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akı;l n 1 l!ihııt edene 

l!llmlii!lt;m1O00 lira-
İ K RAMİYE VERİLİR 

Adrese dikkat ı lstanbul 
TülGo ailmrOk KemerJI sokak 

21 No, Tel ı 2·U97 

NAZiF ÖZARCA 9111:ESIBElll!8_.__llllİlllml_~ 

num Tücc r e üteah 1 e 1 • e CI 

EKONOMiK .HABERLER 

Tevzi Ofisi kuruluyor 
Giyecek ve yiyecek 
maddeleri bir elden 

teni edilecek 
Anlı:aradıın bildiriliyor : 
lstanbul İaşe MOdürünün fiat 

lllürakabeıirıdl'ki milcadcle yi şid

detlendirmesi için salahiyetlerı ıe
lliıletileceklir. Bu müdürlük, böl
te iaşe miidürlüğii. adını alacak
lır. Yü ·ek fiat mürakabe bü· 
tolım bu makama bağlanacaktır. 

Giyecek ve yiyecek maddeleri uin 
tir elden tev:ai vş idaresini te
lllİo için bir Tc\•zi Ofisi tfş

kili mukarrerdir. Bundan makud, 
hnlkın ıbtiyacını kendi,ine ucuza 
ltz imklinmı teırıinGİr. 

Vesika usulDnün ihdası 

kıt'iyen düşünülmüyor 

Ankaradan bıldiriliyor : 
Salahiyettar kaynaldaıda n olı· 

ilan baberlere gö re , hiıkQm·t mem
lekette e~ya tev:1:iy.1tınd11 v<"sika 
tısulünÜ'l ihdas1oı katıyrn dü1üa

tlı.eaıektcdir. 

Vesika usulü bi r çok bzıkımlar
tan çok mah:turlu \ irülmektedir. 
Veıikıı usultinfüı tatb•k tdilece~i 
hakkındaki şayialor kııl iyen l\< ıl· 
•ızd1r. 

Yoı vergisi kazanç nisbetioe 

göre tahsil olunacak 
An 1<a radan bildiriljyor : 
İyi bir kaynaktan alınan ınalu· 

ıııata ııöre, hukOmet yol \'ergi•i 
bakkıuda yeni bir kanun pıoje•iııl 
Yakında Meclis~ verecektir. 

Bu projeye görf, yol verghi 

b\loduı böyJe, her vatand•iıo ka· 

'-Dt niıbetiae ıöre ahnac&khr. 

BuQday stoku 

HükOmet eldeki stokları 

arttırmak için hariçten 
buğday getirtiyor 

• 
Aoknrodan bildiriliyor: 
Memlr:kettr: buğday bulunmaııı

na rıığmen hükQmet. bir ihtiyat 

tedbiri olarnk mevcut buğday 
ıtoldarının arttırılmııuna karar 

"ermiştir. Bu kararın icabı olarak 
harice mühim mılı:lnrda buğday 
•ipariş rJilmiş ve bunuu bir kıı

lna ıon günlerde Türkiye hudut• 
ltrı dahiline girmiştir. Geri kalan 
ttıik.terı da prk yakında tesellüm 
•dilerek nmbarlnra nakledilecek
tir, 

Milli korunma kanunu 
Anlrnrnd n bildiriliyor: 

Milli korunrııa kanununda yapı

lacak. df~işikliklfre dair proieyi 
tellc:iıt t'den Parıi koıni9yonu bua 
kuıu,lar hakkında hükCmetten i· 

i:ıalııat almağa lüzum r6stermiştir. 
Komiııyon yarın alakalı Vekillerin 
huzıı r ile toplanarak bu lluıuslar 

hakkında iuhat alacaktır. 

Komisyon tetkiklnini bir haf
tay .ı kadar tamamhyacaktır. 

Şileden kömür getiriliyor 
Şile ve Midyeden getirtılecek 

odun ve kömür için hazıria

, nao nakil vasıtaları odun ve kö

mür gdi rmek için ıehrimizden 
aynlmışlardır. 

Verilen haberlere göre nal.diye 
ilcretlerinin artması ve amel,. üc
retlerinin yüksrlml'si od • ın ve kö· 
mur narhıoa zım yapılcna~ını i
cap ettirecektir. 

Geçenlerde odun narlunın se 
kuruş indirilmesinin bugünkü a
normıtl v ıı ~iyeti ihdas ettiti de 
aynca ilave edilmektedir. 

Un tevziatı ıçın toprak 
mah~ulleri ofisinde mühim 

bir toplantı yapıldı 

Bu unlar ha!ka, kilosu 
yirmi dört kuruştan 

fazlaya satllamıyacak 

Evv(llki 2lln Toprak mahsul eri 
ofiainde voli mı,ıavioi Ahmet Kl
nığın re ıı; l ıtınde mubım bir 
toplantı oluıuf, \oploa ı ıd.ı iaşt' 

m;idürü, belediye ık\ isııd ır üJii • ü 
ve diğe r bazı ıube müdürleri ha· 

zır bıılunınuşiardır. 

O~rendiğiınize göre tı1plauhda 
şehrin uıı mestılesı tetkik oluıı
ınu~, lok.rnıalara, ekıııekçi lt:re ve 

bakkallara verilm~si lazım relen 
un miktarları tesbit edılıuişlir. 

Evvdce bu gibi yerlere verileıı 

unla ~imdi venlmesi lazıın gelen 
ııu arasındaki f arklc.r te:.uıt o 1 u rı 
muı ve bu miktarın Ticaret Ve

kiletine bildirilmesi kar arlcıtırıl

nıııtır. 

Bakkallara ıiinde 13 çuval un 
verılecelttir. ~erileıı bu miktar da 
daimi surette kayınaklaraıı müra
kabesi altında bulunacak ve kile

!\U hiçbir surette 24 kuruştan faz· 
laya aahlamıyacaktır. 1 

Adalar Malmüd .: 
Ev ankuları 1960 • 

Adapazar Ask. SAK 
Sadeyafı 1961 

Alemdar Aslc. SAK 
Eıya tııhliyeai 19tı7 

Ank. Sanat Okulu: 
Battaniye 1964 

Ank. 4 cu Orta Okulu: 
Dolap yaplmlmuı 1 !:64 

Ank. Lvz. SAK 
KöH•lc mukavva 1976 
Kundura kelıhı 1976 
Odun kömürü 1974 • 

Ank. BP-lediyı-n: 
Odun ve çıra 1974 
Kaldırıın İnf. 1964 

Ardahan Ask. SAK 
Süt ve yoAurt 1973 

Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Erat fotini 1'6S 

Aydın P. 1'. T. Müd.: 
P. T. T. binası tamiri 1973 

Bakırköy Aıık. SAK 
iıpan1k 1975 

Saman 1972 

Bolayır <\ ıık. SAK 
Odun 1976 

Bolıı Orman M~ktf'hi Müd.: 
Muhtelif aohı.ıı 1973 

Bornova Ask. SAK 
Odun ve aclıza 1976 

Çııoak. Ad~. SAK 
Sal.;a 1971 
Zeytin~:,, 1970 
Keyua eti 1969 

U. O. Yullaı ı: 
PulzDmelre, "u tcşvİyc J te•! 

conta v. s, 1963 
Keçi drnıi 1962 

De niz Lvz. SAK: 
Mı&tef. fırça 1%2 

Edirne Defterdarlığı : 
Balık avlama lıa lclci l 9o5 • 

l::rJGurum Ask. SAK 
SıQ-ır ati 1 'IS8 

Ezine Ask. SAK 
K. ü~üm 1976 

Sadtyatı l!ılll 

Halıc1oğlu A,k, SA!( 
Saaaa 1968 

Harbiyede Yedek Subay 
tunda Aile.. SAK 

Nohıı\ 1963 
Deveboynıı 1975 
Yaıaeoi ll17S 
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1 Çalışmayan taksilere benzin 

Kendir ve 'usım 
yükulmiye 

fiyatları 

basladı 

1 verilmeyecek 

Bir kaç gündeııb• ri ihracat 
maddeleı imizio fiyatlarıo<la yeııi
dt-n bir yükseliş !ı!'Öze çarpmakta

dır. 
Susam vr: kendir fiy•tlarındaki 

bu yükıeliş bir iki ıün zadrnda 
3 - 4 kuruş daha yükselerek 54 
kuruşa kadııı yükselmiştir. 

Hayvanlara verilecek kepek 
Şehirdeki araba atları ve di~tr 

büyiilc. ve küçük baş hayvanları 
ıçın kepek veriln:ıt-si etrafında 
yapılan bir toplantıda, tevziatı 

k.olaylaıtırmak için araba iskele· 
leriode birer kepek ~alış 4ub~si 

açıl m "' lı:arırlaştırılmıştır. Top
rak Mahsulleri Of isi tarafından 

şehre ründe 20 to•ı kept'k veril

mektedir. 

Ankaradan bi ldiri liyor : 
Çahşınnyan taksilerin benzin 

hisselerini diğerlerine yükselt fi
yatla scttıklan görülmilş, piyasa· 
da çıılışmıyan arabalara benzin 
,verilmemesi iç ın tedbir ahumış· 

hr. 

Fazla sığır geliyor 
Citnh s1G1r ftatl 5 kuruş 

dU,tU 
~on günlerde yurdun birçok 

yerlerinden şehriınizo mühim tnik
tarlarda aı2ır ve koyun gelmiştir. 
Sığır müvarcdatının çok oluşu, 
mezbahada canlı ııtır fiyatlarını 
kılo başına 5 kuru9 kadar düşür· 
müştür Sığır ve koyun müvareda· 
tının böyle çok oluşu, küçük ve 

biıyük hoy\ an ıhracalının lisansa 
tabi tutulmasındandır. 

Mt>,zbcıhada ilğlf kesiminin ha· 

len kiloıu 45 lira kadar olau kö· 

Hııtay Vilayeti: 
Sıra 1973 

lnhisarlu U. Müd.: 
ı\rpa 1Ç6i • 
G elincik uc hobin 1966 
Ka}ıt kesme bıçaj'ı l!ıılufı 

İsi. Belediyesi: 
Kuru \C yaş •cbze 1963 
Bina ankazları 1663 • 
Boya ve boya mıılıemui 1963 
Ev an icaz lan 1 Q63" 
Yaş şebıe ve kuru er:ıalc 196~ 

Malzenıri ıan:ufiy t 1968 

lst. Komut. SAK 
Süt 1 969 
Koyun eti Vf' ııadeyatı l 'J7S 
lıt. Hava Mıntıka Depo Am.: 

Er f.>tiai 1967 

İzmir Lvz . SAK 

l ah.m~, prau ve up aıı k 1965 

K1.ıtamomı Vııaycti: 
Köprü tamiri 1975 

Kayseri lnbisıırlar Müd. 
İahiıular maınulıtı nakli 1975 

Lüleburgaz: A,k, SA.K 
Kuru ut 1972 

Marnıara ÜHü Bııbri Komut.SAK 
Zcytiııyatı 1975 

Mersin Belediyeııi 
Viaç 1'168 

M. M. Vekaleti: 
Çift atlı nalclıye arabuı yapt. 1 ll71 
Sundarma inf. 1975 
Karaalt 1975 
El~ktrojeıı ıurubu 1975 
Otctnı~ blııuı tamiri 1966 

Sclımiy,. A"lt . SAK 
Tay 197b • 

.Susurluk A'lk. S l\K 
Kırmızı mercimek 1975 

Şarkı Karaataç Belediyesi: 
Dızel ıntrkn motör 1%7 • 

Top -ııpı Maltepeıi Aık. SAK 
Odıın 1971 

Tophane Ln. SAK 
Çift c illı tolca 1971 

Pırinç 1976 
Kanoa ile köprülü ve 

1971 
Ku,ıduralılc Vftkotta 1972 
Kuru bakla l 1174 

köpriiıüı 

Trab~on Oı!fterdarlağ'ı: 
Hükumet konai'ı tamiri 1977 

T. Ş ışc ve Cam Pabrıknsı : 
Çuval 1971 • 

Zonıruldak Beledi yeıi: 
Mgtepomp 1 '151 

aÜrfÜ 

,ele fiyatlarına, mügtehlik lehinde 
te!İr edeceği ani şılmaktadır. 

Şu veya bu nıe ınlc l.:e te J.,ri ıh· 
raç edilec~ğ ı ürnid i i le piyuad ın 
de·i toplayan buı spekülatörlerin 
bu hareketleri önlenirse iç deri 
piyasuının geıı işltıyecf'ğİM mu
lukkak oıızarile bakılmaktadır. 

Taksim - Eminönü 
OtobUsıerln flat ve hare

ket terafeel hazırlandı .. 

Taksimle Eoıinönü a rannda 
ibdaa olunacak. yeni otobü • ser• 
'/İsinin son hazırlıklnrı tam~ıala· 

ın&k mnbadile Belediye Reis 
muavini B. Lütfi Aksoyun riyaseti 
altında bir toplantı yapılzıcağını 
yazmıştık . llazt kaymekaml ırm 
iştirak etınemcleri yıizündeıı top

lantı cuma rünüoe tehir oluo· 
muştur. 

Ôtrendifimize ıöre, Takıim 
Eminöuü hattında çalııacak oto• 
biiılerin hareket ve fiyat tarife· 

leri polis 6 ncı ıube mlldö rlü2'il 
tarafından huırlanmı~hr. Bu hı. · 
rifeye nazaran otobüsler gel i ş ve. 

g idiş ücreti olllralc 12,) kuruş 

alacaklardır . Otobü'41erin aer 15 
dakikada bir har ·ket ettırilı:ıui 

de lcararlaştınlmı.ıtır. 

Eminönu ile toksim ara'>l' ıda 
işliyecek otobüsler Eroinö'lünden 
Taksime giderken Karnköy, Top• 
hane, Fındıklı , Dolmabahçe, A· 
yazpaşa, Parkotcl, Taksim istika
metini takib (deccldtr ve döı üş

lerioi de Ttpebnşı, rozkopııran, 

Karaköy, yolile Em inönüne avdet 

edeceklerdir. 

Bir İtalyan ticaret gurubıı 
şehrimize geldi 

Son g-ünierde ltalyaJnn ıhracat 
mallarımıza vaki ulao talepler aıt· 

maktadır. 

ş .. h•irnize ltalyadan 4 ki ıilik 
bir ticaret ırubu gelmiş tir. Bun· 
lar bilbaua sanayide kullanılaıı 

ihracat maddelerimize talip ol
maktl\ ve uygun fiyatlarla malla

rımızı mübayaa ed•ceklerini söy
lemektedirle r. Mubadele hu ıısu 
takas yoliyle olcıcağından ltalyan 
grubiyle "iaıdı gönd ereceğimiz 

mallar.ı karşı ne gıbi mc.lları İt· 

bal edcbilece~imiz i!Örü~ulmekte

dir. 

İiveç 've lsviçre'nin 
teşebbüsleri 

Şehıiıniz.:Jeki alakadarlara ge • 
len malOmaca röre İsveç ve ts
Yiçre memleketimizle yeniden 
ticaret münaıebe t i tesisi teş<.; b

büsüade bulunmıışlardır. ic veç 

bize bilhassa demir ve de İr · 

den mamul eşya vermeği t ek•if 
r:tmift ir. Ş~hrimizdeki ihracatçı
lar demir ithalat bırliiiue 

b:ış vurarak demir ve demirden 
mamul efyanıo iç ve dış piya\a
d«ki durumunu sormuşlardır. 

miktarda manifatura eıyası buluıı· 
muitur. Elindeki mnnifııtura eş
yasını saklamak: suçundan yalrala

nan Vahram ikinci ceza melake· 
siode sorguy ı ç_,kiln.ı ve tevkif 
edilmiş • ir. 

Dış ticaretimiz 
Almanya'ya bir ticaret 

heyeti gidiyor 
Bir müddet ev,.,. li Almıınyadan 

fehrımiye gelen Almanya iıhalat 
ıhracat ve toplancılar birli~i 
reisi doktor Rumph'un karvılık 

elarak bir Türk tiearet heyeti
nin B erline davet ettiğıni yaz
mıştık . 

He ber aldıt ım,za göre Berlioi 
ziyaret ede~ek Türk ticaret he
ye ti Ti.!aret V.:kal etine bağlı 

Ticaret Ofisi umum mücfürünun 
reııliği altında teşkil edilmiştir. 

Umum Müdüre Ofisten bir iki 
zat da refakat ~de~ek heyet l perşembe gunü şehrimizden ay-

ıl ,.ı::::"~e kömür sıkıntısı 
Ah nan tedbirlerin sUratl a 

tatbikı devam ed yor 
Şehirdeki odun ve k<Smiir dıırlı· 

ğını gidermek için alınaa tcd· 
birleriıı tatbilun:ı devam edil
miştir. Bilhıusa istihsal mınta

kalanndaki stokların süratl~ 

şehre nakl edilmesi için tahlis 
edilen kamyonlar ve deniz ıno • 
törleri çal ışnıağa başlR!tmı~lat

dır. Diğer taraftan Çerkezkö-
. yündeki kömür stokları da bu· 

günlt"r içinde vagonlara şehre 

getirilmiş olacaktır. Ba sevki· 

yat ilcr~edikçe ş hrin m h telif 
semtlerin.ie görü nıekıe olan 
yakacak madde ihtiy.ıcı karşı· 
lanmış olm,.ktachr. 

fıviçre de son 2'Ü ol erde bize • 

otobus ve komyoıa vermee-i tek- 1 
lif etmiştir. Bu tclclif de tedk•k • 
edilmektedir. Her ıki memleket 
ele tekliflerini hu usi takasa h
tiaat eıtirı.oektedir. Maamafih 
alikadar tacirler her iki mem· 
lcketteo kısa bir umanda mal 

mukabilinde memleketimize it
halat eşya11 getirılebileceğiııe 
ihtimal v~rmemektedır. 

Şelırin Yeşilköy Bakırköy ve 
Yedikule mınlaka larındaki kö· 
mürcülerı! mühim miktarda ya
kacak madde tevzi edilmiıtir. 

Ayni zamaoda fiat Mürakabe 
Bürosu koob-olörleri de ş~hi de 
umumi bir kömür ve, odun tara· 
ma.sı yapnıışlardar l:hı taraıua 

bilha~ıı.a fazla miktarda kömür 
te\·zi edilmi' olan mıntakalar 

üıeriode teksif edilmiştir. Yapı· 
lan kontrollar neticesinde oauu· 
tazao ve bol milctarda tevziat 
yapılmasına rağmen bn:ıı dültkasa 

ıahiblerini el.erindeki kömürle· 
ri sakladıkları b nzlarıom da fa· 
hiş fiatla salış yaptıklnrı göriH
nıü,tür. Beş altı kömürcü hak
karında zabıt tutularak adliye
ye verılmişlerdir. 

İhtikarla mücadele 
Fazla fiatı ıı satu; yapan 

3 kişi mahkOm old i.I 
8cyoğluğda ba -kal Kosti fazla 

fiyatla beyaz peynir satmak su• 
çundan, ka>ap Leon kıvırcık eti· 

nin kiloıuoun ieksen kuruşa sat· 

mak ııııçuodao, seyyar satıcılık 

yapan iswail adında biri de yüz 
paraya ıalılmaııı icap eden 
dik.iş İğ'ııesin in paketmi 17 buçuk 

kuruşa sattığı için yAk.alanmı~tır. 
İkiuci asliy.;ı ceza mahke'Tle· 

ıiode yapılan ruahkewe nelice>in
de üçün un de ııuç l ıırı sabit oldu
ğundan yirmi beşer lira p"ra ce
zaıı ödemelerine ve ikisinin birer 
hafta müddetle dukkinlarmın kil· 
patı' masına karar verilmiştir. 

Mıınifalura ticareti yapan Vnh· 
ram adında biri mıığezasına gdeo 
müşterilere manifatura bulunma· 
dığını söyl~miş, alakadar memur· 
lar tarafandan yapılan aramada 

V alıramıa d~poıundan klllllyetli 

• 

Kış ortasında halkıo bazı muh· 

tekirlerin zoru ile kömürsüz ve 
odunsuz kalmaması ıçin alaka· 
darlar bazı yeni tedbirler üıe· 

rinde meşgul olmaktadırlar. 

Diğer taraftan yapılan ta· 
ramalar buiünlerde sık ıık tek
rarlanacaktır. 

Benzine alkol karıştmlacak 
Ankaradan bildıriııyor: 

Benzine nlkol karış l ırılmnsı 

için Petrol Ofisçe tetkik ve tcc
rilbelere devam edılme k:tedi r, 

Macarl~tandan pamuklu 
mensucat geldi 

Ankaradan eildirı liyor. 
Mrıc aristandan gelen pamuklu 

mensucattan bir ka:.mı viıllyele 

Jelmit ve llllfı arzedi!aıittir. 
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Su gün ilan olunan Münakasa ve MüzayeJ~ıer Listesi İstanbul Belediyesinden: 

Claıl Şekli 

A) MUnakasalar 

la,aat, Tarnlr•t. Hafsa l•lerl, M•lzeme, Harita 

Elvaıılı aahiyeıi hi.lkOmet kooatı t •miri 
Beıilttaı 23 ilııcl okul binan tamiri 
Cubuldıa vapur i9kele•İ yaıııodaki köprünün tamiri 
Taksim liıeıi tamiri 
SiliYri liman 9inan tamiri 
Karacaköy diıpaaseri bina91 tamiri 
Tephane ıara9 avi kundura kııımı tamiri 
Betikt•$ta llayvan but. oalbanthaoe ec:ak ve 

baoalar tamiri 
Çatı tamiri 

paz, 

" 
aç. eks. 
paz. 
aç. eks. 
paz. 

• 
• 

Mubam. bed. 

1976 57 
250 -
49, 87 

3659 82 
789 sn 
617 83 

2441 41 
620 40 

1489 05 

lllçler, Kllnlk ve l•pençl~art ellt He•tehane Lvz. 
Kalıp Dİfadır: 500 k. aç. ekı. SSO -
ili~ ve 11hhi malseme: 126 kalem aç. ekı. 1127 36 

E•eklrlk Havegazı-Kalorller (Tesl•atl va nllalza!'fteal) 

J)iyarbalurda elektrikli tesisatı iıi (şart 86 lu.) kapalı z. 17113 78 
iaıvekilet ve Mali1e Vekaleti ırarai bina110111 508 -

kalorifer teıiıah tıımiri 

Kalorifer tesisatı 

Eleltlrik alr;emeıi 
aç. elı:s. 

Menaucat, Elblae, Kundura Çam•••r, •· •· 
Tabanlık UHle: 80 k.-taban astarı 50 lt.·ıiyab vidala aç. ekı. 

200 tiım2·meıin : ıo ad. 
Kıtlık eJbiıelik lı.:umaı: 40000 m. (ıart 632 lı . ) kapalı z. 
Sarı aabuoln kösele: 2 t. paz. 
Vaketa: 12 t. (fart 258 kr.) • 

Al etl:ıee ı,ıerl Kartealye - Yazıhane Levazımı 
Kliıe: 9 kalem kapalı s. 

K ereate, Tahta ve aalre 
Kereıte muhtelif cioı ve ebatta: 49 m3 

Kereste •· ı. 
Kereıte imali İli 
Kere1te: 8 kalem 

Nakllrat. Bo,altma, YUkletmtt 
Incir nakli: ~O t. 
Tahmil, tahliye ve nakliye: 22000 t. 
Tahmil ve tabliye iıi 

c lt • 

Mahrukat, Benzin, Makine ••ilen v. 
..... odaH: 650 t. 

MUleferrtk 

Bakır bakraç: 2000 ad. 
Spor malzemesi: 23 kalem 
Yeın torhaaı: 900 ad.·rebre: 9000 ad.-ketell belleme 

4000 ad.-kayıf yular b~hfı: 6000 ad.- ip yular 
başlı2ı: 6000 ad. 

Kurıuo blok halinde: 25 t. 
Tabut imali bil yük 100 ac.·küçük: 10 ad. 

Erzak, Zahire, Et. Sebze, •·•• 

Sadeyatı: 116.840 k. 
Sıfır eti: 'o t. 
Lahana: 5 t.•prasa: 5 t. 

Karu ltakla: ıo t.-kaphea ' t. 
Sıfır eti: 190 t. 
Karu bakla: ı7 t.-fij'. 20 t. 
Sadeyafı: 3480 k. 
Kvu balda: 40 t. 
Blrülce: 30 t. 
Kura bakla: 200 t. 

kapalı &. 

aç. eks. 
paz. 

• 

!tapalı z. 
pas. 

• 
... . 
kapalı s, 

kapalı &. , 
, 

kapalı z. 
~c;. elu. 

kapalı ı. 
> 

paır:. 

• 

> 
> 

> 

Pruaı 1.2 t.-ıoğaıa: 900 lt.-patates: 1.8 t ... fabana: a~. ek.. 
1.2 t.·ıspanak: 1.5 t. 

Kuru fasulye: 50 t. pas. 
Zeytin yafı: 1~ t, • 
Nollat: SO t. ıt 

Sadeyafı: 11 t, 
Kırmızı mercimek: 50 t. 
Kuru faıulye: 50 t.·bakla: 50 t.·çavder: 

oa: 50 t. darı: 50 t.·burçak: ~O t. 
Pirinı: 50 t. 
Blrllce: ~O t. 
Sadeyafı: 30 t. 
Kuru Gr;üm: 25 t. 
Z.ytinyafı: 30 t. 

1 s t. 
Sadeyafı: 30 t. 
Pancar: 12312 k.-han9: 12312 k. 
Saman: 7.5 t.-kurıı ot: 7. 5 t. 
Sadeyatı: 25 t. 
$eker: 40 t. 
Saman: ı:;5 t. 

> 50Z t. 
Sıfır eti: 25 t. 

> > JOO "t. (tart. 6 L.) 
Koyun eti: 12 t. 
Nobadı 35 t. 

Yttil mercemek: 40 t. 
Saman: UO t. 

Pirlııe ıa~unQ: 50 t. 

• 
il 

50 t.·kaplı- < 

• 
> 

> 

> 

• 
af. elu. 

• 
paz. 

> 

kapalı •· 
• 

paıı:. 

• 

> 

'"' ••• ıklı 

1300 -
1537 -

932 -

m. 3 16 
k. 4 60 
k. 4 30 

8855 -

2974 50 
22419 55 
1590 -

400 -
· 54780 -

5000 -
sooo -

2437S -

26100 -

32016 -
53660 -

ı6250 -
ıno -

198628 -
16800 -

S600 -
6000 -
k. o 15 50 
761 -

14000 -
10090 -
12500 -

12500 -

20500 -
4000 -

525QO -
10000 -
30010 -
1'000 -
52500 -

-.. 
1050 -

4J750 -

19200 -
14662 50 
17365 -
10000 -
1ı000 -

k. o 60 
k. o 25 

k. o 26 
k. o 05 50 
le. o 43 

Teminat Mfiracaat yeri 

. . 

- l9el Defterdarlıfı 
18 75 lst. Belediyeıi 
37 50 lt 

275 - lst. Nafıa Mild. 
60 - lıt. Nafıa Müd. 
46 34 lst. Belediyeıi 

Gilnü Saatı 

13-ı2-4ı 11 
5-ı2-41 14 --
5-12-41 14 -

11-12-41 ıs --
18-l2·4ı 15 -
19-12·41 14 -

Tahmin B. 
L. K. 

420,00 

250,00 

499,87 

Teminat 
L. K. 

31,50 Fatihte Kırkçeıme mııhallesinia Nefer ır 
kağıada 17 - lf •umarah iki ahıap ev aıa• 

kazının sahtı. 

18,75 8c4iktat 23 ocii okul hinuının tamiri. 

37,50 Q•buklu vapıır iıkelesi yanındaki köprilelıı 
tamir ve tahkimi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yultartda yasılı iıl•r 
ayrı •yn •\:ık eksiltmeye lconulmuıtur. 

Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Mudürlüğii kaleminde 
rirülebilir. İhale 5.12.941 cuma günü ıaat 14 de Daimi Eo· 
cümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk temınat makbuı: veya mektupları ve 941 yıhıı• 
ait ticaret Yesikalarile ihale rünü muayyen saatte Daimi &ocl· 
mf'nde buluramalıı.rı. 

183 11 Tophane Lv:ı:. SA.K 
46 58 > 

9·12·41 15 30 -----------------
9-12-41 ıs 30 

----

223 36 M. M. Vek. SAK 

41 25 D. O. Yollan Hıydarpaıa 
84 55 lat. Belediyeıi 

ı283 54 M. M. Vtıklleti SAi( 
38 10 Maliye Vek. Anlt. 

91 50 Ank. Belediyesi 
115 28 lıt. Belediyesi 

69 90 lıt. Belediye&i 
• 

7510 - M. M. Vekaleti SAK 
690 - M. M. Vekileti Deni• Mrk. SAK 

3830 -- • 

664 13 l),D. Yollan Haydarpaıa 

4-12-4ı a -

13-12·41 11 -
15-12-41 14 -

22-12-41 11 -
18-12·41 15 -

19-12-41 10 30 
15·1~-4ı H -

19-12-41 14 -

20-12-41 11 -
8-ı2-41 9 --
8-ı2-41 10 -

22-12-41 15 30 

Belediye Sular İdaresi 17-12 41 11 -
223 74 lat. Belediyesi ı5-12-4 l 14 --

3362 93 M. M. Vekileti SAK 6 12-41 ıo 30 
119 25 Gümrük Muhafaza Genel Komut.lst.SAK8· l2-4ı 15 -

Hatay lnhiurlar Bqmöd. 
4108 50 Gelibol11 Ask. SAK 
7j0 - • 

750 - ' • 

1828 13 Keoya Aılt. SAK 
• 

1975 50 Merzifen Ask. SAK 

2401 ~8 Ank. Lvı. SAK 
3933 - lılahi1c Ask. SAK 

1218 75 P. 1'. T. Fabrikası Miid. 
129 - Ankara Belediyesi 

14897 19 Kırklareli Ask. SAK 
1 ı60 - Adana Aık. SAK 

Litleburras Aslc. SAK 
- - Susurluk Ask. SAK 

Lüleburraa Asit. SAK 
Kırklareli Aık. SAK 

140 - Çanak. Ask. SAK 
900 - , 

2325 - Gelibolu Aık. SAK 
57 15 lat. Aık. Fab. Mtıd. SAK Salıpnar 

10.50 -- lzmit Ask. SAK 
750 - il 

938 - • 
~550 - Afyon Aık. SAK 
938 -- lzmit Aslc. SAK 

Tophane Lvıı:. SAK 

1.531 - lzmit Ask. SAK 

300 -
3938 -

750 -
22j0 -
112.5 -
3938 -

• 
> 

> 
> 

• 

" 110 l<6 Ank. Lvz. SAK 
78 75 fıt. Belediyesi 

, 

6562 50 lat. Komutanlıfı SAK Fındıklı 
2880 - lt 

2199 37 • 
2o04 75 • 
750 - Marmara Ü11n Bahri K. SAK lzmit 

1t50 - > 

7200 - lıt. Komut. SAK fındıklı 
Harbiyede Yedek 'subay Okul nada 

Aık. SAK - - . - - . - - , 

6-12-41 10 -
21-U-41 15 30 
18-12-41 14 30 
11-ıı-41 14 30 

22-12-41 15 -

22-12-41 ıs -
23-12-41 14 30 
25-12·4ı 15 -

ıt-12-41 

19-12·•ll 

22-12-41 
23-12-4 l 
9-12-4ı 

5-12-41 
8-12-41 
5-12-4ı 

8-12-41 
12·12-41 
ı2-12-41 

8-1~-41 

11-ı2-41 

9-12-41 
8-12-41 
9-12-41 
6-12-41 

13-12-41 
ı-tl·41 

5-12·41 
5-12-41 
5-ı2-41 

5-1 l-4ı 
5-l:l-41 
S-12-41 
5-tı-41 

8-12-41 
15-12·41 
12-ı2-41 

12-12-41 
ıo.ı2-41 

10·12-41 
19-12-41 
19·12-41 
5-ı2-41 

8-12-41 

15 -
10 30 

15 -
11 -
11 -
ıs -
11 -
H-
15 -
11 -
ıı ~o 

15 -
ı4 -

15 -
15 -
15 -
11 JO 
10 -
15 30 

9 -
9-,_ 
9-, --
9 -
9-
ıs -
1-. -
15 -
ıs 30 
ıs 30 
15 30 
11 -
15 3B 
15 -
1'4 --

8-12-41 
9-12-41 

22·12-41 

15 -, 
10 -1 
10 - • 

' ı 

MUNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 
·--·----~- -

Trabzon Defterclarhktnn 
800 lira keşif bedelli vilayet hülı:tlmel konafınıo tamiratı 5.12.941 

Cuma füntl aaat 14 de ihıle edilmek ih:ere açılc ek•iltmeye lcoııdl· 
muıtur. Eksiltme şartname!İ mukavele proie .. i fenni ve umu111i 11rtna• 
me milli emlilc müdürlüfü .ıdedir. Taliplerin yüzde 7,5 diper:itolaril• 
ek.aillmeye rirebilecekleri. 

iz mir GUmrUk Ba, MUdUrlUIUnden: 

lthalit ve ihracat fÜmrüfünüıı cüaıle lı:apmada bir e.1•lı dıtfr•· 
ma kapı yaptırılacafındao talip olanların 5.1 :l.941 rü,.ilne kadar 
fÜmrlk leuztm servitine aüracaatları illa elunnr. 

M. M. v. Sabnalma Koml•yo"undan 

1482 lira 89 lturuı lce4if b,.delli yedelı aubay okulu Hoduma io· 
ıaatı 5.12.941 cuma riloil ıaat ıo da pu:arlıkla ihale ~dlleccktir. K•· 
ti temi .. ıı.h 212 lira 43 kuruıtur. lıteldiler keıif ve şartoamesini 1 
lturu~luk malt buz mukabilinde alabilirler. Pazarlıta rirn:ıek iıtiyeole· 
rin bildirilen filo ve saatte M. M V. Sa. Al. KG. na müracaatları. 

••• 
Takıiıa Liseıi tamiri. Bak: f ,t, Nafıa Miid. iliolarına. 

ıs a x:: z:sz # 
Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhana Lvz. 

Beden Terbiye al Um11m MUdlrlUIUntlen : 

Reden terbiytsi aecmuası içio 30.000 adet kapak bastmlacaktar· 
Muhammen fiyatı 1800 lıra olup eksiltmeye itlirlk edebilmek için 
bu miktar üzerinden °/e 7,5 temİDat makbuıu1un ilnaaı fartır. 

Beden terbiye~i mecmuasının beher ayhfı 2500 adet beaabiyle bir 
aenelik basını açık eksiltmeye lcooulmuıt•r. 

Yukarıda yazılı basım İfİ 10.11.941 c;arşamba fİiaÖ ıaat ıs t• 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şeraiti ÖA"reomelr. iıtİyenlerio her fÜ9 Ye ektiltmeye firmeİt jıtİ• 
yeolerio vak.ti muayyeoinde 11mum müdürlük aahn al•a ltemiayon•· 
na mincaatlan ilin olunur. 

Ankara Lv. Amir-itil SatıRalme K•m••v•nundan : 

35 toj) köıo,le mukavva pazarlıtı 5.12.941 saat 1) te Ankara L\t. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaklır. 

Şutoame koroiıyondan ifronilir. lıteldilerio belli nkltte kati tr 
minatlariyle Ko. na müracaatları. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Midyat Aakert Satın Alma K•mlaronundan 
Ayda 81 ton almak ~.:ı:cr~ S·H tou arpa ve bufdayıo oaldiye iti 

taahhüde batlaoacaktır. ihalesi 20.12.9 U cuınartesi rüni aaat 11 «le 
Midyat Sa. Al. Ko. da kapalı zarf usuliyie yapılaoakhr. İsteklilerin 
muk.Ot jlÜn ve saatten bir saat eıovel teklıf melctuplaruu Ko. na ver· 
meleri. Nakledilecek yer Ankara Lv. imirlifi Sa. Al. Ko. tlaa v• 
Midyat Sa. Al. Ko. da ö~renilebilir. 

520760 lira muvakkat teOlİnııt 1632 liradır. 

!!!____ _ _ _.2..Z_'W!!!!! ___ r::; r 
·Mahrukat, CJaıuiıı, 'hk1ı1 J ı ı JI ır ı 

Bolavır Ask ut Satm Alma Komlsvonundan: 
A~oğ'ıda miktarlım yazılı olanlar pazarlıkla satın alıoacalttır. Ta· 

llplerin 5.12.<J41 c11ma güaQ Hat 11 de Bolayirde bul•nmaları. 
Miktarı Tutarı Temiaah 
Ton Lira Lira 
400 9000 67S 
~ ~oo ru 
400 9000 '15 
400 ... 9000 '1S 
400 9000 67.5 
100 22!>9 169 
100 2)50 l" 

e 

ş 

h 
\ir 

tr 



l8 tvl üzayedeler 
.... enku odunu: 7303 kental 

~· oduau: 3795 kental 
ren kömürü: 4213 kental 

~'1ık kömür: 452 kental 

P ev ankazı 
'faz tenekeııi, lt•t damacana, hurda demir, •· 
toıııobil aksamı ve karoseri 

~Jııo, keçi ve ııf ır derilerile boya.:.: ve barsak 
> 

aç. art. 

• 
• 

paz. 
aç. art. 

• 

• 

kental O 10 
o 49 

4:.W -

65 73 Hatay Orman Bölge Şdl\iıti 
Tekirdaf Orman Bii!g-e Şeflif i 

31 50 lst. Belediyesi 
Şark deri T. A. Ş 

T. H. ,K, Orhan2azı Şubesi 
Eskiş·hir Hava Kurumu 

15-12-41 
8-12-41 
8-12-41 

8- 12-4 i 
5-12-41 

14 
ıo 

10 
10 -
14 

15-12.41e lıtadar 

15-12-41 14 -
9. 11-12-41 15 30 

paz:. 

lst. 3cü İcra Mem. Galatada 
Kumbaracı yokuşu 

Bakırköy Ask. SAK 4-12-•U 
9 -, 

1 
lhaleıi '.!3.1l.9·U salı rilnü saot 16 da Geliboluda merkez utınalma 

'"lıtara Levazım Am\rllll Satlnalma Kemlsyonundan 
20o çift kundura kalıbı paıarlıfı 5.12.941 saat 15,30 da Ankara 

), A.. Sa. Al. Ko. ~a yapılacaktır. 
latek\ılerin t:vı~f anı ötreomelt üxere hor '(İİn komisyona ıalmeleri. 

'ttrlalt için belli vıakitte kati teminatlariyla nıiir.ıcaatları. 

• komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 249.08') lira ilk teminatı 
13.704 liradır. Taliplerin kanuni vesiltalarile teklif mektuplırııı ı ihale 
ıaatindao biı saat evvel ko.nisyona verıaaleri. 

Mar•f Aekert Satma 'ma Komtayonundan: 

1 

i 
1 
ı 

1 
J 

latanbul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 

Bakır 

l'alıta ve 1uvarlak 

Çinko 

Saç ıi,·ah 

Oeınir 

Camlık, kö,.bent 

Dört lcö~e l11ma yuvarlak 
oıılılık silme 

f'ııtrel 

Siyah çıı ı.; h r 

Y uurl .. lc çubuk 

Kalay 

Çubuk 
Külte 

Karfiçe 

Saç 

~alvıoi..li tli.r: 

Mahrukat 

Blok 

Krüo!., 
Yerli ciepoll a 
Ecnebi 

Mariolave 

Yerli lıoolcerde 

depoda 

Tu..,öDAD 

Yerli dep.d.a 
boakerdı 

Kok 

Yerli falıırikacla 

l<arabiilı: 

5amlkok 

Yerli depeda 

Potrol 

Dlkın• teptae 
Çift tenelıe 

Benzin 

OiSlır.ıae 

Çift tueke 
Motorin 

Çift teneke 

- - lHO 

- -· uoo 
~Şi 

- - 2161 

J l ı• 
- - IUO 

20 60 

- - 11• 
Aşafıda yazılı mevaddrn pazarlılda eksiitmcıleri hizalarındı yazılı 

ıün va aaatlerde Maraş ta askeri sahnalma komiayonuniia yapılacak· 
1 

"'~'"~!!"!"!!!"!!!!!!"'!!5~=!'!"'!'•~-~-~!!!:!'~~!!P~=~~!!:~~9'""'~~ca:!:._:!'!!:!!!!!'!"'!'.'!"''!!!!~l!!'!ll!!!'!!!!!!!!! 

latan bul Hava Mın .ak t Depo Ami . ll§lndaill 

Üç bin uç ve bin adet ıı.lvanizli benzin ve ya~ bidonu tarııir 
' 1lecektir. 
~ll'i teminatı olan ltiSO ıira 8..ı;cırköy ·nıi mıidürlütliııa yatırı· 
ll ııaak9uzu ile birlıkte 15.12.9·H Paurtf'!9İ riinü 'lnt 11 d-3 Ye· 
·, Hi\va Mıntalca Depo Arnirliğ'i satınalmı kunisyonıın.ia bul\Jn· 
•rı. 

Ş,ttname almak ve bidonları ıörmek iıtcyenler tatil ı!olori ha· 
~er filıı ıaat 9 dan 17 ye kadar Yeıilköy Hı va Mıntaka Depo 

'irli~inc müracaatları. 

hı~ Latt~e. Et. seozev. s. 

lialne Asker1 Satınalma Koml•ronundan : 

lj Mildarı Mub. B. Muvakkat teminatı 
' Üıüm 9000 K. 6750 lir3 506 lira 
'<111tuıda cansı ve 111ildariyle muhammen badeli ve muvakkat te~ 
'lı yaııılı kuru üzüıa 5.12.941 cuma ~ünii aut 15 de Er.:inedeki 
:ti &dm alına ltomiıyoounda yapılacaktır· 
~leıklilerin mHkllr ırün ve uatl"' tenıinatlariyla birliktö kı>ıni ıyooa 
'-•alları. 

Harbiye:I• Yed•k S\lb•f Gk&11u11~a A•kart 
Satınalma Komisyonundan: 

tır. Tali plerin belli vakitlerde komisyona ııılmeleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı ihale g-ün 

Sabun 
Pirinç 
Fasulye 
Odun 

Sadeyafı 

kilo lira lira 
20.000 12.000 900 26.12.941 

100.000 28.000 ııoo n , , 
17.800 1403 13 > > 

564.000 8.460 635 26 ; .. 
27.300 39.585 2968.88 ıs • , 

Siirt Aekert Satan Alma Komisyonundan 

Açık ekıiltme suretiyle alınacak 14 ton Koyuo eti bakk.mda ta· 
lip buıumadığıadan 14 teşri.ı 941 den itibarea !tir ay itinde paur
lılcla alınmasına karar verilmi1tir. 

Tahmin edilen bedeli 4.lOO liradır. 

Şutnamesi ber uman komhyonda ıürülar. 
İıteldilerio muvakkat temioatlariyle beraber bir ay içiadıan ..,,, ça· 

lı1ma saatlerinde lcowiıyona ıelm~leri ili.o olunur . 

latanbul Levazım Arwlrll§i Satın~I na Koınlsy.,nundan: 

Beher lciloıuna 65 kuruş tahmin edilen 2') ton ubuıı alınacaktır. 
Pazarlıkla e.kıiltmeai i·l'.l-941 t'azarteııi f'Ünl ıaat 15 da Topha· 

nede lıt. Lv. Aınirlil;I sahn alma komisyonunda yapıla-:aktır. 
ilk teminatı 1413 lira /5 kuruı ı ur. 
Şartnamesi komisyonda rörülür. 

l•teklilerin belli saatte ~omisyona ıslıneleri. 

Bahkeslr Askeri Satınalma Komisyonundan : 

• •. Belıer kilosuna 110 kuru1 tahmin edileo 30 ton 
ğı ahnacakt ır. 

zeylin ya· 

Pazarlıkla eksi ltmesi 8·12-941 Paznrte~i günü saat 14.30 da T•ıt· 
hanede lst. Lv. AmirliQ'i satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teınioah 2475 liradır. 
Şartoaml'ai ko.nisyorıda rörülür. 
lsteldilerin belli saatte komhyona relmeleri. 

* * • Beher kilosuna 45 kuruş t.ıhmin edilrn 30 ton lcadar pırızıf 
ahoacalctır. Pazarlıkla eluiltmeıi 5.12.941 cuma ıünü saat 14.45 de 

1 
Tophanede Lv. amirlifi sdın al1J1a ltoınisyeauııda yapılacaktır. Kati 
teminatı 2025 lıradır. Nümuoa ..,e şattnameıi kılmisyoı:ıda rörülür. lı
teklilerin be lli vakitto komisyona ıelmeleri. 

l 

1 (DE.VAMI DÔRDÜNCO SAYFADA; 

f ~_!!!!!!!!!!!!!!!'!l!'ll!!ll'~T!!!!!:j~~~~-~m~c~!!!!!u=~·~---~~=::!~~!!:!~!!!'!~!!m!!!!!!!!!!!!!!mi!!lll'l!!!I 
1 

l İstanbul Nafıa MUdürlüQündon : 
f 11.12.941 P"'rı;emb" ıuaü ~aat n de l!Jta·ıl-ulcla Nnf, ,, Mildlrlll2'1 
1 E'<siltm• Korniııyonu oda~ındıı 36)9 82 lira ke,ı( bedelli Tak!>im Li-
1 se~i tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele Ebiltme BRyındırlık. İtleri l'enel hu!!rn<ıi ve fenni ,art
( nameleri. proje keşif hııliHsile bu111 mütc f~rri difer Hrak daireıin-

1 
de görülebilir. 

Muvakkat teminat 275 l i radır. 

• lıtek l ilıorin eo az bir taıhhütte 200!) liralık bu i1e benzer it yap· 
t tı~ına dair idarelerind..,n almı' olciu~u ve<eiltalara i11tina~e• lıtaoln'l 

ı 
Viliye1ı•" miırac..atıe eksiltme tarıhiod!!!o tstil giioleri harİf (1) fi• 
evvel alınm1, , hllyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası ve~ıltalarile 

relmeleri. (10248) 

('Ptlı urf 11sulila ı9•6 ton ııfır eti natlnak.aaaya k.on muıtur · g.,. 
~, hususi ıartları komisyonda r<Srillebilir. İbaleiİ 22.12.941 pa
'-i aünü saat il ae yapılacaktır. Mııv.tklcat t~mİR3h 6'.lHO lira· 

~'lıplorio ih~le saatind~n bir saat evv"l tekl ı f rn!kluplarile Har· 

.le Y ~d~K Subay O~olunda komisyona müracaatları. 
Aşa 2ı da Ya zt 1 ı m ~ vadd ıo pazarlıkla e k.s ilt mele ri Hah keı i r de askeri 1 

!!!. !!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!~~~!!!!!!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1
\ Pazarlıkla ıoo ton kuru ot alınacaktır. Evsaf ve hususi 1arı
l,~iayonda ıörülebilir. Bııh~r kilosunun ınuhanun:n bedeli 6,5 
1tı:ır, lbalesi 8.12.9H pazartesi giinü saat 10 dıı yapılacaktır. 

1~rin Harbiyede Yedek Subay Okulunda komisyona müracaatları. 

Cl tMbohı Askeri Sabnalma Komıs,on..andan : 
~ ton buğday ötütülmeıi !tapalı sarfla ekıiltmeye konmuıtur. 

~alınılma komisyonunda 8 .12.941 pazartesi rünü hizalarında yazılı 
ıaatlerde yapılacaktır. Ufalt partiler halinde ayrı nyrı taliplere d~ i
hale edtlebilir. 

Ciasi 

Pirinç 

Kuru fasulye 
Sadeya2ı 

Miktarı Kilo F. 
kilo lcuruı 
100.000 '47 
l00.000 27 
35.000 17:.! 

lhale saati 

15 
14.30 

15.30 

Teminatı 

lira 
7050 
4050 

8520 

TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASININ 

AK T 1 F 

'iUC4.i6ll 

~deki Muhabirler: 
Lıruı 

Ç\eki Muhabirler: 
•afi lciloarıım : 9.441 .033 

·~ 1 d' . l t ' 1rılndli hlıll ieı .eı;t nn. er 
tt d<lvi:ı.ler "e buı lu kliriııg b11ki}eltrİ 

ltı~ Tahvilleri: 
~~lt ediluı c:nalu nakdip: kr.r~ıltı 
~lıııı. b. b inci rr ııd.:'elcriııc tevfikan 
t tarafıı.dan vaki t~Oİ)at 

,~at Cüzdanı : 
11 •eııedat 

~ltı ve Tahvilat Cüzdanı: 
'tt11lhtc -.dilen uralcı nakdi:,enin kar~ı· 

1 
Ethr,111 ve Tııhvili.t ı İtihııri kı}mt'tle) 

'•bt h · ı · &\ uh~ın vt ta ,., al 

''ar : 
il~' döviz üı.erine avan• 
'l İiıerüıe avanı :t)t lııaa vadeli nara 

\ı~h 3850 No. kanuna ıöre 
'ıı 1.lun karıılıklı aıı ana 

·d, 1 
1
• r ar . . . 
lf 

29. 11. g 4 1 

Lira L 1 R A 
Hı2.124 .402.f6 
J 1.Sl0.160,SO 

615.555.11 

457 .OJl .23 

13.2i9.567.!IO 
- .-

55.815.460.58 

1!8.i4b.56S.-

21 .764.266.-

297 .481 .916.39 

45.5b2.Sbt.'13 

9 .002.7 s 3,37 

5.010.07 
i .808.690. -
1,675.COO.-

167 .500.000.-

114.250.118.27 

457.0\11.23 

69.095.0~ 8.48 

136.984.297 .-

297.481.916.39 

54.585.335.SO 

176.988.700.07 

4.500.000.-

13.332.979.88 

VAZiYETi 

Sermaye 

lhtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalicle 
Huuı; 

PAS 1 F 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye, 
Kanunun 6 • 8 İnci maddelerine tevfikan 
hazine tarafındao vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi 
Kaı şılıtı tamamen altın \)larık ilaveten 

7.822.019,15 
6.0Q0.000,-

158.748.563,-

21 .764.266.-

136.!184.~7 . -

tedavüle vazedilen 17 .000.000,-
Reeak.,nt mukabili ilaveten tedavüle vaıedileo 250.000.000.
Hazineyc yapılan alıın l.arşılılı:lı annı 
mukabili 3902 No.lı kanun mucibince 
ililveteo te1lavüle vaıediltn 

Mevduat : 
Türk Liruı 
Altın aafi kiloııraın 877.150 

3850 No. kanuna ııöre hazine.Ye açılan 
avan1 mukabili tevdi oh•:ıan altınlar 

lOi .500.000.-

83.003.864,04 
1.233. 782,03 

Safi kiloıram SS.541.930 ';'<U24.167,90 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvili lcabil dövizler - .-
Di~er döviıler ve alacaklı klirinı 1'akiyeleri 27.017.62'l.,li 

Muhtelif . 

y ekÔ;. : 867 .675.366.62 
o · :ı 51 ' -~ 

1938 tarihinden itibaren 1 

YekGnı 

lıkooto haddi 0/e 4 Altıa berine O/o 3. 1 Temmus 

L l R A 
15.000.000.-

13.822.019,15 

51 J.484.297 .-

64.237.646,07 

78.124.167,90 

27.017.628,17 

137 .989.608,SS 

867 .675 .366 ,62 
et 2 · -

Maliye Vekaletinden : 
Depoda m•hfıız şartnıım~leri mucibince Beşiktışta Maiiye lcırtuiye 

depo•una ıelip gidecek malzemenin yaltın iskele ile depo arasında· 

ki nakliyesi açık eksiltmey ve balyt-lerden çıkan tahta, ki2'ıt , takoz. 
ve hurd.a aandık tahtalarının satışı arttırmaya çıurılmış oldufundan 
iı teklilerin nakliyd ,içio 1 W ftrsude anbalai lcafıılan için 105 ve tah

talar için 120 iiralık teminat pıralarile birlikte ihale günü olan 
12.12.941 tarihine müsı-dif cuma ıünü saat 14 de depoda laasır 

bıılunm11ları. ( 10425) 2-' 

T. C. -

l1R6.AT 
"f§ANKA51 

- !2!!!!l & s 

lıntiyaz: Sahibi ve Yazı ltleri Direktörü: tSMAll.. GIRtT 

y -r w T au••r llCJIQitlır. 



ANNU sıxıtME N·· 1977 

ABONNEMENT 
Ville et ProYınce 
j moıs Ptr . 150 
o ~5v 

12 • 1500 

.t!..trımx-er: 12 nıois Ptrs. :l700 

Le 1110. Ptr 5 

Ponr la Publicıte s'adrener 

a 1' Adroiaıatratıoo 

~ ------------.. 

J ! U Dl 

Q u o T • .. ol E 14 o E. a A. o J u ol c AT' o N s 
·-----------

ADMlNISTRATlON 

Galata, E."ıc.i Güııır·ıc Cad. 

No ')~ 

ıournal Professionneı des Fournisseurs et des E.ntreoreneur o l'Etat 
-1 T lephone: 4~442 

Bofte Poıtale Nu. 1261 

w~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

(0Ç0NCG SAYFAl)AN itEVAM) J 
·ableau Synoptique des Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 

übjet de 1 1adjudlcatıon 
Modc 

d'adjudicat. 

Prix Caution. Lieuıt d'adjudication et Ju 
estimatif provisoire Cabier deıı Cııarge' 

Jours rleuras 

~tıjlJoicau ns au Rabais 
= 

Constnictions-Rep,ralion-Trav. Publlcs·Mat6rlel do Constructlon·Cartographle 
Rep. konııit gouverneruental au oahiye Elvanlı 1976 51 Defterdarat İçel 
~epar. batisse 23eme ecole 8 Stşılctaş Gre a gre 250 - 18 75 Com. Perm. Municip. lstanbul 
Repar. et renforcr ment pont situe pres du debar- > 499 87 37 50 

cndere a Çubuklu 
Repar. Lycee Taıum 
Repnr. bat isse Prefccı ure Port Silivri 
Rep:ır batiıse disp nsairc Kuracabey 
Repar rrıyon ch:ıussures dans ınaisoıı sellerie a 

Tophane 

Repıır. foyers el cheminees hl>p. aminauıt a Betiktas 

Publique 
Gre iı gre 
Publique • 

Gre a rre 

• 

3659 82 
789 92 
617 83 

2'141 41 

620 40 

275 - Dir. 
Oir. 

46 34 Com. 
183 11 Com. 

46 58 

Trav. Pub. lst. 
Trav. Pub. lstsnbul 

Perm. Municip. İstanbul 
Aoh. lntent Milit. Tophane 

Produit Chlmiques et Pharmaceutlques-lnawuments Sanltalrec·Fourniture pour H ;,p1tau il 

Sel ammoniac comprime: 500 k. Publique 550 - ·t ı 25 !&rfl Exploit ':h. d• fer Etat H ,·3 ~' 
Medicarrıents et nrtiolr:s iarıitaires: 3l6 lot' > 1127 36 84 55 Com. Perm. Municip. lstaobul 

Elecblcite·Gaz·Cheuffogt3 Central (lnatallatlon et Matirlel 

Trav. instnllatıon olectri ue a Diyarbakır (Cah. Ch. Pli cach. 17113 78 
~6 P.) 

Arlicles t lcctriques Publiqua 

t il il 'r. 'r ı · Ct.uu; 1ırc!i - Ti6 us - Culrs 

Etoffe pr. habit d'hivtr: 40.000 m. (Cah. Ch. 631 P.) Pli cach. 
Cuir pr. plate: 80 k.-doublure pr plate: 50 k.·peau Publiqud 

noire de \ eau: 200 dcm.2· pcııu: 10 p. 
Cuir ja une ııavou ıı< ı.x: 2 t. Gre i gre 

vachett e: 12 t. (cah. cb. 258 p .) , 

1537 -

le m. 3 16 
932 -

le le. 4 60 

le k. 4 30 

1 raveeux d'hr. prim rle Papeterle • Fournlture de Bureaux 

Cliclıe•: 9 lob Pli cach. 8855 -

Eola ce Cor. t aıctl n. Planches, Charpante 

Pli cacb. Bois de constr. d~ dıf, dim.: 49m3 
Boıs Ot' coııatruclıon: 8 lots Gr .. a gre 1590 -

Trnv. Fahıcaıion t <ıİS de construction 
Boıs de • onsıructıoo ete. 

, 22419 55 
Publıque ı974 50 

n:ıa GJ oıt - Charaement • Dechargement • 

1 ran~port fıgu"': 'Ü t. 
Tıar.sµorı, cha•i meht et dechargtıııenr: '22000 t. Plı cach. 
Tray. chıırgf'meııt d dPch11ıement Gre a ,,,. 

• 

Com bustlbltt • Carburant - Hulles 
Boiı de chloe: 6~0 t. 

Dlver• 
Petit ıeau e-n cUİ\lre: 2000 p. 
Artiolu de sport: 23 lota 
Sııc i fourrage: 900 p.-~autı pr. etrier: 9000 , .• 

ceinture en feutre: 4000 p. tetiere bride' en 
courroie: 6000 p.-id en corde: 6000 p. 

Plomb eo bloc; 25 t. 

P r o v I• 1 o n • 
Celeri: 5 t. 
Ch•>ux-fleur: 5 t. 
Carrottrs: 2.5 t. 
Epinards: 10 t. 
Choux: 10 t. 
Poirreaux: 10 t. 
Huile d'olives: 300 t. 

• 

• 

Pli cacla. 

Pli cach. 
> 
, 

Pli cach. 

Publique 

• 
J 

• 
• 

Pli cach. 

400 -
54780 -

5000 -
5000 -

24375 -

26100 -
3l016 -
5.>660 -

16250 -

le k. O 12 50 
le k. O 15 
le k. o 12 ~o 
le k. O 1:2 50 
le k. O 10 
le it. O 10 

1283 54 C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

115 28 Com. Perm. Municip. İstanbul 

570 - Cona. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
69 90 Com. Perm. Municip. İstanbul 

690 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Aok. 
U.tpart. Marit. 

3830 -

664 13 tere Exploit. Ch. Fer Etat H.paı• 

- - Adm. des Eııux de la Manicip. 
119 25 Coıo. Ach. Comı:nad. Gen .. Surv. 

Douan. lst. 
336~ 91 Cu'll, A.clı. Miniıt. Def Nat. Ank. 

2L3 74 Coın. Perm. Municip. lst. 

Dfr. Prinaipale Monoploes Hatay 
4108 50 Com. Ach. Milit. Gelioolu 

750 - > 

750 - • 

1828 13 Com. Acb. Milit. Kooya 

1917 50 Com. Ach. Milit. Merzifon 
l401 28 Com. Ach. lntend. Ankara 
3933 - Com. Acb. Milit. İslahiye 

1"18 75 Dir. Fab. P. T. T. lst. 

41 - Com. Ach. Milit. Balık~ıir 
57 -
24 -
94 -
75 -
75 -

• 
• 
• 

Com. Acb. Milit. a l'Ecole df's 
Off. de Reserve i. Harbiye 

13-l'l·4l 
5-12-41 
5-12-41 

11-12-41 
18·12-4L 
19-12-11 
9-12-41 

9-12-41 

J~-12-41 

15-l'l-41 

-ı2-12-41 

15-12-41 

11 -
14 -
14 -

1 
15 -ı 
15 -ı 
14 _\ 

15 30
1 

f 
ıs 30 ' 

il 1 
14 -

11 

14 

20-12-41 11 -
19-12-41 14 

8-12-U 9 

8-12-41 10 

22-12·41 

17-12-•H 
8-1'2-41 

15 30 

11 -
15 -

6-12-~1 10 30 

1'-12-41 l4 -

6-1'2-4 l 
23. 12·41 
18-12-41 
ll·l2·41 

10 -
l~ 30 
14 30 
14 30 

22-12-41 15 -

2l-l'l·41 15 -
23-12-41 14 30 
~5-12-41 15 -

19-12-41 15 -

12-12.41 ıs -
12-12-41 15 -
12·12-41 15 -
12-12-41 ıs -

12-12-41 15 -
12-12:41 15 
8-12·41 11 

Lait: 20 t. • ~700 - 352 50 
675 -

1413 -
2475 -

637 -

Com. Ach, Command. Mil. lst. Fındıklı 17-12·41 11 
Y oğhourt: 20 t. 
Savon: 29 t. 
Huile d'olivcs: 30 t. 
Fhes seches: 25 t. 
Beurre: 116840 k. 
Viande de boeuf: 60 t. 
Choux: 5 t.- poirreau: 5 t. 
Viande de boeuf: 190 t. 
Beurre: 348!) k. 
Feve sech~: 40 t. 
Haricoh bl"urulce: 30 t. 
Fivre secbe: 200 t. 

• 9000 -
Gre a ıre le it. o 65 

• le k. 1 10 
• le k. O 17 

Pli cach. 198628 -
• 16800 -

Gre a gre 
> 

:>600 -
) 6(100 -

• 

14897 10 
1260 -

840 
900 

2325 

Com. Ach. lnteod. Milit. Tophane 

Coın. Ach. Milit. Kırklarf'li 

Com. Ach. Milit. Adana 
Gom. Ach. Milit. Lüleburgaz 

Com. Ach. Milit. Kırklareli 
Com. Ach. Milit. Çanak. 

Com. Aoh. MiJit. <ielibolu 

17-t 2-41 
8-12·41 
8- J 2-41 
5-12-4l 

22-12-41 
:l3· J ~-41 

9-12-41 
8-12·41 
8·12·41 

12·12-41 
12-12-41 
8·12-41 

11 30 
14 -
14 30 
14 -
15 -
11 
jl -

11 -

15 -
11 -
11 30 
15 -

""' ToDkapı Maltepealndekl Sabn•lma Komi •r•" ı 
Kor birliklerine 250.000 kilo kııphca 250GOO kilo dftfl ,ddı' 

kilo Fiı 100000 kilo burçak 2490 Hfıh kanunun 46 net P1 
filcrasına r6r .. beienllerelc pacarlıltla salıo alıouaktır. 

llıale<ıi 9.1?.941 ulı fO.oQ sarıl 10 dat.iıl',t 11111~ 
Taliplerin nOmunderile b_irlilcte vo o•, 15 t~ıuirıat larile kO 

muza ınüraoaatlan. 

0 ZAYE E 

Bolu Orman Çto vltge MUdUrlU•Unden: 
Bolu Vılly_ııtioin Akçalrnca icaz.ut dahılindo budulları ~·r 

yuılı Arslanca de\•let ormanından oumaralanmıı 181 ti 
kap kayın afacanın olbaptaki k~şif eYrıılcına bağlı ,ar·natn° 
kavale foraıüllerinden yazılı şerait dairuinde 8 ay içeri)inde 

mık ür.:ıera 26.11.941 tarihinden itibaren 15 fİİn mücidotle •v1 

maya konulmuştu<. 

Arttırma l l. tı.941 taribilllt müsadif perşembe giiııü s•91 

Bolu Orınao çevirıo müdürhiğii. daiıesiodo yapılıcBlc ır. 11' 
Beher ıayri mamul mclreıoiklbın mnhaoı•en •:d•li 2 

tur. 
Muvakkat teminat 27 lira 90 kuru,tur. 
Şartn:une ve mukuele projeleri Orman umum m6dtf 

ye Bolu Orman çcYirg-e müdürlüfü ve mahalli Orman bölfe 
de ıöriilcbilir. 

SeUmiye Aakarl Satm Atma Komlsıomı,,d';. 
Birliklerde mevcut altı ayıoı ıkınal etmiı 66 adet taf 

cumıa günü saat 11 de Üskiıdarda Atpazanoda tümen ınilt• 
miıyonu marıfetile satılacaktır. Taliplerin milraeaat\arı 

Davlet Orman ı,ıetmesl DUzc:e Revlrlnl11dJ ~ 
Tatava deposunda 'l.07 adad muadili b3,)97 metre küp ~ 

nı metre küpü 4 ! liradan. 6~ ~ 
HeodeA-m Çakallık deposundao 446 adeci ıa11adili 354,4 

kiip köknar toınrukıaıı metre kil'ü 14 liradan. (J 
Hendeğin Çakallık deposunda 256 aded muadili 2.J6,S 

küp köknar tomrufu metre küpil 14 liradan. 

Darıyeri depoııunda 149 aded muadili 61,807 metre ~'1 
tomrukıarının metre küpii 15 liradan. 

ll.11.9.U cuma gilnQ aaat 14 te Düscede Uevlet Qrı0•0~ 
si }{evir Amirliğinden binaıında müteıekkil Komisyonda ıv1 

ma il~ satılacaktır. lsteklilcri.a şartnaoıeyi Anlurada Qroı•' 
Müdilrlüğü lııtarıbulda Orman Çc virga Müdürlü2ii vo P 
Amirli~inden va malları yeriude ıörebilirler. 

Taliplerin ibale rünii ve 1aatiodcn iıtirak edeceklori P' 
•, 7,5 lemınat ve nralu lasime ile birlii<te mea\.O.r Koısai•f 
raoaatları, 

ltel Orman Çevlr9e MUdlrlUGUndef1: 

M3. ü3. 
239 000 

Cirı~i 

Çam 

Muhammen 
Lir' 

" lçel viliyethıin Tarsu!> kazası dahilinde Kızıdere de~.ıet 
dan 239 metre ınikik kerestelık çam af acı satı,a çıkarıl0'1 

Çam eşçarıııın beher metre mikap r•yri mamulünün ' 
bedeli 490 kuruıtur. /, 1 

Şartname ve mukaveleoame proielerini rörmck İ9tiyeol ~ 
Çevirge müdürlüj'üne Tarsus orman bölge şefıitine ve J.O 
man umu:n miidürlüfüne milracaat etmeleri. 

Satı, 13.12.941 ırüoü saat 11 de Menin orman Çeviri 
tünde yApılacıkhr. 

Satıı umumi olup açık artırma uulile yapılacaktır . 
Muvakk:ıt teminatı 88 liradır. 

Taliplerin şartnamede yuılı vesaiki ıetirmeleri li•'"'' 

Çorum Orm•n Çevlrge MUdUrıuıuncl1-
Muham. B. 

Adet loy Kalınlık M3 ()3 Lira K. Cinsi 
40 '.l,50 O, 1l 000 135 1 80 Kıı vak direfİ 

1 
O 20 Meşe odunu . t4 

Yukarıda yazılı oldotu vf'çbile 40 ad!!t kavak dird1 d 
meşe (lduou 20-1 \.941 tarihinden itibareo 15 srln mOO 
çıkanlmışhr. Direklerin metre mikibının muhammen tı' 
odunun b~her kentali 20 kuru~tur. 

Talipler yüzde 7,5 kurut teminat mııkbuz1arile Çorıırı' 
reaiadt n:ıQtefekkil komiiyona ınilraeaatları ilin olanur. 


