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Buğday 
fiyatlarının 

Yükselmesi: 
Hükumetin yeDi !tir kararı ile 

ekmeldik toprak mabıulleriain fi• 
yatları yük.eltilnılttir. Bu karar 
biç fÜpbuiı müıtabıili korumak ve 
diter taYaftaa tılüny• piyualarında 
bu ınıddoler üıerinda vukua ıelen 
y6kııli19 nuaren fiyatlar ara1ında 
bir kiymet muvaıenui temin etmek 
içindir. Bu yükeelişin tüııhe yok ki 
hayat tartlarına tuiri olac aktır. 
Falı:at ıneınl9ketin yükıek menfaat· 
lar namıqa lıupu bot ve muvafık 

tirmeliyiı. 

Yaun: LUTFl ARlF KE.NBE.R 

• • * 

b UÔOA Y, arpa, çavdar ve ya· 
Q laf anormal zamanların insan
ı.,. için ekmeklik unu husule ıe
tiren hu8ubat maddeleridir. Bu 
llladdelerin Türkiye nüfuıusa ayn 
•yrı kifayet edeeek miktar~• is
\ihıal edildi2'i malum olmakla be
taber bazı seneler bu miktar ta-, . 

bti hadiseler ve ariularla karıı
laıtıR-ı için a&alaltilir. Mahsulün 
aalıfı ne niapette olursa elıun, 
ibtiyaç daima ihtiyaçıır. Bu ibti
hcı rhlermek ıçin ... r hao1ri bir 
llokun matideyi kısmen veya ta
'-'• men ayni işi ıörebilecek diter 
~ır madoe ile telafi etmek zaru
reti vardır. 

lıtc ltu zarurettir ki; hükQmc
ti •ıaı ltu matideierin üztrinde e
'-ılı ıurette tetk.ılder yapmata 
•evk et•iıtiı, yapılan incelemeler 
tiıteııyor ki; müıtabıiller elle· 
tiıadek.i hububatı pıyualara arıı: 

•taıek içill onlana deter ltir kıy· 
'-•ti ylkıelmiş elmasını isterler 

•e lteklerler. 

MUstahail ltunda çok haklıdır : 
Zir• umuın ancar.aıalhtı eoların 
!la bayat ~tlarını pabaıhlaıtır
"ııtır. Çünkil oalar için zaruri 
ı.ıa•tielerin fıyatı ile yetiıtirdilde
ti batda71n fi7atı araıında bir 
Qıı\JYA&ene ltuhuauaan şarttır. Miiı· 
la~sil ırazını, ıekerini, tuzunu, be
tini ve diQ'er rıyım euası ile a· 
\'&danlık aıbi aıalideluinin fiyat
larını yetıttirdiklen autdayın fi· 
)'atıyle ve ke~ yeti~tirdik.leri di· 
hr malılullerin fiyatlarında but· 
~J fiyatına niapet ederek muka

)eae ederler. 

lıte bu yeldaki aıo~yeaelerio 
1'eticeıiyle tlir kii köylü veya 
lllistahıU elindeki .. utday ve ıair 
hububatını elden çıkaımak iıte· 

111ıu. Mahıulat ~öylü ve mustah
ail elinde kaldık~• i•tiblik piya
•alannın iht iyaçları artar ve bitta
l>i ekmek 11kıntm ba~ röıterir. 
Mtıatabıilin elindeki hububatın 
deter kıymetini vererek almak ve 
ilunuıa nakil ve tevziini tanzim 
•darek istihlik piyasalarına ulat
\ırabi&mek. ancak lailk&lmet eliyle 

kabil olur. 

Alı.si aalde ıaiatahıilin .ltu riiıı· 
ki ıktiudi hayat ıarUarına röre 
hub11 .. ahnı piyaaaya çıkarmasına 

iınkin yok.lar. Müstahıil itaatkir
dır, memleketine ve HükQmetine 
hatluiır. Onların (devlet baba) 
diye kabul ettikleri Hükümetin 
arza ve emirlerini yerine retir
lllek en bllyftk b ı r vazife ve en 
ıenit vataaseverli k oldutunu he
piıaiı biliris. lıte HGkimel oaau-

EKINIMIK HABERLER 

Kepeğe de aıami fiat 
konuldu 

Şelarimizde ltulunan inekçiler 
ve ıit98ler, aafmal hayvanların• 
kifi miktarda ıyem verilınediti 

içın şikayetlerde buluamuşlardı. 

Bu tikayetler üzerine V ekilet ala
kadarlara lııazı emirler vermış ve 
kepefede de azami fiat teıbit e
dilmesini iıte1ai1tir. Ru hususlar 
Fiat Miirakabe Komisyonunun 
toplantııında rörüımüı ve 
burüokü ıartlar alhDda .kepefin 
tO,plaPcıya 11'e 5 ve perakoocif!ciye 
" o 15 .karla verilmeti kararlaıtı
nW.ııtır. Ofiı berrün U-20 ton 
kepek tevzi .edecektir. Ancak lav 
malların hayvan 1ahiblerine veril· 
me•İPtl dikkat edilec~ktir. Son 
ıünltr içinde b•tday ve difer 
bazı hububat maddelerinin Jiatla
rında bir yükselme röıüldüfü i
çin yeni kepek fiatlannda kar 
niıbetlerinin yüzde heıabile tayi
ni muvafık ıirülmüılür. 

Gıdı maddeleri kontrel 
edilecek 

Sıhhi~• Vekltett çok mU· 
hlm hUkUmlerl lntiv• 
eden bir nizam nam 1t 

haz1rl•dı 
· An karadan bildiııııyor: 

Sıhbat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti, umumi ııhhat baımnın
dan rıda maddelerini sıkı bir 
kontrol altında bulunduracak mü
him bir nizamname baz.ırlaPuıtır. 

Uzun ve eıaah bir tedkik mah
sulü oıaa bu nııı:amname ile ııda 
.maddelerinin haiz olaca2ı a;ıhhi 
vaııflar teıltit edilmiş ve hazırlık 
eıoasuı"1a, m1&~tolif vıliyellerdeu 
ıönderilmi~ raporlar da i'~l ö
nünde tutulmuıtur. Devlet ŞQra• 

na it ıiren T •prak Ofisinio an
barlan bu sayede 0.lmakta<1ır. 
Ha~Qmelimiz lutday ve difer 
b118ubatın fiyatını artumalda ay
ni zamanda outdaydan yapılan 

Bulrur ve İrmitıo unun, Kepetia 
ve tabiati:yle Ekmetin fı:yat yük· 
ıeUti•• aebep olacaktır. 8iıı; bu 
yibelişi de kabul ediyoruz, ye
t itir ki müıtabail rayrelli çab·
malannın mükafatını ıörebilaio. 
Her miistabıil yeliflirditi ürüıı
lerioin luymetlen•oaini ister, bu 
kıymet yiıkseldikçe müıtahıılın 
ce baıı yüksekte kalır. 

Her vakit için deferli bir 11nıf 
olan istihsal adamlarımızın mab· 
aut yetiştirmek hususunda röıter
dikleri rayret elcüsü olmayan bir 
çalışma mevzuudur. Onlar için 
istihsal hayatında :ıamao ve me· 
kin yoktDr. Htlkumetin fiyatları 
artırmak yolundaki kararının ma
nası da iıte budur. Yaai köylü· 
yü kazandmaak itin mahsulün 
kıymetini yükseltmek ınftıtehlik.i 

yaşatmak için de ele geçecek 
mahsulü istihlak piyasasına ıevk 
etmek. 

Bu iki baıh icraatı takdirle 
karıılamamak kabil dtj'ildir. Ü
mit ederiz ki hububat fiyatlarına 
yapılan um ltu kadarla kalmıı e
Mc:aktar. 

Ank, Belediyeai: 
Kalorifer tuiıatı l'J77 
Tabut İmali 1977 

Ank. Lvz. SAK 
Köhne foti ıa 1990 • 
K· zma ve kürek 1990 
El•lrtrik tasiutı 199{) 

Ank. P. T. T. Müd.: 
Yaaam t •aiutı 1~84 

Ask. Fabrikalar U. Mild. SAK 
Gratit pota ve dipliti 191' 
Ceviı. tomrutu l'ıl79 

Ayaufa Ask. SAK 
Saııleyatı 1 Q!i3 

Çatalca Ask. SAK 
Me19 oıılanu 1990 

Çorlu Ask. SAK 
Ko)"lıı ve 11tır eti 19M 

O. D. Yolları: 
Kiınür tahmil ve tahl iyeai 1975 
Teni vaaaaı 1965 
Gaz borusu 1970 
Madeni •na 1956 

Erzurum Ask. iAK 
Kuaaura 1972 
Benzin 198') 
Pirinç 1985 
Hadı•k*y Ask. SAK 

Saman 1972 

Halıcıo~l u Ask. SAK 
Kuru aotan 1984 
Sanı.an 1968 
Sama• ,,. it. ot 198J 

Harbiyede Yedek Suaay Oka
lund• Aık. SAK 

Pirinç 1988 
Saman, k. faıı.ıl ya \e nohut 1985 

İnhisarlar U. Müd .: 
Ecaayı tıbbiye 1982 
İace talıı 1976 • 

Mefrutat 191i4 
Pırıömen kitıdı 1118\1 

lst. Elektrik Tramvay ve Tiloel 
işlet. U. Mild. 

Hamur lcitıdı t 984 

sıaan letlkik ve taıvibinen çıkan 

nizaaaname Vekiller Heyetine ıt: v

kedilmiftİr . Resmi ıazetede neş· 
rinden ıonra tatbikine reçilecek
tir. 

Sıhhat V ~kiletinin bu milhim 
nizamnamesi, halkın sıhhatini leh· 
dit eden bilhassa • mahlılt • ya
bancı maddeler karışık rıda mad
delerinin satııını men'i bakımm· 
dan çok ehemmiyetli h8kUmlıri 
ihtiva etmektedir. 

Muhtelif Veklletlırin mu
rahhaslarından mürekkep 

Mütehassıslar Komisyonu 
faaliyete geçti 

Ankaradan bildiriliyor : 
Sanayi iılerimize yeni bir veche 
vermek üzere alakadar Vekiletle
rin murahhHlarından mUrekep bir 
komiayon toplanarak faaliyete ıeç• 
miıtir. 

Bu komiayon, ııanayi iıtibsa· 
)atımızın ahenkleıtirilmeıi i9in 
bezı esasları teabit etmefe batla
mıthr. Bu meyanda fabrikalano 
ihtiyacı olan makine ve yedek 
malzemenin tedarik ıekilleriyle, 
sanayi inıao kadroaunu teıkil .
decek olan bildmum elemanların, 
aanayiin itlaini emin temellere 
baflayacak ıekilde tesblt etmek 
oiheti de ıörilıiUmektedir. 

Ba arıda kabiliyetli amele ye· 

ihracat birlikleri pay tevzii 
Talimatnamesi 

lai. Komot. SAK 
Süt ve yaj'urt 1975 
Etüv tamiri 1981 
Haat. tamiri 1981 
Kalorifer tamiri 1 N9 

27.tt.941 tarih ve 4969 aayıh Re•ml Gazat~da 

lnUf8r ederek •UrUrlUI• 11lr•lttlr 

lıt. Mrk. Jandarma BölükKomut.: 
Ban10 daireai yapt 1983 

İskenderun Ask. SAK 
Butday kırdırılmaaı 198 g 

lsı. Selediyeıi: 
Kit•ele, mefin, aetar ve viJala 1977 
Karacalı:iy diıpanaeri tamiri 1977 

lzmit Ask. SAK • 
K. ot vo uman !984 

lzmir Belediyeıi: 
Pıraar lı:imürii 1985 
Kızılay Cemiyeti: 

Sandık imaliyeai 1989 

Marmara Üssu liahri Komut.: 
K. fuulye 1!il88 
Sıtır eti 1977 

Maoisa Nafıa Miid.: 
Aafl.p Meder kôprÜ•ii laı. 1972 

M. M. Vekaleti: 
8e:ı boyatbrılm .. ı l 979 

P. T. T. U. Müd. 
AıH \'e lnıılia -'eimi 1975 
V .utıliayon tıaiıatı 1979 

P. T. T. Fabrika Müd.: 
Kurıun blak haliotıla 1975 

Samsuo Orman Müd.: 
Odun "~ çıra 198~ • 
Sı .. u Nafıa Müd. ı 

SiHa meteorolojı latu1oaı:ı ikmali İaf. 
1916 

T opkapı Maltepeai Aık. SAK 
Mereimek lc.umprlmui, patatea ve bavu9 

l98S 
To,h.ıııe Lvı. SAK 

K. fuulye, nolaut \ e yoıil mercimek 
1986 

Ku.duralılıt vııketa 1981i 
T. H. K. lzmit Şubesi: 

Deri ve banak 198l• 

Yalova Ask. SAK 
Sıtır eti l !'78 

s t msıwe 

tiıtirmtk ve ameleler için İf ıi

rortalarından maada yevmiyeleri 
itliy~ctk senııılik izin müddeti ta
yin etmek ve yaı hadlerini tes· 
ait etme\'. ribi meaelelerde, baaır
lanacaık kanun projesine ithal e
dilecektir. 

Komiıyon, ayan 19 unda lktısat 
Vekaletinde tekrar toplanacaktır. 

Diter taraftan aanayıımızın 
muhtaç olduğu teknisıyenleri ye
tiştirmek üzere iki mektep açıldı, 
amelenin ıirorta, yaş haddı, ııe

nelik izin meseleleri tanzim edili
yor. 

Teknik ötretim meselelerini 
halletmek için Maarif ve lktaaad 
Vekaletleri murahhularındao mü
rekkep bir komisyon, umumi tek
nik ıiatemini, sınai ihtiyaçlara 
inhbak. ettirmek için bir program 
hazırlamaya çahıınaktadır. 

llı:tısat Vekaleti, pamuklu ve 
yGnltı mensucat mıntakalariyle 

Karabükte birer kurs açarak ame
le yetiıtirilmeıine, ıayret etmek
tedir. 

Fıkra ı- Ayn ayn 1aracatcı 
Birlikleri faaliyet bilıeleriode 
müteatldit şubeleri glan aza fir
maoın ber Birlilt sahastodalti bir 
veya bir kaç şubesi, o Sidik lll· 

raf ıodan 1 nci fıkra bükmü.ıe tev· 
fikan ayn bir firma muameleıin~ 
mazhar olur. Şu kadar ki , bütQn 

memleket içindeki ıubeleriyle bir
likte bir firmama müteaddit Bir
liklerden alacatı pay mikdarları 
yekunu, o f ırmanın merkezi o in 
tek bir Bırlık boluaduj'u takdir
de, ihracatcıhk kabıliyetı ve ıtok 
bakımından almış olaltileceti tek 
payın mikdarını ıecavliz edemez. 

Fıkra 3- C, Ç ve 1) r.ürare
lerine dahil azanın ilraeatcıblt 
emsalleri, firma merker.lerinin ka
yıth buluodua"u lhracateı Birliti 
tarafından hesaplanarak ıuboleria 
kayıtlı bulundutu ditor Birliklere 
laildiri lir. 

Par tevaH naad ~•pıhr 

Madde : 15 

Fıkra .l- Bırlik &Mail ara11nda 
yapılacak pay tevzıi içın , umumi 
katıplık iıbu taliuıatname huküın· 

lenne uygun bir ıekilde hazırla· 

nan listeleri idare heyetine verir. 
ldare Heyeti ı.11 hateleri tetkilt 
ile ya ayoen veyaaut icabuıda 

umumi ütiple mutabakat 4artiy
le ıaab.ib veya tadil ederek 1'abul 
eyler. Ba surotle pay liıtcılerl ka· 
tiyet lteılaeder. 

Fıkra 'J.- İdare Heyeti ile u· 
mumi kitip aruında •utabakat 
olmadıtı ıakdirde lı a\e, nılaaı iU· 

rette tetkik edilmek üzere her 
iki tarafın da aı8dellel mucip ae
bepleriuı ihliva eylemek ıartiylo 

Tıcaret Vekaletıne iiDderilir. 

Madde :16 

11 ve 12 maddelerde yazılı hal· 
ledn her iltiıinde de, idare heye
ti izan statü ve talimatnameler 
hükiimlerine aykırı olan vey• a
za tarahndaıı keudileri için veril
mİf ehıp akıi tesbit edilmemiı 

malumata nazaran baksızhtı ifade 
eden rey ve kararlarından ciolayı 
mes'ul ve bu gibi kararlarından 

zarar rörecek azanuı zararlarını 

tazminle mükelleftir. 

Madde: 17 

Çok müstacel ahvalde idare be· 
yetinin lir.ım ıelen siratle top-

Diter taraftan Eretlide, biri 
çavuş, diQeri de m8bendiıten 
senr• relen tekniıyenler yetittir· 
mek için b1rer mektep aç ılmışhr. 
Gelecek ıeneden itibaren teknisyen 
yetiıtirecek ve tahail müddeti 3 ı 
ıeoeden lharet olan bu mektep 
tal&be~ri için 6 ay sanayi istih- 1 
aal mmtaltalarında çalıımak ve 

lini ikmal edeceti bu üç sene :ı.ar
fında 1 inci yıl için 100, 2 inc i 
yıl için 120, 3 üncü yıl için de 
150 kuruş yevmiye verilmeıi dü· 
ıünülmiiıtör. 

Bu meselelerin tetkik ve tubi
ti için lktısat Vekileti Maden 

Tetkiı. ve Arama Eostitü ıU mu
ralabularıadan mürekkep bir ko· 
miayoa pek yakında faaliyete ie• 
fROktir. 

6 ay da mektep le nazari tahlil 
rörmek ribi bir prorra• tatbik ' 
edilmiftlr, Ve ber talebeye tılıai-

\anması müm\ttn olamadıtı tak
dirde umumi kitip bu taliaratna• 
me hüköm l~ri dairesinde idare 
h~yetinin tasdikine ve Ticaret 
Vekiiletinin bilahare taıvibiae 
arzedi lmek şartiyle icabeden teb
birleri alabilir. 

Madde: 18 

idare he7eti pay tevzii hakkın· 
da kınar almakta iıtinkif ettifi 
takdirde umumi katip Ticaret 
Vekiletiain 4 ili 8 inci madde-

lerde yazılı esaılaı la mukay1et 
olmaktı.sın veracefi direktif le re 
ıöre baraket eder. 

Pa• UtV:ı:llftde aaa11an 
mUkelleflreUerl 

Miidtle : 1 » 

lbrac payı tavziiııe esu alacak 
ealtmatı her ha bakibte' r~ 
bir ıekilde ve tam olarak umu• 
mi katibe Ja&ı ile bildirmjfc ve 
umumi kitiplikçe iateoUen uman• 

da tevıik ve iıbat fOtmete mec
liardur. Bu mecburiyeti yeriae 
felirmeyen lveya bilerek bitmeye
rek yanhı veya nokıao malGmat 
veren aır;a ea"•r meıvuıbalu olaa 
ihrac muamelesi viki olmamıt iıe 
payındaa mahrumiyete ve eter 
vakı olmuı ise statünün 37 ioei 

maddesi lııük.ümleriae tibi tulu• 
lur. 

M•cNe: 20 

Fıkra 1 - Ortak olan yahut 
her hangi" bir suretle birb"lriyle 
sermaye nya İf iıtitild \•lcuıao 

birbirinin komis7oncuu ver• ·
mir veya memaru olan iia 1 lMı 

vaziyette bolananlardaa aym ve• 
ya benzer Birlililere ayn 'ayn i-

za olanlar ayrı fırmalar halinde 
dalai çalışm•kta olsalar bir Hrau. 
gılti telakki olunurlar. Sanlara 
verilecek pay en çok pay alanın 

hissesine dabil addoldtaur. 

Fıkra 2 - Birlitin tepkkillilDdeo 
en az bir ay evnl kurıil.Duı ba
lunao Kolletif Komandit Limited 

ve anonio ıirketlerde ittiraki o
lan i:ıa ile müıterek bir ka&aaç 
iatibtlaf etmek mahiyetinde b11lun· 
mayan ve sadece mübayaa Yeya 
itletme muamelatında itbirliti 
yapmı~ bulunan iza 4 üncü mad· 
denin C ve Ç aümrelerİPİn ma&· 
bar oldu~u haklardan iatifada eder· 

(DKVAMI VAR) 

liT ANSUı.. BOR&ASI 

17.12. 941 

Londra l Sterlin S.24 
Nn.1ork 100 Dolar 132.lO 
Madrid 100 Pnata 12.9375 
Stoldaolm 100 li,,.ç Kr. '1.08SO 

ESHAM VE TAHViLAT 
% 7,S 933 Türk bor•11 tr..,ı 
lkraıniy•li % 5 9S8 
1kranti19li Er,.ni 
M ... k .. Baakaaı 
lttUaaıi Pep....ı~ 

U.40 
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21.n 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
İstanbul Belediyesinden: 

Cinai Şekli 

A) Münakasalar 

ln .. •t. T•mırat, Naha ltierl, Malzeme, Harita 
T epleapı yoluna Jap. ıııklı beton baba pas. 
Paşabalıçe fabrikasında yap. yGl ve kanali.zaıyon kapalı z. 

İaf. (Şart. 130 Kr.) 
l.ımit paur yerinde inıa odilHek otomatik telefon paz. 

1antral binuı inı. . 

Maham. bed. 

300 -
3608 60 

25296 83 

Beykoz Geaçlik kulubil Kayıkhane ve kapılı ıpor kapalı z. 14997 35 . 
salona inı. (Şıart. 75 Kr.) 

Klolk Y ozıatta yıpt. ioıaat • 10067 17 
Mutlak inş. > 13861 35 

lllçlar, Kllnlk ve lapençlrart •llt He•t•h•ne Lvz. 
lilama karbonat dö sıul: 50 t. kapalı z. 7750 -

Menaucat. Elblae, Kundura Çema91r, • · •· 
Dahili poıtal 134 .;ift aç. ekt. 
İılcarpia 100 çift • 
Yatak kılıfı bez 6to0 m.- yastık kılıfı bezi 1125!m. paz. 

Mobilya, bUro ve ev etr•••· Mu9ambaHahv.s. 
Somyalı tlemir karyola 50 ad. aç. eks. 

Matbaa itleri Kartaalre - Yazıhane Levazımı 

1.vrakı matbua paz. 

t<ueate, Tehla ve ••lre 
Kereste 3 kalem kapah z. 

Kereıle: 1350 m3 paz. 

Hakllyat, Bofaltma, YUkletme 

l<. ot nakli Llleburrazdaa Pınarhiıara: 200 t. paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine rallen "- •· 
Çamlı Ulvenan maden kiaürü: 157 t.- ıömikok: 30 t. 
Meıe oduau: 650 t. 

M U t eı~ e r r 1 k 

Büyük kalhur: 6 ad • hassaa terazi: 1 ad - lilp: 
1 ad • faraı: 2 ad • elek: 2 ad. ıömlek: 1 ad. 

Kırılmaz bardak • 750 ad • çukur tabak: 500 ad. 
alüaıiayum ıaydaalık: 100 ad. 

~ömme kapı kilidi aynası: 3000 ad. 
Yol malzemeli 
Buli luti" levha: 250 m2 
Dekovil malumeıi 

• 

aç. eks. 
kapalı z. 

aç. eks. 

paz. 

aç. ekı. 
paz. 
aç, eks. 
kapalı s:. 

• 
Yüolü kırpıntı verilerek yün çorap iplifi yapt: 16.5 t. -
.Bob9alık 1aç: 60 t . paz. 
Tel: 4 kalem (Şart 157 kr) pız. 

Çimento: 5 t • kum: 25 m3 çakıl; 20 m3 • kireç: paıı:. 
2.5 t. macun: 50 k • camcı çiviıi 1 k • çivi: 
2.5 aantim: 5 k • 4.5 ıantim 5 k• • boya maeu• 
nu 5 le • ıri boya: 10 k • cam 60 m2 
Erzak, Zahire, Et, Sebze, "·•• 

Domatea ıalçaıı: 379 k. 
Saman: 370 t. 
Ko111a eti: 15 t. 
&ır.aek: )9296 k. 
Sıfır eti: 120 t. 
Sıt•r etiı ,o t. 
Bakla: 400 t. 
Kaphca: 100 t. 
Burçak: l 00 t 
Fiı: 50 t. 
Palıaıut, torik ıatavr it ve uılı:umru· 
K. faauJye: 40 t. 
Pirin9: 20 t. 
Noluıt: 15 t. 
Sab~nz 8 t. 
K. tızDm: 10 t. 
K. ot: :lOO t. 
Ekmek: 8 t. 
Karaman eti: 2 t.·ııftr: eti! 750 k. 
Sadeyafı: 500 k. 
Yıyecek mıdaeıi: 5 kalem 

> 10000 liralık 
Sabun: 80 t. 
Salça: 50 t. 
K. ot: 800 t. 
Kuru balda: 800 t. 
Keyun eti 2 kılem: 4650 1er kilo 
Toz ştlu r: 10 t.-yurıeklik tuı: 10 t.·hı)'1 ıın tU&u: 

5 t.·k· aofan: 5.5 t.·patatea: 700 k. 
Yoturt: 5 t. 
Sı~ır eti: 60 t. 
Sıtır eth 100 t. 

, 100 l. 

Lahana: :.l70 t.- praaa: 540 t.- havuç: i9 t.• . kuru 
ıotan: 100 t. 

(B Müzayedeler 
Seri ve barsak 
Deve: 4 ad. 

Deri: 1000 ad.- banak: 600 ad. 
Bioa aokulırı 

aç. elu. 
• 

kapalı z. 

• 

pas• 
> 

• 

• 
• 
• 
• 

paz. 
af. eka. 

• 
kapalı z. 

paz. 

> 
kıpalı z. 
paz. 

• 

, 

> 
) 

• 

aç. art. 

aç. art. 

paz. 

950 -

8eb. J3 -

744 -

17188 50 

3656 58 

750 -
10495 71 

4800 -
3~000 -

8100 -

20000 -
31225 -

k o 60 

7500 -

42000 -

k o 27 50 
it o 50 
k o 25 
le o 60 
k o 50 

k. o 13 75 --
k. 1 70 

lOOOt -

k. o 25 
k. o 61 
k. o 70 
le. o 06 50 

--
k. o 45 

27000 -

--
--

Teminat Müracaat yeri 

22 50 ht. Belediyesi 
1956 49 İnhisarlar U. Müd. 

1897 -- Kocaeli P. T. T. Miid. 

Günü Saatı 

19-12-41 14 -
2-1-42 18 10 

1'2-1-42 14 -

Tahmin 8. Teminatı 

300,00 22,50 Topkapı yoluna yapılacak ışıklı 
ııtl~ 

9aba. ıeJİ~ 
l00,00 22,50 Fatihte Kasıp Demirhun mah•U~ 

Azaplar ıokafında 4, 6, 8, 10 n° 
• biaa aokazınıo satışı. 

Tahmin bedelleri ile teminat miktarları yukarıda yazılı i~ 
ayrı ayrı pazarhta konu lmuştur. • a~ 

Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdilrlüğü kaleminae ı•;0~ 
bilir. lhale 19. 12.941 cuma günü saat 14 d e Daimi f.ncA 111 

yapılacaktır. 

1124 78 Btden Terb. U. Mild. lst. Bölıe Bışk. 5·1·42 15 - Taliplerin teminat makbuz veya ııaelCtu plaril 9 
muayyen ıaatte i)aimi li.:ncilmende bulunmaları. 

7:J5 04 Aık. Fab. U. Mild. SAK Ank. 
1040 13 Eıkiıehir Ask. SAK 

581 25 O.O. Yolları Haydarpaşa 

Bursa Orman Mektebi Müd. 
72 - Ko•ya Maarif Müd. 

Orman Korunma Gen. Komut. SAK 

123 75 lst. Limanı Sahil Sıhhiye Auk. SAK 

- - Mutia Viliyeti 

20-1·42 15 -
10·1-42 10 -

12-1-42 15 30 

2-1-42 14 -
24-12·41 14 -
18·12-41 14 -

27-12-41 10 30 

3-12-41 itib~ 1 ay 

1289 14 D. D. Yolları Ank. ve H. paıa 6-1·42 15 -
Sevlc Şefliği 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 22-12-41 14 30 
Aslı:. SAK 

Lüleburraz Aık. SAK 24-12-41 11 -

274 2S lat. Limanı Sahil Sıhhiye Merk. SAK 6-1-42 14 30 
Konya Ask. SAK 22-12-41 

Tirilye Ask. SAK 

Konya Ask. SAK 

56 - O. D. Yolları Haydarpaşa 
787 18 lst. Nafıa Müd. 
360 - ı>. D. Yolları H. paşa 

2625 - O.O.Yolları Ank. ve H.paşa Sevk Şef. 
607 50 > 

Tophane Lvz. SAK 

3000 - Ask. Fabrikalar U. Mid. SAK Ack.. 
4683 - • 

- - Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

563 -
245 -

3150 -
750 -

4500 -
1125 -
1125 -

450 -

Tirilye Ask. SAK. 

Konya Ask. SAK 
Mutia C. Müddeium. 
Bodram Ask. SAK 
Gelibolu Aık. SAK 

lt 

• 

Bakırköy Ask. SAK 
1650 - Marmara Ossa Baiıri K. SAK lsmit 
1500 -

562 50 
720 -
750 -

• 

> 

,. 
Topltapı Mallepeai Aık. SAK 

12 50 lıt. Sıhhi Mile11eıeler SAK 
110 68 • 

6J 75 " 
Sümer Bank Deri ve Kundura Sa

nayi Müe11eıi 
Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Ask. SAK , 
> 

• 
> 

8850 - > 

Kırklareli Ask. SAK 
Suıorluk Ask. SAK 

337 50 lst. Komut. SAK Fındıklı 
202~ - Tophane Lvz. SAK 
2025 - lıkenderun Aık. SAK 
2025 - .. 

Ayazafa Ask. SAK 

T.H.K. lıt. Şubeıi 

5-1-42 10 -

19-12-41 10 -

6-1-42 
18-12-41 

6-1-42 
2-2·4ı 

2-2-42 
24-12-41 

7-1-42 
16-1-42 

20-12-41 

25-12-41 
19-12-41 
24-12-41 
19·12·41 

14 -
15 -
11 -
15 30 
15 30 

14 30 
15 -
14 -
11 -

14 -
14 -
16 -
15 

12·1-42 
25-12-41 
27-12·41 
27-12·41 
27-12-41 11 
27-12·41 11 
20-12-41 11 
22-12-41 
22·12-41 
22-12-41 
22-ll-41 
22-12·41 
21-12-41 
24-lL-41 
24-12-42 
24-12-41 

15 -
10 -
11 -
11 

14 -
15 -
15 30 
16 30 
17 -
10 -
15 --
15 -
15 -

5-1-42 

22-12-41 13 30 

22-12-41 13 30 
24·12-41 10 -
24-12-41 14 -
23·12-41 14 ._ 

7-1·42 16 30 
19·12-41 14 30 
24-12-4l 10 -

25-12-41 11 -
24-12-41 14 -
16· 1·42 e kadar 
16-1-42 • kı.&ar 
22-12-41 9 30 

14 -

MUNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Manisa Daimi EncUmnlntlen : ~ 
Akhisar - Kırkafaç yolunun 11 + 987.75 - 17 t- 954 cO 

metreleri arasınealti şoıe inşaatı (16317) lira (43) kuruşluk k~ 
meıiode tesbit ed.ilen vahit fiyattlar üzeriodeo kapalı zarr o• 
eksiltmeye çıkarılmıı t ır. .o4 

lhaleıi 8.1.942 perşembe giioü saat 11.30 da vilayet daiıııl it.4 
meninde yapılacaktır. Kapalı zarfın saat ona kadar encümen t1 

tiae tevdi edilmesi veya posta ile vasıl olması şarttır. ~ 
Muvakkat teminat l '.!23 lira 85 kuruştur. Keşif, proje ve ş• 

me her rün encümende ıörülebilir. Talipleria 941 yılına ait -t~C 
odası vesikalarını hamil ve ihaledeo en az 8 gün evel nafıa &JJ11 

tünden alacakları ehliyet v;:sikasını teklif mek.tuba içine ko)' 
lazımdır. Kapalı zarflclrın 2490 sayılı kanunun :ı:ı malideıi ıılıire! 
hazırlanması ve tevdii şattıır. • 

* "' * 
Pa~abahçe fabrikasında yapılacak yol ve 

hisarlar U. Müd. ilanlarına. 
kanalizasyon inş. 13• 

~) 

~ c 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) • 

Ankara Lv. Amirliği Satm Alma Komlayonund' ,IA 
Pazarlıkla l"ll"kt ri k t ı:sı ,ıtı yap • ı ı l ac nktır. Keşif bede1ı tutarı 

140 lira 30 kuruştur. . 2ı 1 
Pazarlığı 1~.l~.9 U cuma günü saat 14.30 dadır. Taliple r ııı of 

ralık kati tcminatlariyle birlikte Ko. na müracaatları . Keşı f r•P 
Ko. cia her ıüo ıörülür. 

1oıA * * • Pazarlıkla elektrik tesisatı yaptırılacaktır. Keşif bet.ie!İ 
750 lira 15 kuruştur. ı~ 

Pazarlıtı 22. 12.9-11 pazarteııi g-ünü saat 11 dedir. Taliplerirı ~ 
liralık k:ali temınatlariylc birlikte Ko. na miracaatları. Keşıf r 
Ko. da her ıüo rirülür. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Kazova inekhanesi MUdUrlUIUnd•n: ıA 
Müstahdemler için yerli gri şayaktan veya kahve rengı şıs)'~ 

öıneti iibl 6 takım kış l ık elbise yaptırılacaktır. Mulaaaaaıorı 
900 liradır. 

Yirmi ıün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. dal 
Eksiltme 26.12.941 ıünü sut oo dörtte Tokat Veterioor ~·~11j 

liltünde yapılaca"tır. Muvakkat teminat 67 lira !10 kuruıtur. ~ 
meye iİrmek içi11 muvakkat teminat makbuı:u ibrazı ıarttır. 

Fazla mali.mat içio lııekhaoe Müdürlüiiioe müracaat liıı&JJ~ır• 

l&mlr Lise ve Orlll Okullar-SatınalmalKomlero11••~ 
Bölıe Saııat Okulu yatılı talebesi için mübsyaa edilecek ol•11

1
_., 

adet yilo battaniye 15 ıün müddetle açık .,ksiltııaoye lı::onulısa-1 1~ 
Bunları vermeto istekli çıkilladığındaıı ek'iiltıne 10 fÜD ur.atıldl,'ş A 

Muhammen bedel 1625 kuruş olup niımuaesi ekulea, şartaarııet• 
Maarif Müdürlüküode her g üo ıörülebilir. ~ 

Talip olanların 194 l yı lı T ıcaret Odası vesikaları ve 243 tir• 9'41 
kuruşluk teminat makbuzlarıyle ihale fünü elan 24 Birincikaıı~ıı rıı.M 
taribiııe rasthyan çarşamba ıünü saat 25 de Gazi bıılvarındak• 
tepler muhasebecilitine müracaatları ilb ·olunur. 

Afyon Askeri Satınalma Komisyonundan: 1~,ıJ 12,000 çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye koamuştur. ~~ 
22.12.941 Pazartesi gilntı :taat 15.30 d:ı Afyonda Askeri Satı''ııı•' 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 102,000 lira, ilk t•ııt1,,il 
6350 liradır. EV1af ve şartnamesi Komisyonda röriilür. 'fıU~'",I 
kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ilıale saatin.len bir sı•t 
Komisyona vermeleri. 

lstanbul Lv. Amirllğl &atmalma Komisyonund•"~ıırı' 
Beheriııe 275 kuruş tahmiu edilen l 'l bin aaet yün fanile 1'' 

caktır. Pazarlıkla eksiltme~i 23.12.941 .salı rünü ıaat 14.30 clı 1,e•~ hanede İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonun.la y•Pı'fıtif 
tır. lık teminatı 2475 liradır. Nümuneıi komiıyooda rirDlftr. 
lerin belli vakitte komiıyona relmeleri. 

Kere_şte, Tahta ve saire 

22 so 

Üsküdar Baglarbııı At Puan 
T.H.K. Çanak, Şubesi 
lst. Belediyesi 

24-12-41 
19·12·41 
25·12·41 
19·12-41 14 -

D.D. Yollar1 işletme U. MUdUrlUIUnden: e 
Muhammen bedeli 415~ lira olan 300 adet takriben 5Y,400 ~~ 

mikabı muhtelif eb'atta Çam azmanı 23.12.941 sah ıünü •.aat t J on dört •tuzda Haydarpaıada Gır binaıı dıbllintleki komı17•P 



fında a ık ckıiltme usu\ile satın ahnacak\ır. • 

B 
~ ·raıek isle •enlerin 311 lira 85 kuruşluk muvakkat temı· 

u ışe gı ' • . k 'l ·· - f . tt'ıııri vesaik.le bırhkte e sı tme guııu saa ıne nat ve kanonun tayın e • 
kadar k.omiayona müracaatları lizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 

dır. 

lstanbul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 

Mıkdarı 

kilo Cinsi 

İstanbul Jandarma Sıtınılma Komisyonundan = 

Beher kilosunun • 
tahmini fiyatı 

kuruş santim 
ilk teminatı 
lira kuruş Elcıiltmenin nevi rlin ve uati 

Askeri Fabrikalar Umu"' MUdUrlU§U Merkez 
Satmalma Komisyonundan : 

~i~ 876 
94 

JOOOO 
5020 

Salça 
Kırmıu biber 
Patates 

80 00 53 00 
95 00 7 00 Açık ekıiltıne ile. 

2250 adet 2,txl, 25XO,Ot2 metre·l~~adınd'\ karaağaç veya beyaz. 
kontrp a"" 

1250 adet 2,lxl, 2SX0,008 metre ebadında ka aağıç veya beyaz 
kontrplak alınacak 

8 k t nll'-larında verilmediği takdııd · adetleri iki misli 
12 ve mm. a ı "" 

l k 6 a 4 mm. kalınlıklarında olabir. 
o ara .veyd'l b d I' 21 000 lira olan yukarda yazılı karaafaç v~-

Tabaııo e ı en e e ı • k t 

k 
'

"k A k.eri Fabrikalar umum mildtirliltü meı ez sa ın 
Ya beyaz ootrp a 1 

- - 14 d • 1 kla · ı 4 ı 942 çarşamba gunu aaat e paz .. r ı 
alma koınısyonunca · · K · 3150 r dır 
ihale edilecektir. Şartname parasızdır. al'i t"rnınat ıra • 

Müteferrik 
• 

A 1 Koml•yonundan: 
Ankara Levazım mirliği Satma ma alına-

Pazarlık\a 100 adet adi kürekle 20 adet adi kazına satın 

caktır. _ .. t 11 dedir Taliplerin teklif edecekleri 
\halesi 19.12.941 cuına gunu saa . . ' - _ 

~ . d k ni tcmınatlariyle bırlıkte Sa. Al. Ko. na muraca 
f ıyat uzerın en anu 

aları. 

E 

"fi "'il:f ;~tMmY.ôltlR1 V~UMKtAttft 
. •. iSLEHiE GliiEl c:mnöRLUGUNDEN . 
Tue ve yaş meyva ve sebze nakliyatına mahsus O. O. 240 No. 

lu tarife değiştirilmiştir. 
Yeni tarıfen'n tatbiluna 15.1.942 taribiııie bıışlanaeak ve bu ta-

rihten itıbaren portakal ve emsali nakliyatına mah:.us olan O. D. 

228 No. lu tarife la2vedilecektir. .. . tarifenin 
Portakal ve emsali maddeler miktar)dnna "ore yenı 

muhtelif ücretlerinden iıtifade edecektir· . . . 
fazla taf.ilat için istasyonlara müracaat edılmelıdır. (11163} (1-2) 

IHQ:J:Wl:Jili•)Ot'ı:t·B:I 
• Tahmin B. \ k Teın. 

----- -;;,0~- s .. yoğfonda Emekyemez mııhalle,inin Yol· 
2800,00 cuzade lskender sokağında 3 kapı numara-

860,00 ,4,50 

730,30 54,77 

lı bina ankazmın sahşı. 
Fatihte Kasap Oemirhun mahallesinin Fmn 
çılıtmazı sokağında 16 numaralı ah~ap ev 

ankazınm satışı. 
Darülaceze müe~sesesinde bulunan hurda 
caket, pantalon ve uirenin !atışı. . 

Tahmin bed• Ueri ile ilk teminat mile.darlan yuk~rıda ya2.llı ışler 
._ ) ahır Şarlnl\melerı Zabıt ve Mua· 

açık arttırınaya ""onu mu. • 
ayrı ayrı . ._ l . d - ü\ebHir lbale 22.12. 941 Paurtesi gü-
melfıt Müdürlüiiı ""a emın c gor • . 1 • ·ı . 

D · • E de yapılacaktır. Talıp erın ık tcmınat 
nü saat 14 de aımı ocııınen O . • E . 

k l ·ı ibale rünü muayyen saatte aımı ncü· 
makbuz veya me lup arı e ( 10698) 
mende bulunmaları. 

Saç ıi)·ah 

Dewir 
15 00 112 50 25.12.941 per,embe rantı ıaat 11 ... 

Sof an 10 ou 3S 00 
Camlık, kö~ııbent 

Dört kö~ laına y..ıvarlalc 
mıhlılı: ıilme 

21Q 50 

Putrel 2100 Zeytin yafı 100 00 157 so 
27 00 
99 50 

Sly-.b çember 800 
2ı63 

~285 

3984 
'.l760 

danesi 45 00 
Yuvarlak çubulc Sabun 

Tuz 
62 00 kapalı zarf eksiltmeıile. 

ıseıv 7 00 27 75 2~.li.941 perıembe rOal aaat 15 d• 

Çultuk 414 -
404 , .. 

To• ş•ker 
Kuru UzOw 

41 50 142 00 

Kitlçe 5 00 114 Qt 

Karf.içe 

Saç • 567 75 

G•lvaniı.li Jiiı: 

Mahrukat 

Blok 

Yerli depoda - - -

Krlble 

Yerli depoda - - l7ll0 

Jandarma ihtiyacı için evvelce açık ve lcapalı urf eksiltmelerioe konup istekli çıkmadıfından tah· 
min fiyatları defiştirileo yukarda cinsleri mikdarları ve tahmini fiydlarile ilk teminatlan yauh erzak 
hizalarıuda yazılı gün ve saatlerde Taksiın·Ayazpaşa Jandarma müfettişlifi dairesindeki komisyonumuzda 
açık ve kapalı zarf ekıiltmeleri yapılacaktır. Şartnameleri komisyonumuzda her rün rörülebileceti rilti 
bedebiz de ahnabilir. İsteklilerin kapnh zarf eksiltmeleri için lıtaobul levazım amirliğ'i veya Bey•flu mal
nıüdürlütü veznesine yatıracakları ilk teminat makbuz veya banka ltefalet mektubunu n şartnamesinde 
yazılı sair belgeleri havi teklif zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuzda bu· 

Ecuebi kundurmaları ve açık eksiltme için muayyen ıaatte komisyonumuza ~elmeleri. (10864) (3-4) 

Galatasaray Lisesi Arttırma ve Eksiltm~ Komisyonu 
Reisliğinden: 

Cinsi 
Fiyatı 
K. S. 

Miktarı 

Adet 

Portakal 64 Hık 6 50 10000 
80 ) 4 50 ı5000 

, 100 > 3 15000 

llk teminatı 
Lira K. 

Mandalina 3 50 10000 191 15 

Yukarıda yazılı porıakal ve mandalinaların 6. 1.942 salı rünii ıaat 
15.30 da Liseler Muhuebecilitinde toplanan Komisyonda açık tksilt
mes.i yapılacaktır. İsteklilerin kanuni vesikalarile birlikte belli gün ve 
taatte g-,.lmeleri. Şartname Lisededir. ( 10906) 2-4 

r inhisarlar U. Müdürlügünden : ı 
"'·-----------------------------------1 1 - Şartnamesi mucibince 3000 kilo 1 l numaralı çinke açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen 9edeli 3900 lira olup muvakkat teminatı 2QJ.5Q 
liradır. 

3 - Eksiltme 2.1.942 cuma g-üoü saat 9.30 da Kabataşta Leva
ztm Binasıo.ııı Meı kez Mübayaa Komisyonuncb yapılacaktır. 

(11030) 3-4 
• •• 

1 - Mevcut oümune mucibince (8500) Kı. parşömen kiQ'ıdı pa· 
zarlılcla salın alır.acakhr. 

ll - Pazarlık 19Xll.941 cuma günü saat 10,40 da Kabataşta Leva
zım binasında n:.erkez müb;ıyaa komisyonunda yapılacaktır. 

lll - hteklilerin tayin olunan güo ve saatte teklif edecekleri 
fiyat üzerinden uo 7,5 güvenme paruile birlikte mezkftr komisyona 
müracaatları. (11106) (3-3) 

• 

••• 
1 - Keşif ve şartnamesi mucibince Paşababçe Fabrikasında yapı• 

lacalt yol ve Kanaliza,.yon inşaatı kapalı zarf usulile yaptırı
lacaktır. 

2 - Kttif bedeli {36.086.60) lira, 0 l 7 ,5 muvakkat teminatı ( 1956.49) 
liradır. 

3 - Ekıiltme 2.1.942 cuma günü saat 10.10 da Kabataşta Leva
zım binasında Meırkez Milbayaa komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve keşfi sözü reçen şube veznesinden ve Ankara 
İzmir Basmildürlilklerindco (130) kuruş mukalııilinde alınabilir. 

5 Eksiltmeye rirmek isteyenlerin (10.000) liralık bu kabil in~
alı mu vaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz ederek 
ihale ı-ününden 3 gün evveline kadar Umum Müdürlük inşaat 
şubesinden ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazım
dır. 

6 - Eksilt :neye )' irectkiuin mühürlü teklif mektuplarmı kanuni 
vesikalarını ve münakasaya iştirak vesikasını ihtin edecek 
olan kapalı zarflannı ihale tarihinden bir saat evveline kadar 
adı reçen komisyon riyasetine m•lc.bu.r. mükabilinde vermeleri 
lizımdır. Postada vaki olacak ı-ecikmeler kabul edilmez. 

(11081) (1~4) 

• • • 
Eksiltmeoio 

Malın cinsi Miktarı Şekli Günü Saati 

-------- ----- -------------·-
E.cr.ayı tıbbiye 168 lıtalem pazarlık 26.12.SJ'!il 11 
Parafin 750 lıtilo " " 11, 19 

1 - Yukarıda yazılı malzeme pazarlık Hretile aahn alınacaktır. 

ı - Pazarlık hi:ularmcla gösterilen riin v. saatlerde Kabataşta 
Levazım Şubesi binasında Merkez Mubayaa Komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Eccayı tıbbiyeye ait !isle Kabataşlı Levazım Şubesinıie her 
rün ririllebilir. (11107) 2-3 

• •• 

TÜRKiYE CUMHURiYET MEKEZ BANKASININ 
1 - Ke,Jif ve ıartnaıneıi mıtcibinoe Kabata,taki Kimya Lab•ra· 

tuvarınıo McciJiyekGyil Lilcir F abrikuıoa nakli dolayuile mezki · fab
rikada yapılııca~ su kanalizasyon h •r.ırnt ve eiektrik teıi .. ah kapa
lı ı:arf usulile yaptmlacak.hr. 

13. 12. 9 4 1 V A Z I Y E T 1 
AK T 1 F 

72.6l!ı.~i2 
Kasa: 

Altın : Safı kiloııraı 

B•nSmot 
Ufalctılc 

Dai"ıildeki W. uhabirler: 
Turk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın ufi kilogram : 9 441 .O!lS 
Altıua tahvıli kahı! .. crbcııt doviı:lcr. 
t>i2er döviıler ~c borçlu 'kliriıııı bokıJdcrl 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye karşı!Qı 
Kanunun 6 • 8 inl'İ oı ddclcrine l vfikao 
Ha:r.inc tnrafından vaki tedi)l\t 

Senedat Cüzdanı : 
1 icari &cncd at 

li'ham ve T ahvil~t C ü.zd~nı : 
A) Deruhte edilen ovrnkı nakdıycrıın karşı· 

lı~ı Eshnm v. Tahvilat (İtibori kıymetle) 

B) Serbcııt esham ve tııhvilat 

Avanslar: 
Altın ve döviı. üıeriue &\anı 
Tahvilat üı:erine avans 

Hazine)e kıu vadeli avana 
Ha:r.ine)e 3850 No. kanuna ı~e 

açılan altın karvılıkh av•n• 

Hissedarlu 
Muhtelif 

Lira 
1 o~ .12ıı .264. 5 7 
1 .225.869,50 

SSô.761.30 

245.514.80 

1 :~.2iY .56 7 .!10 
-.-

57.096.95~ 

158.748.563.-

21 .764.26,,-

297.406.916.39 

45.225.041.93 

8.996.4.54,71 

4.89S.S4 
7.808.690.-
1,197.000.-

167 .500.000.-

YekOn: 
ı 'J mıauz 1938 taribindoo ilibareo ı 

L l R J\ 

115.906.892.37 

245.514.80 

70.376.519.K7 

136.984.297.-

297.406.916.39 

54 .2'1 .49R.64 

175.313.585.54 

4.S00.000.-

14.904.135.75 
86'J .1:15Y .:$58 .S6 

tt :rt xztt " 

Sermaye 

1 htiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalide 
Huııııi 

PAS 1 F 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edileıı evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfik•n 
haı.ioe tarafından vaki 1ediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye b•kiycsl 
Kaışılıfrt tamameu altın elarak lliveteu 

• 
7 .822.019,lS 
6,0()0.000,-

158.748.56!,-

21.i64.266.-

136 .984 .297. -

tedaviile vazedilen 17.000.QOQ.-
Reeılcout mukabili iliveteu tedavüle vaı:edileo 250.000.000.-
Haı!neye yapılan altın kar91lıklı avanı 
mukabili 3902 No.lı kanun mucibince 
ilaveten tefiavule vaıı:edileu 

Mevduat: 
l'llrk Lir•ll 
Altın safi lciloııram 877.150 

3850 No. kamına ıöre hu.incye açılan 
avanı mukabili tevdi olvnan altınlar 
Safi kll~am SS.541.930 

Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kabil döviı:ler 
Diter döviıler ve alacaklı klirioı rakiyeleri 

Muhtelif . 

111.500.000.-

";cl.124 .lb7 ,90 

-.-
23.,SS.617,48 

YekOn= 
lıkooto baddi 0/e 4 Altan tl&erioe 0/ı S. 

L l R A 

IS.000.QOO.-

13.822.019,15 

51 S.484.297 .-

i7.S'8.099,80 

78.ll4.16'1,90 

23.655.617,48 

136.235.157,03 

2 - Ke4if 1.edeli ( 10596.58) lira m11ukkat teıaisııh 7•S lirııiır. 

3 - Ekailtnte 2,1.942 cuma giloü saat 10,40 •a Kabataıta teva· 
zım binasıntla Mer.ke:ı: Milbayaa Komisyonunda yaptlacaktır. 

4 - Şartname ve ke,fi sözü reçeıı şube vezne•inden (S3) kurut 
mukabilinde alınabilir. 

5 - Münakasaya ıirecekler mülıürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle 11

'0 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ve şartnamesinin F. fıkrasında ya zıh vesaiki ihtiva edecek 
kapalı zarflarını ihale güaü ekıiltme saatinden bir saat evvel mezktr 
komisyon başkanlığına malıtbu:ı: mulıtabilinde vermeleri lbıaıdır. Peı· 

tada vaku bulacak zayiat nazarı itıbare alınmaz. (11108) (2-4) 

• •• 
Cinsi Mıktan Ek•iltme 

şeltli rünli saati 

---------- ------ ------------
Kalay 5 kile • 26.12.941 
Demir boru 1 parmak JO metre > 

.. • 1,5 50 • • 
• " 1,2 " 50 , > 

Şeber valf 80 lik 6 adet puarlık 26.12.941 
Terkoz muslutu 1 parmak 10 " • 
İnce atızh e2e 6 pusluk. 5 > > 

Kalın > " ' • 10 • > 
lspiral laatik hortum 50 metre • 
Kereıte 6 M3 pazarlık 26.12. 941 
Fıçı mıotarı 150.000 adet > > " 

1 - Yukarda cinı ve miktarı yazılı malzeme pa:ıarhkla 

lınacaktır. 

10,30 

10,40 

10,50 
11 

sa tın a· 

2 - ftar:arhk hizalarında resterilen rün ve saatlercle Kabataıta 
ltinaımda merkez Milbayaa Kemiıyooııou f&pılaoaktır. 

1 
Leva••m 

(11119) ı-4 
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Tableau 8ynoptlqu• d•• Adjudlcatlona O•vertes Aujourd'hui 

.. -
ObJet de l'adjudlcatlon 

Mode 
d'adjadicat. 

Prlı Caution. Lieux d'adjudica\ion et du 
Jours Haures estlmatif proviıoire • Cabier de~ Cbarıre~ 

Adjudications au Rabais • 

Conatructlona-R6paratlon·Trav. Publlcs-Mat6rlel de Con•tructlon·C.rto9raphle 

Conatr. colonne tn beton avec eclairare Gre a ıre 308 - 22 50 Com. Perm. Municip. lstanbul 
Conıtr. roate et canalisatien a la fabtique de Pa- Pli cach. 36-086 60 1956 49 Com. Aclı. Ecoo. Monop. Kahataş 

19-12-42 14 -
2-1-41 10 10 

tab.hçe (Cab. eh. P. 130) 
Ceutr. bAtiaae Central telepbooe autoaıatique a Gre a ..... e· 25296 83 1897 D'r P T T K ı· •. - ı • . . • ocae ı 

lnıit 
Cenıtr. cuislne Pli caob. 
Contr. depôt pr. amurare de barques et salon fer- • 

me pr. sportı au club .le jeunesse a lleykoz 
(cab. eh. 75 P.) 

Coostr. i Ktıçilk Yozıat • 

13868 35 
14997 35 

1Q067 17 

1040 13 Com. Ach. Milit. Esk.iıehir 
1124 70 Dir. Lirue Sportive 11t. 

10·1·42 10 -
5-1·42 15 -

755 04 Gom. Ach. Oir. Gen. Fab. Milit. Aak. 20-1-42 11 -

Prodult• Chlmlque• et Pharm•ceutlqu .. ·lnstrument• S.nltalrea-Fournlture pour Hopltaux 

Carboaate de soucie Bilama: SO t. Pli cacb. 775@ - 581 25 lere &.tploil Ch. de fer &tat H.,.aş~ 12·1-42 15 30 

1-1 ebl.ıt it t r. t · Chu•ea11rt • • Ttasu• • Culr• 

Saltotı iaterou: 134 paireı Publi~ue 
fucarpioı: 100 pairas 
Toile pr. aouase de lit: 6000 m.·id pr. houıao d'o· Gre a rre 

reiller: 1125 m. 

950 -

AR'ıtı11blEme "t peaar t\aibtetlon et Bureau•·Y•plaaerle ete. 
Lit •• fer avec ıommlerı SO p. Pablique la p. J3 -

Dir. Ecole Ferestiere luna 
72 - Dir. Iaıtr. Pub. Kouya 

Com. Acb. Command. Gen. Prot. 
Feretı Ank. 

123 75 Co•. Ach. effice iaoit. Littoral 
Port lat. 

2-1-42 14 -
24·1:.!·41 14 -
18·1'.l-41 14 -

27-12-41 10 30 

Trave•ux tl'lmprtmerle ftepeterle et Pournlture de Bureaua 

mprimeı (be i rre 7 44 -

801• de Cenabuctlon. Planehes, Cherpente 

lob de ceoıtroctioa Pli cacb. 

B•iı de cooatractionı U50 aı3 

Traftaport • Char11ement • D6charıement 
Tuııııort foin dt ltUtlGıiH 4 l'i111tliurı 200 t. '9rt a ıı6 

C~n: buattble • Carburant • Hullea 
Cbarboo de terre loat noant de Çamlı: 157 t.·ae· Pabliqao 

mi-cokeı '° t. 
Boiı de obtoe: 650 t. Pli cıcb. 

D 1 w • r •4 
Criltle rraode: ' p.·baJan•• Hasible: 1 p.·loape: 1 

p.·peHeı 2 p.·tımiı: 2 p.·cbeaılae: 1 p. 
V etre ia.ca111ble: 7~0 p.·111iette creu11: 500 p.• 

t .. 6iere en ahımiDiumı ıOO p. 
S errure ficUe: 3(J00 P• 
Materiel de voio 
Plaq•e en toile caoutıboutee: 250 m2 
Gi meot: 5 t.·aable: ~ m3·c.illeux: 20 m3- ohaux: 

2.5 t.-m .. ticı 50 k.-oloua pr. vitre: 1 k.-clou 
de 25 cm.:5 k.-id de 4.5 em.: 5 k.·mutio pr. 
ptintare: 5 k.·peinture rılse: 10 k.·vitru: 60 m2 

Materiel de veie Uecaaville 

• • • 
F ıbrication fil en laine pr. c hauuetteıı nee du 

dechetı de laine a fournir: 16.5 t. 

Paltliqae 

Gr~ a rre 

• 
> 

Publi•u• 
Gre a ıra 

" 

J 

T6leı 60 t. Gre a rre 
P'il de fer: 4 leta (cıb. eh. 157 P.) ,, 

P r o vl • ı on• 
Viar.ti~, paiP, articlea d'epicerie, pro•İıieH ete. ) 

Haricet aeca: 456 t. Pli oach. 

111i8 50 

3656 58 

-. 

750 -
1049S 71 
4ö00 -

35000 -

a1og -

20000 -
31225 -

--

leune: 2i t. Gre i ıre 46250 -
> s t. 

Kavoouna de •İaode de ia•e11f: 22 t. 

Kavurma de •iatle de mealen: ı2 t. 
V iande de boıuf: 210 t. 
Foin: 209 t. 
Pain: 8 t, 

Vian4ie de Karamın: 2 t, .. ie. dı boeuf: 750 k. 
Beurre: ~00 k. 

> 9250 -
• 17600 -

24200 -
• 56700 -
• 

Publique le k. O 13 75 

• 
ıı le k. 1 70 

Vill7et Mutia 1 aob i partir du 3·12·41 

1289 14 Adm. Geo. Gh. Fer Etat Ank. 
Bur. lxp. H.paıa 

~om. Ach. Milit. a l'Eeole d .. Off. 
de R4tıerve a Harbiye . 

Com. Aoh. Milit. Ltlleborru 

274 2S Com. Acb. Office Sanit. Litteral 
Port lıt. 

- - Com. Aob. Milit. Konya 

- - Cem. Acb. Milit. Tirily• 

56 -
787 18 
360 -

Com. Aoh. Milit. Konya 

lere EAploit. Cb. fer Etat H.paıa 
Dir. Trav. fub. İıt. 

lere Lploit. Ch. Fer itet H.paıa 
Coın. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 

2625 - Adm. Gea. Ch. Fer &tat Ank. Bur. 
Exp. Haydarpaıa 

607 50 • 
Gom. Ach. Intend. Mili t. T .,,ı.ane 

3000 - G. Ach. ?.>ir. Gen. Fab. Mil. Anlt. 
4683 - > 

7325 -

f>ir. &cele Secood. Nitcie 1 mois 
a partir du 

Com. Acb. Milllt a l'E.cole deı Off. 
de Reserve i Harltiye 

2-2-42 lS 3. 

22-12-41 14 3° 

24--12-41 - -

6·1·42 14 30 

22-12·41 

. 
S·l-42 . 10 

19-12-41 10 -

6-1-42 14 -
~8·12- 41 15 -

6-1-42 11 -
20·12-41 11 -

2·2·4'1 15 30 

2·2-42 1i 30 
24-1!-41 14 38 

7-1-42 ıs -
1'·1·42 14 -

1·12·41 
2 1-42 11 

694 -
132~ -

3-m. Ach. Milit. Gelibolu !6·12·41 15 -
16 -
11 -
15 -1815 -

425:.l St 

i2 50 

11'> 68 
68 25 

1 • 26·1!-41 
Com. Acb. MiJit. Erzincan 26·12-11 

• 26-12-41 
Com. Ach. Milit. lıkenderun 15· 1-42 
C•m. Aoh. Milit. Tepkapı tle Maltepe 22-12·41 
Gem. Aob. Oir. Hyıiene et Assist. 24·12·41 

Soc. lst. 
> 
) 

10 -
15 -

·--------------~-

Erztk, Zıhlre, Et, Sebze v. s. 
~---------~~~~~..--~ 

Ar•••l•d•kl Aekert Satınatma Komisyonunun ı 
Birlikleria ibtiyacı ic;ia 30 ton ••fır eti paurlılcla satın alıoaoak · 

tır. Teminatı 2350 liradır. Şartnamesi komiıyonda görülebilir. Eksilt· 
mesi 18.12.941 perşembe rilnü ıaat 15 de Ay.ızatadaki komisyonu · 
muzda yapılacaktır. isteklilerin muayyen ıün ve saatte komisyeou · 
muza ~etmeleri ilin olunur. 

Yilksek MUhe 11tll• Mektebi Satınalma 
l(omlsron undan: 

Mektebimize pazırJık uıulile 20000 kilo et alıııacaktır. ,Qeher ld
losunua muhammen bedeli 72,51 kuru$ ve ilk teminatı 1153 liradır· 

iksillme 2.1.941 aaat 10 da yapılacaktır. Futa mal<lfllat için Mtıd{j· 
riyete müracaat. 

lat•nbul 8eledly .. lntlen : 

T abmin 11. hk Tem. 
..,.. ____ ----

5S9,00 41,93 Kenservatunr yatı oltulırnun yıllık ihtiyacı 
için ahnaoak :1eytinrat1 sabun ve Hda. 

775,50 58,16 Konservatnar yatı okulunun yıllık ihtiyar• 
için alınacak m11btelif cins 1•1 seitse. 

1757,SO Ul,81 Keoservatuvar yatı okulunun yıllık ihtiyacı 
için alınacak sadeyaft, tereyatı, iteyaı peyııİ' 
ve ka,ar peyniri. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaıı:ıh iıle' 
ayrı ayrı ıı~ ı k eksiltmr-ye koomuştıır . Şartnameleri Zaltıt ve M.a .. t- ' 

llt MüdilrlüiU kaleminde ırörillebilir. lhale 22.12.941 puarteıi rt11ll 
saat 14 de Daimi Ellcimeude yapılacaktır. Taliplerin ilk ter.inat mak· 
bu veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret fitdaaı veaikalıriyle ilaale 
ıüni auayyen saatte Daimi Encilmenııle b•lunmalan. 

iz mit Askeri ••tın &ime Kontlayon11ntlen: 
Afatıda yazılı mevaddıo puarlıkla ekıiltmeleri 23.12.941 11h rt 

nQ ıaat 15 te lsmitte Aıkeri Satıaalma Komiıyeo11nda yapılaa.k\ır· 
Taliplerin belli vakitte Komisyona r•lıneleri. 

Cioıi Miktarı Tutarı 

~atar eti 
• 
ll 

> 

Praaa 
> 

> 

> 

Kilo Lira 

54.000 
24.000 
24.000 
24.00I 
9.000 
sı.ooo 
S>.000 

11.000 

,21.600 
9.600 
t.600 
9.600 

120 
721 
720 

1.üO 

Teminah 
Lira 

lı40 

lıf.O 

144Q 
1440 

101 
108 
108 
Hl 

li•lne A•kert Satmalma Keml•yonunden : 
Cinsi kuril üsilm, miktarı kilo 25.000 m11baınmen ltedeli Ur' 

18750 muvakkat teminat lira 1404. . 
Yukarıda cina ve mikt arlariyle muhammen bedeli ve muvakkat teııı'' 

oah yazılı kuru üzüm 2 ).12 9U cuma rünil saat 15 tc &cine S•· 
Al. Ko. da pazarlıkla alınacaktır. lıteklilerin mHkdr ru. ,,. ıa•11e 
teminatlariyle birlikte K o. na müracaatları. 

MU ZAYEDELER _______.,. 
Ankara L•vazım l.-nlrllll &•tınalm• Komleıenund"" : 

·fi 
Arttırma ile 1800 çift köhne fotia 65 çift kihne yemeni l' çı, 

kölane çizme satılacaldır. Paı:arha-ı 19.12.941 cuaı• iilnil ıaat 10 dad;,. 
Bu euayı ırirmek iıtiyenler komisyondan l.er rüo maltlmat 1 

itilirler. 

Tlrk H•v• Kurumu &dremld f11tteal11den ı . 
Türk Hava Kurumu Edremid şubemizin bu ıeae toplıyacafı ~;:, 

ban deri ve bırJakl&rı bu fÜudan itibaren 27.12.'41 tarihine "' 
açık arttırmaya konmuştur. ta' 

lıteklilerin ıartnameleri g'Örmck ve pey sürmek için meıktr 
rihte Edremid 4ubeıine nıüracaatleri ilan olunur. 

DiY. proviaionı: 5 lotı 
ile eooeuae 

PJi cacb. Tannerie tle Beykoz 

24-12-41 15 -
24·12·41 15 -

5-1-42 
22-12-41 13 10 

E il2S2!J EKLE :zz::::z:_ 

116 oena...e pr. 10000 L. 
la•eaı IO t, 

O.re a rre 10000 -

• le k. O 25 
ll ı. k. g 61 

Com. Acb. Milit. i l'Ecole des 
Officiera tle Re11rve i Harbiye 

ll 

> 
22-12-41 13 30 
24·12·41 10 -

• 

lmtlyu Sahibi ve Yuı lıleri Direlttörö: ISMAIL GlltlT 

Baalldıtı yeri "MU••k••• M•tb•aaı., lstanltol 


