 Jl 

2SO 03 • 
Dir. Trav. P•b. Tekat 

26-12.41 ıs -
26·12-41 14 -

26-12·41 
2'·12·41 
26-12-41 
26-1!-41 
26-12-41 
24·1!·41 

14 -
10 30 
10 30' 
10 3G 
10 30 
ıs-

Prodults Chlmlquea et Pharmaceutlquee·lnstrument. &anltalrea•Fournlture pour Hopltaux 

Artioles demtairea: lS lots P11blique ~91 2S 74 34 Coa. Aob. lııteaıJ. Mılit. T•plaaıut to·12-4t 14 -

E16ctrlclt6·Ge•·Ch•uffeı• Centraı (lnatallatlon et Mat6rlel 
Pile t6oJae: 3508 p. Gr6 a ~6 '766 80 
Articles 6leotriqueı: 1t lota " 
Groape de cbarro elactroı~ae (ai .) • 1SOO -

t ı l & le it t r t · Ct. ı a;ıu;rea · Tlae11a - Culra 

Ha~it ei•il: S50 p.- palatotı 5~0 p. (•l·) Grtı a •'' 

Arr.eublement peur ttalbtatlon et Bur .. u•·T'•ple•erte ete. 
Tablo de burno, fauteail, caoape, table p1. eiı-a· 

rettes, tablea, ebaiHı, bibliothiqae ot porte· 
manteau: f lots 

ı..ı .. ıeaa: 200 •· 

Cre a rre 

Trav-u& d'lmprlmerle Papeterte et Pournlture de Bureat19' 

Pa,ier ti• 2•-· pltH: ,~, rameı Or6 • rre 

8ol• de Cen•tı•ctlcn. Fl•n•h••• Charpeate 

leiı 4o cooltr. 4e dif. dimenıionı 

Comlluatlble - Carbur•nt · Hull•• 

P6trola: S t. 

Dl ver• 

a .... ıe de soo k.: 5. P· PabliqH 
f'il de fer: 976 •3, boalon: 2736 p.· tile, 96 k.- G~ i rte 

fer corniue: 2U16 it.· •inra Yis an boiı: 1320 p. 
Taraw en fer de 2 poaoeı: 2SO m.· boaclııe a incea· > 

4ie i. racaerd utomatique: 3 p.· robioet d'arr~t 4io 
2 p••ce•: 3 p.· robiaet de coude de 2 pouces: 18 p.
robinet T.: 3 p. 

Clıaaulroa en cuivrea: 8 p.· ır. euillar de diıtribatioa: > 

l 12 p.· ıamelle pr. 12 penoanea: 112 p.· paa· 
ıeire a ıraad tro•ı: 1 p.· I'· oailler a manolae: 
7 p.· claaudroa petit: S p.· diıqH: S p.· id. 
moren ne: 7 p.· pa11oire rr. 7 p. 

Cercıe .. : 1 t.- beucle: 2000 p.- fieelle: 10 it. » 

ita adelleı u caeutdıe1&c 4ia diff. forıneı et dia. Publique 
4000 ,. 

Repar. •aelaine motear Gre ıl rre 
loııloaı at 6erouı do diff. dim.: 6000 p. 
F abrication fil de feı de barres en fer de 16 ) 

Pempe a main anca materiel: .S p. 
Viı uee ecrouı, cloaa riv,11 t6le noire, tol ıalvani· Gre a ıre 

de ete. 

14i0 -

ııso -

66! 50 

180i -
1800 -
4SOO -
362) -

S6S Ol tere !&ploit. Cb. fer Etat H.paıa 
Com. Ach. Econ. Moaop. Kabatq 

34S - Com. Aolıı. Mio. Def. Nat. Alile. 
Dipart. AYi at 

2649 - Dir. Sdret6 lıt. 

- - Com. Aela. &oe11. Mea.p. Kaı.atıı 

!lf iO MHioip. Aakara 

22·12-•ı 14 -
U-12-41 10 -
lS-12-41 11 -

U-12..fl - -

19-12·41 1e 41 

Dir. G6a. kploit. lleotrlcite j•141•'a11 lt·12·41 17 -
T. T. lat. 

Coa. Aela. IDtead. Marit. Kaaımpqa 13-11·41 lt -

108 7i M .. icip. Aakıra 26-1!·41 11 ,~ 

8' 2i Cı»•. Aail. '-••· Mea•p. Kaltata, 23-12-41 19 16 

16-12·41 ' 30 

» 12-ıı.41 ıo 2e 

- - Ce111. Aelıı. icen. MoHp. Kabataı 12·12-41 11 -

Com. Aoa. ~ommaod. ~ea. Prot. 11-12-41 14 -
Forcta Aolc. 

4~ 6' lere 6.Kploit. Cla. Fer Etat H.paşa 26-12·41 11 38 

97 72 Cem. Acalı. lntend, Milit. Toplaane 17-12·41 15 -
270 - C. A. ~omınand. Milit. lst. Fındıklı 24-12·41 10 30 
675 - Jl 24·12·41 11 -
278 - M11aieip. Adana 26·12-41 15 -

Com. Aoh. lnteod. Marit. Kaı1mpaıa . 13-12-41 10 -

Caiua 90nventair• d'lrıaaie: SO! t. (ea ... eh. 16lS P.) ' 325000 -
3;75 -

'31500 - Gom.Aela. Dir. ~ea. fa'-. Milit. A.k. 17·12·41 15 -
14 -
14 35 
15 -

lalata de freia PabliqH 
Haile ele lia carue: 500 k. 
11 ıtall. Hnice contre l'incandia (aj.) 

it r o v I• 1 o n • 

Polrreaos et cbowı: 

Po••• de terra 
Poia 

• 
Vlanda de bonf: 90 t. 
.S.voaı 1l t. 

Cre i rre 

• , 
, 
• 

333812 

2500 -

2600 -
2500 -
2~00 -

.C9SOO -
ı. k. o '° 

268 12 Com. Parm. Munfcip. lıtanltul 16·12·41 
Com, Aela. Dir. G6o. Falt. Milit. Aalt. lS·ll-41 

150 .J6 Dir. P. T. T. Ank. 19·12·41 

Cm. Acb. Milit. Ya11ıviran de Ha· 11·12-41 15 -
dımköy 

> 

375 - • 
375 ~ , 

7925 - Cem. Aea. Milit. Çanak • 
1080 - Com. Ach. Command. Bue Navalo 

Marıaarı 1 lımit 

11·12-41 14 -
11-12-41 14 -
12-12-41 14 -
13-12-41 11 30 
13-12·41 12 -

~-------------------
a_ ıa 4 !M!!I! mm 

Er11k, Zahire, Et, Sebıe v. a. 
~-------------------

Hahcıolhı Aakerl Satınalma Ke lftlcyenunllan 
Aıatıda oins n mi~tan alc'ilt•• uatl yazılı kııra et ve ••"' 

pHarhlda aaha ahaaeaktır. 
Ciıui Miktarı 

Saaaaıt SO ton 
K•r11 et ZSOO Lr. ille 
Kur11 ot ve samanlanıı pazarhfı 19.12.94 t 

760 satınalma ltomisyon11nda yapılacaktır. 

E.ltıiltae 1&ati 
14.,. 
ıs.'" 1 

c11ma ıilaü Hahoı.ı 

Kura ot ve aamana ait evsaf ko111isyenJa fÖrüleailir. 
Karu et samaıı Anı.lolııcia11 da r~tirilebilinir. 
lsteldlleria belli rü• Ye ıaatte teminat makltularilc lceıni•f" 

relmeleri. 

Orman Koruma Katalar1 Satınalma Komleyonundal' : 
Antalyada orman ltoruma ltıtaları ihtiyacı için • yirnıi yedi bİ~ 

kilo st2'ır etinin kapalı nrf usolile 2S.12.941 perıembe gilDil ıaat , 
ele Antalyada koroma kıtaları komutaıahk: bi11asmda uhnalma kct .. 11 

yon unda yapılacaktır. 7• 
Mulıammen bedeli 94SO lira ve muvakkat t••İuh TGI lir• 

ruıtar. 

Şartnaınel~r her fÜn satılıoa komiıyoaunda ıöriililr' . 
Şartnamesinde yaıı:ıh nıilcalarla teklif mektnplarıu isteltlileri• ,ı.ı 

le aaatiadeo bir aaat enelioe lta4ar makbu 11nkalailincie lce•i•t'' 
ver•eleri ilia eluar. 

Marmara Ü ••l .. •hrl K. Sat111ah11a Korwlsyonu•ll •" : 
Bir kilosuna tahmin ol•oaa 6Q kİlr•ı fiah 12.00Q kilo ub•• ,, 

urlıkta ıahn ahnacakhr. · ~t 
Par:arhtı 13 Birinoiki.aua 941 c•ınarteai riai uat tı de l•"'ı.r 

Teraana lı:apısıadalı:i komisyon bi•asıada yapılacaktır. lıb• saltı&• 
partide alınacaktır. Şartna•Hi betlelais. olarak laomiıyondaa aluıır• 

1 
PaHrhta iştirilc edecek taliplerin 911 itlerle alikadar olıialr.1,rı;, 

dair tioaret veıikalarını •e 1080 liradaa iltaret teainatlarila birli 
ltelli rt• ve aaatte ko•iıyaaa miraeaatlan. 

fltll Bul9ar Ha•ta11eelnde11 : ,IJ 
1000 kile ekıaek. lıJ,000 kile ioelc ıitii, lOOG itile ııtır eti, 1 

ltilo korn eti. 
Yumarta, bakııc.aliye, erzak, ıebze, ltimir, oci1111 ve uir~. d• 
1942 seaeai aibayetina kadar bir 1emalilt ibtiJaCl iıio y11k•~ 

aailr.tarları g-öıterilen erzak 20.12.941 tarilain~e 011martaıi ıtal -'' 
15 te eksi!tmeye kooalacatudan iıtiralt · etıaelr.: iatirealoria laı•t 
i4aruİH •lrHHtleri ilia ol1111wr. 

1 
lst..nbul Kon1•tanhlı Satınalma Komla~anund•" 

1 
Beher kiloıuna 6 kuraı 5@ ıantim fıyat talımia edilea 600 !ır· 

knr• ot 16.12.941 Sah rinü ıaat 11 de puarhkla utııı ahn~C~ 
Şartnaıneıi her rün Komisyonda ıirilebilir. M11bam••• be.leh 
lira ol11p lcati teminatı 5850 hradır. _,ı 

lıtaklilerin acili flD ve ıaatte Fıodıkhda .iahnalıaa Kemi•1-' 
ırelmeleri. 

MÜZAYEDELER 
___/ 

Hava Kur11mu Gamlik Şube•lnden: ,,~ 

Türlt Hava Kurumu Gemlik Şubesi tarafından b11 seae topl~':,r 
koy •ın, keçi, sıfır derilerile barsaltlarının açık arttırması 25 kiOtı' 
evvt!l 941 tarihine raıtlıyan perıembe rüııü saat lS te yapıl~c•~ 

lsteltlilerin şartnamesini görmelt üzere latanbul ve G,.mlık -d 
larine ve pey sürmele için ihale iilaü Gemlik Şubesine 0/t 7,)0,I 
nklcat ve ~. 1S kat'i temiaatlarile birlikte müracaatları ilan ol• 

Mereln TUrk Hava Kurumu Bafllanhlmll•ll: ıt 

1942 yılı kurban bayramında Mersin ve lt6ylerioderı ıolteaıJj~jıtl• 
berrü edilecek 7a1 derilerinin beher adedi tl:r.eriıae koDulac'~ 
ve aleni müzayede ile satılacalchr ~ofO~ 

Sahı 15-12-941- tarihine mü1adif paurtHİ filnD Hat 14 el• ıııı' 
binaunda yapılacaktır. Şartnameyi ırörmek ve fili& malt••' ~oıı"f 
isteyenlerin, ıubemiı:e ve belediye müoadisina miraoatları ili• 0 

lmtiyu Sahibi ve Yan lıleri Direktörü: lSMAIL Glıt11 

Basıldıtı yeri .,MUnakaea Matbea•ı,, lstaa•ol 


