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ABONE ŞARTLARl 

Türkiye için 

Ayht1 
Kuru.t 

450 
850 

1500 

CUMART.ESt 

HER GON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARi YE 
0

ZIRAI 

23 Birf 11citeırin 19-tl 

il.f.ı----------~ 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Cadde•I, 

No. 52 Husu!f Daire 

Ecnebi meınlelıc.etler ıo;iıı 
iLAN ŞARTLAR! 

ldarehaneır. izd<'! ~örüşülür 
12 Aylığı 2700 

SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü reçen nushalar 

20 kuruştur 

Cekmece gölünde bahk 
servetini coğaltacak tesisat 

yapılacak 
Küçilkçekmece gölünün miilte

~tııe verilmiyccck doğrudan do~
~}'a civar halkın istifadesine ter
~lu mas1 Vılayetçe Maliye Ve-

letine teklif olunmuştur. 
I Faltat şimdilik bu teklif muva· 
1~ o" -ı ' • M l' V L• 

1 
.oru memışlır. a ıye ero.a· 

ti, Kfiçukçekmece gölünün baş· 
~ca s"rvetini teşkil eden kefal 
'lıltlarının muayyen müddetinde 

"'art, nisan, mayıs aylarında yu· 

:•ttalarm1 tath suya bırakmak 
/ete göle rirmelerini temin e-
ecek ve kola,-laşhrıp f azlalaşh

~•cak tesisat vücudc getirmeği 
e kıırarlaşhrmışhr. Bu suretle 

t•ld balık. serveti artacaktır. 

Ziraat Bankası yeni 

ajanlıklar açiyor 
Bazı kazalarda iktısadi ve zi· t,· 

1
1 faaliyetin inkişafı rozonünc 

~111•cak Ziraat Bank:uınıo muh· 
lıf Yerlerde yeni şubeler ve a· 

:'rılıltlar açmas1 kararlaştı rılmıı· 
lr, 

Eyüpte köylülere arazı 
dağıtılacak 

lıt~Yllp kazasının Cebeci k~~ü 
t ~ına arazı tevzi olt10mn11 ıçın 
'tk· 

•kler yapılmaktadır. 
ı 1Dı~er taraftan mezkGr kaza köy· 
~q etİniıı tohumluk ihtiyacı da re

~ll Yıldan daha fazla olarak lt-
111 olunacaktır. 

Çay ziraati 
y Aııkaradan bildiriliyor : Ziraat 
ek·ı ı1 .~etinin yurdumuzda çay ye-
llır 1 f k" bb - ·· ııın 1 ıncsi et ra ında ı leşe usu 

, 'Uct netice vermiştir. Riz• cİ· 
'tında şimdiye kadar 12 bin dö· 
Qllı 

ııı· Çay tarlası vikude getiril-
flir 

~ilf.:lt~cn yıl bu tarlalardan 2 bin 

)ıto ?efis çay elde edılmiştir. Her 
, bır ıniktar çay tarlası k•rmak 
llrcrı 

ıa 1 c 1'45 yılında yurdun bü-
ı, ıı Çay ihtiyacı temin edilmiş o· 
c,ttır. 

~ -
~ovada yeni tütün depoları 

~rı alov:ıda tilt ün ekenler lnhi

tt~ ilt Vc:kiletiııe müracaat ede· 

~ ka.ı.a merkezinde modern bir 
ı ~o ol - - d t''t" 'ttj . ırıaması yuzu'l en u un-
!Jıhllın ltıymet ve nefasetinin azal

~6 tı~ Ve hatta bazan çürildiiğü
rıı11 bılditınişler ve ytni depo inıa 

~llıasıııı istemişlerdir. 
~ ... tyfiyet tetkik olunmuş ve Ya· 

, 1~da yılda 1 milyon kilo tütüu 

1~ •al edıldiği nazarı dikkate a-
\rak . b' 

"' ıyi bir d"'po anasının ın· 1 kararlaştırılm1ştır. 

~~.rnuk ipliği tevziatı 
1ıt1 ı ''al Vekaleti tarafından yap· 

,,11;
11 Panıuk ipligi tevziatı balc

~~tt aiti lahkilcat bitmi,ıtir. Mes' u· 

~'ıtı .. \'c ıhmali ıörülenlerin mah
'lıı.1 Yt Verilmeleri kararlaştınl· 
h ~ lr, A • 
"~~ • '"'-Y başından ıtıbaren pa· 
~ ) 'P'ıg-j tevziatı yeni bir şekil-

'Pılacalttır. 

GAZETESİ 
Teletonı 49442 

Poıta kutun No. 1261 

~---------ıti 

ve Müteahhitlerın meslekt 

Zeytinyağ~ fiyatı tesbit 

ediliyor 
Ankaradan bildiriliyor Ank. Lvz. SAK 
Türk-Alman ticaret anlaşması Kalorifer malumui 1936 

hükümlerine ıöre Türkiy~den Pancar yonu ve havuç 1936 
yapılacak zeytinyağı ihracı hak· Ank, Emnıyet Müd.: 
kındaki madde türlü tefsirlere Sivil elbi1e ve pılto 1!!28 

yol açmış bulunmaktadır. Bu mü- • Ank. Valiliği: 
nasebetle zeytinyağı ve sabun fi. Boı be"aio teneketi l9S7 • 

f d Seba nıalranıHİ 1937 
yatlarınm yükseleceği P.lra ın a ' Antalya Nafıa İnşaat Kom.: 
dedikodular yapılmaktadır. Kaldırım taşı ihıarı 1928 

Alakadar makamlardan aldığım Ask. Fabrikalar U. Müd.: 
malihnata nazaran, bu gibi 'Şayia- Se\ue 19'.lı. 
lar her türlü asıl ve eıa1tan u- 1 Kere1te J<J33 
zait bulunmaktadır. Almanyaya Lacivert baı 1'32 
ihraç edilecek olan zeytinyağı, Merkeıde yap. inş. 1924 

Kabili ayar yatlı tran•forAlatör 1 Q24 
Yemeklik zeytinyağ'ı olmayıp asi- SAK 

Babaeski Ask. 
di fazla cinsten olacağına fÖre 

yemeklik zeytinyatı fıyatlarında 

her hangi bir tereffü bahis mev· 

zuu nlmıyacaktu. 

Diğer taraftan Ticaret Vekaleti , 

z.eytiııyafl fiyatını tesbit etmek· 

tedir. Bu tesbit edilecek elan fi- 'ı 
yat a,atı yukarı buıünkü fiyat 

seviyesinde olacaktır. Karar Ö· ) 

niimüzdeki ıünl .. rde ilin olun:ı- 1 
caktır. 

Pirinç Fiyatları 
Ankaradan birdiriliyor: Ticaret 

Vekaleti taraf mdan pirinç fiyatla

rı hıkkında ytni bir tebliğ neş· 

rolunmuştur. Buna rere: 
f.ıa. pirinç nevilerinin fıyatll\

rı şunlardır. Bursada karakılçık 

3,5 Kastam.,nuda Maratelli 30, 
Antalyada Muır nevi 29 Seyhan 

Maraş ve Halayda y8rli ınıı.ır 
nevi 27 kuruştur, 

Bu fiyatlar fabrikada çeltiklrn

miş parlatılmış unsuz pırıııcin 

ı;uvalıız olıırak bir kilosunun ma· 
hallinde loptan a:ıacııi satış fiyat

larıdır. Müstehlik mıotakalarda· 

ki vilayetlerde pirinç toptan fi. 
yatları mutat surette o mahıtllin 

istiblik.ir.i en çolc 'emin eden is· 
tibsal mıntak.aııından hakiki na

kil ve ambalaj masraflarınm ilavesi 

suretiyle bulunur. 1 
Birinci fıkrada mevzuu bahis 1 

toptan a::r:aıni fiyatları müstahsil 

1 
fabrikatör ve mahalli toptancı 

karlarını ihtiva eylemektedir. 

Pirinçin bütün istihsal mıntaka- [ 
larında müstebli k fiyatı toptan 

fiyatlara azami yüzde 10 nisbe- 'l 
tinde bir perakendeci kirı ilavesi 1 
suretiyle buluaur. 811 perakende-

ci hisstsi azami nisbet elup mut· 

at surette daha duo bir kir yfü~
desiyle çalısan yerlerde yine lıtu 
eski nisbetlerin devam ettirilmesi 

matluptur. 
Millteblik mıntakalardaki şehir· 

lerin müstehlik fiyatları ise be- 1 

şinci fıkrada yaz1h masraflarla 

ayrıca yüzde 4 toptancı ve yüz

de 10 da parakendeci hisseleri· 

nin ilavesi suretiyle bulunur. Ya-

rı toptancıların da faal bulundu· 

fu yerlerde bunların biuesi top· 

tancı ve perakendeci kar yüzde

leri meyanından teamüle röre 

tefrik fdilir. 

Ofun 1929 
Sıtır eti lS.31 
Balıkesir Orta Okulları: 

Muhtelif enak l 93i 
Balıkesir Valiliği: 

Ovaköy köpriisü t.miri 193ô 
Bandırma liman dairesi tamiri J 936 
Balıkesir Beden Terbiyesi Bölgt 

Başkanlığı: 
Kırma ta, ve silindİrlij işi 1933 
Balıkesir Otm:ın Müd.: 

Çam odunu J 929 • 
Bakırköy Mrk. Komnl.: 

Tuvcnan mcıden kiimürii ve odun 1 <.ı.>S 
Bilecik Ask. SAK 

Botday kırdırılması 1927 
Çanalc. Ask. SAK 

Sade yatı 1937 

Çanak. Nafıa Mıid.: 
Exine Jandarma haot. ilcmalı in,. 1927 

Ah1ap iskele inş. J 930 
Deniz Lvz. SAK 

K, fuulye 1923 

O. D. Yolları 
Ebonit prizi b tary• sandıtı va lı::ontak 

plakası 1923 
Kaynamıi türlı:: lteı::iri 1922 
Perçiıı cek'ci el zımpara mutiirii Y. •· 

1922 
Pirinç iıpanyulet ve jiİnıme k•? ı lciliıii 
aynuı 1922 

Muhtelif hıuuıi çelikler 1899 
Kanallı ve kaaalıu ıuıta çelikleri 1890 
To1. ve kalıp nışadır 1931 
Kömür nakli 1950 
~ereate 1927 
Lutik bııııdaj 1927 

D. O. Yeli arı lzmir 
F.lbite, pııltu ve lı:ıuket Jilctlrllme1i 15120 

Da:vlet Ürnıaıı lşlel. Karabük 
Revir Anı.: 

Kiknıu t .. ııırutu 1 'J33 • 
E>iyarbakır Ask. SAK 

Sıtlr eti 191' 

0. Br.y,.zit Ask. SAK 

Odun 11)21 
Şeker 1921 

Kemilcaia keyun Pti kavıırma11 1•36 

Erçiş Jandarma Okulu SAK 
Muhtelif yiyece'.c ve yakacak 1 ~211 

Erzincan Ask. SAK 
K. ot 1922 
Sıtır eli 1934 
Nohua, lahana, prua ve İıpanak 
K. ot 1922 
F.ıkiı,ehir Ask. SAK 

Koyun eti 1918 
Ezine Ask. SAK 

Sıtır eti 1!114 
Gebze Aslc. SAK 

Nevıelıir iizilmü 1!113 
Toz ~eker 1913 

Gelibolu Ask. SAK 

Sıtır eti 1924 
Nobud va pirine l '33 
Hadıınkiy Ask. SAK 

PalatH ve k, •otan 1924 

1934 

Meriç ve Ergene ıslah edilecek Peynir, patatu, k. •ilıcr, ulça, k. ıo· 
t•ıı ıq33 

Meriç ve Erıene ne-birlerinin Harbiye Yedek Subay Oltulu 
ıslah olunması Nafıa Vekaletince Ask. SAK 

lı:ararlaştırılmıştır. Bu iş 2 inoi Keyun 8 ti l'J3S 

ıu itleri pro2ramına itlıal olun- 1 Halay Vilayeti: 

aıuıtur. l Guipafa gJııulıı tanıiıi 193U 

l 

llinla!, Emirler, TeblJller ı 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
124 No. lu ilan : 

H:ıtay I:>ef terdarlığı: 

• l!!tanbul vilayeti Jııhilinde kırılmış temiz kırmızı mercimek 

'l azami 25 ~uruş, perakende azami 29 kuruştan satılacaktır. 
N O r: 
Uzak semtlerde ise perakende 29,5 kuruştar. sahlacalchr. 

toptan 

Bu.tday arpa ve akdarı 1933 • 
Hukuk Fakültesi Ank.: 

Telefon santralı 1927 1 
ist. Emniyet Miid.: 

Reımi elbi1e, kllıke• va fotia 1925 

lst. Bölge Sanat Okulu: 1 
Yatak, çarıaf nevre~im v. ı. 1930 I 

lst. Hava Mıntaka Depo Amir.: 
Er fotfoi 1935 ! 
Kıılık er elbiHlik kunıa1 1936 ! 
Kok ve kriple maden lııömlirii 1936 1 

lst. Gümrftk Muhafaza Kom.: t 
T.t ve kan İr halat 1936 

hl. Elek. Tramvay ve Tünel 1 
lşlet. U. Miid. 

Ekmak 1'34 
Mulatelif •mperajcia .ayıcı 1900 

lst. Komut. SAK 
Patiaıj aiaciri 1923 
Koj11D eti 1925 

lst. Def terdarlığ"ı: 
T enek. l 925 • 

lst. Üniversitesi SAK 
Karyola l 933 
Mıulc•i e~ya Cerrahi kliııİQİ 1933 

lst. Belediyesi: 
Ev aolı:axları 1933 • 
Heıi inş, 1922 
Okul binası tamiri 1 '122 
Aba lı:um11' J92tı 
Sabunlu kösele v' vaketa llJ21ı 
Çöp arabaları tamiri için malzeme 
ll>ıu~bet ııtiimülltor plakuı 192b 
Holii. iaı. 1926 

192e 

Ditpanı•r binası tamiri 1929 
lzmir Vıliyeti: 

Okul binaları tamiri 1936 
lsmlr .ı::mıııyel Müd.: 

Sivil ellti1e ve palto l 925 

Kilis Ask. SAK 
!ıtır eti, ıa•an, l&arıı et, uıieyatı, 

1ıı .... Hhıt, :tıerciıaak 1933 
Oıi11e 11133 • 
Kuu faaıalya, piıiaı , ıatu 19S3 

Kars Ask . .:>AK. 
Bulıur İmali J927 
Karaburıaz Ask. SAK 

Sıtır eti 1924 
Kastamonu Nafıa Müd.: 

Sanat elculıt atelye bin .. ı i•t· 1923 
Kayııeri Ask, SAK 

Parke yol11 yapt. l!J.37 
Knklareli Oraıan liölge Şef.: 

\ 

--1 
1 .. -ı 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Ank•ra Belediyeainden : 
Samanpazarı meydanı ile Uluıı matbaası ve Hac1bayram cAmii Ön· 

leri ve Oilcunlar sokağı asfalt kaplama işleri on be.ı rün müddetle 
açık eksiltmeye konulrnuştur. 

Muhammt!n bedeli 8340 liradır. 

Teminatı 6l5 lira 50 kııruıtur. 
Şartname ve keşif cetvelini görmek iıtiyenlerin her ııün enciiıııen 

kalemine ve isteklilerin de 7.11.941 cuma fÜnü saat 10,30 da beledi· 
ye dairesinde müteşekkil encümene müracaatları. 

l&tanllul Detterdarhlından: 
Vilayet Hültamet Konağının (3J905) lira (34) kuruı keşifi çatı ta

dilata ve taaurat işi kapalı zarf usulile eksıltmeye konulmuştur. Ek· 
sıltme, 17. 11. 941 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Milli Eınlik 
Müdürlüğünde toplaoııcalt olan Komisyonda y.ıpılacaktır. Muvakkat te
minat (2992,,0) liratlır. 

Mukavele, eksiltme, Bayıııaırlık işleri umumi, hususi ve fenni ıart· 
nameler• proje, keııf bülasasile buna müteferri diter evrak iki lira 

mukabilinde İstanbul Milli EJJlik. İdaresinden alınabilir. 
ldeklilerin teklıf mektuplarını ve en aa bir taahhütte (30,000) lira

lık bu işe benzer iş yaphfına dair idarelerinden alınmıı vesikalara müs

teniden İstanbul Vıliyetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil ıünle
ri hariç üç gün evvel alınmış ehliyet ve ~Hl yılına ait Ticaret Odaaı 

vesikası ve muvakkat teminat makbuzu 249a numarah.kanunua tarifatı 
.clair•sind<' lıa:rarlan1911 kapalı zar( deruoanda ihale giinil saat 14 e ka

dar Koınisyon Reiıslifıne makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lizım.ıır. 

lzmir Defterdarhjı•d•n 1 

lııönü caddesinde tapu binasında yapılacak tamirat a91k eksiltmeye 
lrnnulmuştur. 

Muhammen bedeli 797 lira 2 kuruştur. 
Muvakkat teminat 59 lira i'8 kuruştur. Bu teminat ihaleyi miltea

kip kati teminata ibliğ edilecektir. 

Talipler, ke;ifname ve şartnanıelerini milli emlak mildllrlütiln'1e 
ıörebilirler. 

Mün3kasaya iştiı ak edecek ol:ın!arın ııaf a müdürlüğünden alııcak
ları vesaiki komisyona ıbraz: etaıe2'e mecburdurlar. 

Yukarıda yu:ı:ılı tapu bin:ısıoııı taıuiratma ait münııkua bidayeten 

Meşe kazıt• 1931 • 
Manisa Vıliyeti: 

lıtiaat .... vari ve ıuae İDf. 1!13i 
M. M. Vekaleti SAK.: 

talip ır.ukur etmediğinden 10 giın müddetle teıııdide bırakılmışlar. 

1 
Taliplerin 27. 10.941 tarihıne müsadif pazartesi aüııil saat 14 de 

mılli em1ak wüdiirıüiünde müteşekkil satıı koınisyoD~na .mllracaatlırı 
ilan olunur. 

Kalılırııa iııı. l '124 
Elekhik nıaluıııui lY'.14 
Halllarn havlusu u yün çorap l 9l3 
Ç•ıa talı tuı 1937 
lı:Ilaise l 928 

.P. T. T. Lv:ıı:. Müd.: 
Vutiyer lambri ltanlcn v. •· yup. 1934 

Safranbelu J. Okulu SAK 
Zeytioyatı. 11hun, toz şeker, makara& ve 

DOhllt 1932 
.Sümer Bank U. Müd.: 

F oıfat falnikaaı in,. 1928 

Seyhan Nafıa Müd.: 
Okul binuı inş. 1928 

Selimıyo Aık. SAK 
Ocl.ııa ve ıöınikek 19:l5 
Samau va k. el 1925 

Tophane Lvz. SAK 
K. fuulye l 93S 
Seba ltoruau ve dir1ek 1935 
Dua mıhı 1929 

Amlııar tamiri 1928 
Nobıul 1935 

Trabzon Ask. SAK 
Sabua 1929 
lalılı yajı 19. 3 
Oıiun 1919 

Trabzon Nafıa MUd.: 
M•tfak inı. 1921 

Urfa Ask. SAK 
Saman 1924 

Urfa Defterdarlıt1: 
Hükumet konatı tamiri 1934 

Yeşilköy Halkalı Ziraat Okulu 
Bahçesi SAK 

Labaııı, praea ve •ıunan WJ:S 

,.. * * Hükumet konağı ittiıaliııdeki adliy~ biuasında yapılac.k tami• 
rat açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen keşif bedeli 1491 lira 4 kuruştur. 
Muvakkat teminat 111 lira 83 kuruştur. Bu teminat ihaleyi miltea· 

kip kati teminata iblağ edılecektir. 

Talipler, keşifname ve şartnnmeleıi milli emlilc ınGdürllltünde ıö· 
rebilirler. 

Münakasaya iştirak edecek olanlar naha müdürlilfünden alacakları 
vesaıki komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. -Yukarıda yazılı tapa binasının tamiratına ait münakasaya bidaye-

ten talip zuhur etmediğinden 10 gün müddetle tomdide bırakılmııtır. 
Taliplerin 27.10.941 tarihine mfüadif pazartesi ıüoil saat 14 de 

milli emlak müdürlüfünde müteıelckil satış kouıisyonuna müracaatları 
ilin olunur. 

Niğde Nafıa MldilrlUjUnden : 

6500 lirn bedeli keşifli Nevşe-hir hilkılınet konağı tamiratı 13.10.941 
ırününde müteahhidine ihale edilmek üzere eksiltmeye çıkarılmış iıe
de talip zuhur etmediğinden ayn1 ,ıartlat- dairesinde ve 27.10.941 pa
zartesi günü ııaat 15 de ihale edilmek üzere eksiltmeye çıkarılmıı •l· 

du~undan isteklilerin mezktr rün ve saatfe Nit.&e Nafıa Mlldürliltü. 
od.ısında toplanan komiıyona müracaatları ilAn elunur. 

NiQtle Belediye Relsllllnden ; 
Sebze ve pazarı ittihaz olunacak mevldide 1056 lira 96 kurıış be-

del keşifli umumi helinın inşası 9.10.911 rününden itibaren 2b.1&.~41 
f gününe k-dar açık ekailtmeye konulmuıtur. Talip olanların keşif ve 

1 
şartnamesini rörmek üzere belediye fon memurluluna müracaatları i

lin eluaur, 
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as az 

Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi Samsun Nafıa MUdUrlUIUnden : 

Açık eksiltme müddeti on fÜn uzatılarak ihıılım 13. B irinciteşrİP 
.941 tarihine bırakılmış olan Samsun - Bafra- Sinop hudut yolunun 
74+ 500 kilometresinde Sarılık köprüsü döşeme kısmının yeniden 

1apılması işine yine talip çıkmadı~ındao Viliiye t Daimi Eacümeııin~e 
açık. eksiltme yolıle ilıalesi evvelce ilan edılen şartlar dahilinde 13.Bı· 
riuciteşrio .1941 tarihinden itibaren bir ay içinde paurhkla yapılaca· 
ğnadan taJiplerin carı :oeııe ticaret Odası vesılcnsı, bu işe aid ehli1et 
vesikası ve 242 lira ~3 kuruş muvakkat leıuiua lı iş Bankasına yatı· 

Cinai Şekli Mubamt bed. Teminat MüracRat yeri Gilnii Se11 

A) Münakasalar 
lnf8•t, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Har•ta 

Dadalar köprü.il tamiri 
Kayalar kiprlıaü iaı. 
aü% iaı. 23 ad. 
Hükimet konatı tamiri 
Tapu bina.sı tamiri 
Um11mi beli İııf. 
Nevşehir hllktmet konafı tamiri 
Sanlık kipriisü tiöıeme İnJ. 
Ebedi Şef Atatürk için Ankarada yapılacalt Aaıt· 

Kabir projeleri serbest müıabakasa (temdit) 

aç. eks. 
paz. 
aç. eks. 

.. 
• 
• 
" 

aç. eks. 

1364 43 
2703 05 
4479 16 
1491 04 
191 02 

1056 96 
6500 -

Eteldltk Havagaz1-Kalorlfer (Teelsata ve Metzemesl) 
Diyeael tipi motir mazot ile iıler 10 kilevat ta- a9. elcs. 

kıtlo elektrik jeneratörü ile ltirlikte. 

M•n•ucat, Elblse, Kundur• Çam•t"· • · •· 

Fotin: 350 çift aç. eks. 

Elbiıe diktirilmesi: 350 tak. 
Er kuoduraaı (temd.) paz. 

Matbaa lıtert Kutaslye - YHıhane Levazımı 
K. mürekk~p, maıa raptiye, \opl• İfne püoer.: rapti· pac. 

ye, k1ad, istampa v. •· kırtasiye malaemeıi: 29 
kaJeıa 

Defter tab ve teclidi 80000 ad. kapalı r;, 

Koçan tab ye teclidi: 292500 cilt > 

Nakliyat, Bot•ltma. YUkletflu• 

Titin aak.li 329 t. 
lnhiıarl .. r mamulitı nalli 
Yem nakli: 6000 t.· muhtelif 

(temel.) 
cins erzak; 3000 t. 

paz. 
aç. eks. 

Mahrukat, llenzln, M•klne r•lları "· •· 

Çeltek maciea kömürü: 120 t. 
Çam odunu: 680 t. 

MUteferrlk 

Bakır kazın: 7 adet 
Porselen yımek takımları 
Soba bcmuu: 5623 ad.-ıoba dirseti: 1337 ad.·dıı 

dirsek; 25 ad.-soba tahtan: 329 ad. kllrek: 331 
ad.-soba maıaaı: 361 ad.-beru fapk.ası: IO ad. 
-erta boy maoral: '42 ad. 

ltikme aoba büyük: 253 ad.· küçük 185 aair 
Pamuk çorap iplifi: 12 t. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, v . • · 

K. ot: 1620 t. 
> 16~0 t. 
> ıeao t. 

Samao: 2160 t. 
> 2160 t. 

Pinnç: 60 t. 
• 60 t. 

K. fasulye: 72 t. 
.. 72 t. 

Lahana: 54 t. 
Prasa: 54 t. 
Sebze ve meyve 
Sebze ve meyve: 17 kalem 
Hayvan pancarı: 20 t. 

Pirinç: 7.5 t. 
K. fasulye: S t. 
Nohııt: :l.9 t. 
Mercimek: 1.6 t. 
Pa\atea: 6.4 t. 

Sotan: 2.6 t. 
TH tek.er: 11)9 lr.. 
Çay: 8.5 k. 
Pirinç: 20 t. 
Y oturt: 40 t. 

K. ot: 334 t. 
Praaa: 50 t.-lahana: 52 t. 
Arpa: 39 t. 
Saman: 24 t. 
Saman: 40 t. • ot: 40 t. - k. Oıüm: 6 t. 
Beya& peynir 
K. ıofan 
Salça 
K. mercimek 

Zeytin tanHİ 
Patates 
Koyun eti: 36 ·t. 
Kuru ot: 20191 t. 

Makarna imalı: ~00 t. 

(B M Uzay edeler 
Meıe odunu 2336 kental 
Font ye çelllı: bııru: 6622 lı:. 

Muhtelif eıya: 678 parça 
Zeytin: 227 afa9 

aç. ekı. 

kapalı z. 

paz, 
> 

pax. 

paı. 

paz. 

kapalı z. 

• 
• 

paz. 

• 

> 

aç. eks. 

kapalı z. 

• 

) 

- · 

kapalı r;, 

aç. eks. 

> 

aç. art. 

aç. art. 
• 

1556 -

2181 -
50000 -

17070 -

15700 -

180 
t. 1 -

t. 15 -
21000 -

12213 60 

10176 -
k. 1 68 

102060 -
102060 -
68040 -
37800 -
37800 -
19800 -
19800 -
17344 80 
17344 80 

1400 -

k. g so 
k. o :.!4 
k. o 13 
le. o 25 
k. G 14 
ır.. o 01 se 
k. o 49 
k.. 8 -
k. o 50 
k. o 25 

26720 -
13520 -
3608 -

840 -

1000 -
1300 -
900 -

300 -
2500 -
1500 -

le. o 05 50 

k. o 10 

lcent O 2~ 

529 75 

103 -
203 -
335 94 
111 83 
59 78 

Balık.esir V alilifi 
> 

Çorum Vilayeti 
1zmir Defterdarhfı 

.. 
Ni~de Belediyesi 
Nig-de Nafıa Müd 

242 ~3 Samsun Nafıa Müd. 
- - Baıvekilet Ankara 

800 - lst. Orınaıı Mad. 

223 50 Lldilc Akpınar Kiy En<Jtitüsü ve 
Eğitmen Kurıu Müd. 

163 61 > 

Harbiyeae Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

4-11·41 1) -

10-11-41e kadar 
2·11-41 11 -

27-10-41 14 -
27-10-41 14 -
26-10·41 e kadar 
27-10-41 15 -

13-10-41itib. lay 
2-3·42ye kadar 

8-t 1. H 
10 -ı 

3-11-41 15 

3-11-41 16 -
27-10·41 10 -

1 
1 

rarak alacakları makbuz ile bu müddet zarfıada Vıiayet ciaimi E.ncii· 
menine müracaatları ilan olunur. 

• !W!! ;;JY' 
Mensucat-Eibise-Kundura-~dma~ır v. ~. ___ , ___________ _ 
lstanbul Sıhhi tJIUesaeselar Arttırma ve Ek•iltrne 

Kornisronundan 
Leyti llp taıebe yurdunun 20ıJ adet talebe µ ;ı ıtusuııu dıkilaıesi İ'' 

:ıçık eksıımcye konulmuştur. 

f.k.:.ıllme 'l.11.:.41 cuma (İlııu ~ııat 16 da Cıığ' .. lo2'lundoı Sıhhat "e 
İçtimai Muavenet Mudürlüğü birıamıda lturulu kumısyonda yapılacak· 
tır. 

Mubaıumeıı fıı&t beher lakıın paltonun ıılikılweıı ışi ıçin 11 lira jO 
kuroştur. 

Muvakkat teminat 172 lira 50 kuruştur. 
lsteldiler şartnam~sini koıaisyonda ve nümuneyi de yurt ıııildiirlii• 

ğünde ıörebitırler. 

İstekliler 19-H yılı Tict1rel odas1 veıikatile ~490 sayılı kanunda 
yuıh vesi ·alar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya ı.ııı· 
ka mt.ktubile resmi bır ıuüoııeseye yüzden fazla paltoyu iyi diktiJİııe 
dair vesikalarile birlikle koınısyona ıcelmeleri. 

- - lnlııisarlar U. Müd. 7-1 t-41 9 3o M.atuaa i,Şlan, Kırt.ası~~ ve ywh_ane Lvz. 

1280 25 Maliye Vtkileti İst. DoJmabahçe 
Maliyo Evrakı Matbua Anbarı 

1177 50 > 

Balıkesir İnhisarlar Ba7müd. 
13 50 Sıamsun Tütün Fabrik.m Müd. 

Herbiyede Yedek .Subay Okulunda 
Ask. SAK 

11·11-41 

11-11-41 

5·11·41 
3-11-41 

10-11-41 

14 30 

15 30 

10 -
10-

14 -

M. M. V. Satmalma Komisyonundan: 
Beher tanesine talımın edilen f ıyatı 3:> kuruı olan ve ki2'ıdı .,o· 

kaletçe verilmek ve di~er uıalzeınesı muleahbide aıt u lmak üı"'r 
1000 t.ıne kıtap tab~ttırı!ecektır. lsteıdııerm açık eksıltoıe a-ünil o\•P 
7 son teşrin ~Jııl cum, ~iınü aaat 15 te Ankara'da M. l. V. ıall" 
a\ma Ko. da bulunmaları. 

* "' * 
'29 kalem kırta ... iycs malzemesi alıııacaktır. liık. laıusaılar U. MCd 

ilanlarına. 

•??+ -:::q:re-= -- ...... t ... .... ;=; 'OE r& tnm" . • ., 3' 

13') - Çorum Vilayeti 
3150 - li:rzurum Ask. SAK 31-10.41 1s - Kereste, f ahta ve sa're 

lf-11·41 15 30 . ~----_....-

İzmir Lvz. SAK 
Ank. Lvz. SAK 

1832 94 1st. Kemut. SAK P'ındıldı 

27-10-41 10 -
27·1i-41 15 30 1 

31-11-41 10 30 

1526 40 
1519 20 Teplıane Ln. SAK 

31-10-41 14 -
3·11-41 15 -

6353 -
6353 -
4652 -
2840 -
2840 -
1485 -
1485 -
1300 85 
1300 85 

543 -
365 -

Urfa Aık. SAK 

> 
.. 

> 

• 
> 

> 

Muhaköyil Aslc. SAK 

Anlı:. Lvı. SAK. 

• 
105 - Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve iercaloji Muessesesi Direk. 
281 ıs ialıkeıir ,.Ask. SAK 
90 - > 

29 -
30-
63 ıo 
14 75 

80 -
51 -

> 
,. 

> , 
• 

10-11-41 
10·11-41 
10-11-41 
10-11-41 
10-11-41 
10-11-41 
10·11-41 
10-11·41 
10-11·41 
5-11-41 
5-11-41 

27-lt-41 
27-10-4l 

7-11-41 

4-11·41 
4·11-41 
4-11-41 
4-11-41 
4-11-41 
4-11-41 
4·11-41 
4-11-41 
1-11·41 1500 -

750 -
2904 -· 
1014 -

> 7-11-41 
Urfa Gümrlilc Muhafaza Kıtası SAK 10-11-41 
Gcdibolu Aık. SAK 7-11-41 
Qamaltı Tuzla11 Müd. 27-16-41 

• 27-10·41 
1210 Ask. Poıta SAK 3-11-41 

,. 

> -- ,. 
> 

1444 - Çorlu Aık. SAK 
- - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Ask. SAK 

- - , 

35 - Çorum Orman Müd. 
Menemen Belediyesi 

39 73 D. D. Yol. 8ci lılet. Müd. lzmir 
Eski Aydın Bira Fa.,rilcui Müd. 

3-11·41 
3-11-41 
3·11-41 
3-11-41 
3-11-41 
3·11·41 
5-11·41 

13-11-41 

14·11-41 

17-11-41 
'.l7-10-41 
7·11-41 
3-11-41 

10 -
10 38 
11 _. 1 
11 30 \ 

• 
lı -ı 
15 -

15 301 
16 -
16 30 
15 -
16 -
16 -
16 _ , 

15 -

15 30 
15 30 
15 30 
15 30 

15 301 
15 30 i 
15 301 

15 30 t 
ıo so; 
15 -
10-
16 -
14 -
14 -

15 30 t 

14 - i 

14 _ f 

10 _I 
15 _ r 
10 -
14 

J 

M. M. V. Satma in. a Komiyonundan : , 
Pazarlıkla 400 O, 'l.I XO,l.5 ebadında 600 adet çam tahta satın a\ıll 
calclır. Tahmııı oıuu3u fıyat 1)77 lira olup temınatı 146 lira 50 kur~ 
tur. İhalesı '27 .lU.~41 pazartc:sı iiınn saat 15 tedır. Talip o1aıılJ1 
komisyona müracaattan. 

Nık!!J~at: Yükleme-Boı.~ıtma 

lstanbul L vazım Amirlill Sab 1 Alma Komlsyenund~" 
1583 ton lavernarın köuıüru ııal<lettirılccektir. Açık eksilt111 

6.11.941 Perşembe günü saat 14 de rephanede Lv. Amirliti sa~tı''ı; 
ma komiı.yonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda ıorii ,ıu 
ls\eklılerin teklıf edecoklerı fıyat uz.erinden yüzde yedi ltuçult ~il 
ılk temıontlariyle Delli vakitte komisyana ıelmeleri. 

inhisarlar Samsun TUtUn Fabrikası MUdilrlüjiJnd•:; 
31 bitincı l'eşrin 19-12 tarihine ·adar deniz yolu ile fabrika n•,_ 

na gelecek olan levıızım, bo1 mahfazalar ve saire eşyanın ıüııırilk. ~' 
barıoa verılmedeıı do~rudan dofruya fabrikaya naklelunecaklarııt11f 
Je üzeri nakliye ııi açılc ek3iltıney19 konulmuştur. 

Mubauımen beueıi lgu liradır. 

""' l!ltekli.er şartnamoyi her ıün fabı ıka mıııuul lÜtun va ıevk ş 
.sinden alabilirler. 1,~ AçııÇ, ck.se\lme 3 ikioci Teırin 941 Paurtesi iÜnii saat lO Jı 
rika müteşekkil Komısyond..ı ıcra c.Jıteccktir. 

Muvakkat temınat akçesi 13,5 liı aJır. 

!!!'.!!!!!'!!!!~!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~~~~·~~--~--~~~~ım!!ll--~,I 
Mahrukat, Benlinı Mı <i :u /lJ l a r ı 

lstanbul Zlraa\ Mektebi MUdUrlUIUnden : 

~· Aşağıda c ins ve mikldrı ve muhammen bedeli yazılı ırıe 

müıtaile ıartnamesi mucibince pazarlıkla alıoacaktır. lhalesi 21 'fe~ 
sani 941 cuma günü saat H de yapılac"k.lır. lıtcklilerin Haile• 
ıoekteptelt.i komisyona müracaatları. 

Cinsi Miktarı 
Mazot 1~000 

Mobileol B. H. 1600 

Benzm 
Gazyaaı 

c. 300 
400 

480 
ıuo 

Muhammen bede\i 
2100 

1290 
240 
240 
160 
25 

letanttuı &ıhhl MUeaaeaeler Arttırma ve Ek•lltf1'1 

Koml•1•nundan 6' 
Hastane ve aıhhi mlie11eselerıa 1475 toıı çamla tüveııall lı 

rü kapalı zarfla ekaıltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 7. 11. 941 Cuma iüuü :J•at 15,30 ea Cag-alo~.1" / 

ha' ve lçtimai Muavenet Mildiirlütil bioasında kurulu Keııı•fY 
yapılacaktır. 

Muhammen fiat beher ton için 15 liratlır. 
Muvakkat teminat 1660 liradır. 
İıtekliler şartnameı.ini çalı~ma rünlerillde Kewiıyentla 

ler. "'" 
lıtekliler 1941 yılı Ticaret Oda11 veıikaıile .l490 sayılı 



~ 'e 'k l 
t llı•k 51 ~ arla bu işe yeter muvakkat ıraranti makbuz veya 
'b · tabıie zarflarını ihale 1&atinden bir saat evvel Korulıyo- l 

tıı mukabilinde vermeleri. 

~ '4ıy. 'h . 
Ankara Beledlyealnden: 

1 hy.ıcı için '.lS0-3.>0 ten motörin bir ay içind., paz11rlık• 
ttır. 

ıclt.trıen bedeli 76 ,850 liradır. 
lıı lh 5.092 lira 50 kuruştur. 

lııı ... 
• '"31 2'Örme" v" 385 kuruş mukaoılinde almak istiyenl~rıo 

I• 
~ d•J Q ·•• ı< 1lıt a ı.ıd ./.J JoJtdklil:Hİn de 28. 10.941 nlı günu sıı-

• b •ledıyo Jaiıosin h 111üte,,k1til e ncüınene ıniıracat ları. 

u t 
~errik ----o,.,, 

tıı •t Demir Yolları işletme U. l::lareslnden: 
~ bedeli {18JOJ) lira olaıı muhtelif eb'a tt.ı hakır Çlik<ne boru 
(,ıİ Yuvarlıık bakır ve pirinç çubu'<, bakır. pir inı; \.'e çinko lev-

ll,.Çe Çınko \.' e aıüıninyoın, muhtelıf cins v" eb'atta demir, 
~. •,r, Pirinç tel i•lvanize kııblo, sinek, kalbur, pırınç Lfes 

·~ oııg-dad :ı!c kııfe:1 teli gibi ınıdeni malze ue teabhüdüııü ifa 
b·llliitealıhit nam ve hesabına (8 .12 9H) Paz:ırtesi günü saat 

,~ ~ te H11ydarpaşsda Gar binası dahilinaeki kewisyon hra-
1} 1 cksıltme usulile satın alınacaktır. 

~Jı e ıirınek isti yenlerin ( 1350) liralık muvakkat teminat ve kıınu· 
11 

Ctliii vesailı:le bırlıkte eksiltme günü saatine kadar komiı
llrl 

'le . caııtları lazımdır. 
•ıd şartnameler koınisyondan parasız elarak dafıtılın:ıkt adır. 

~l 
\j l.tr"'" Askeri Sabnalma Komlsyo nundan: 
il •det bakır karavan :ılını:ai(tır. t'.u:ırlıkia eksiltmesi 
~ Per~eaıbe 2'üııü aaat 10 da Erz ıru11 asceri satına ima ko miı-
/'Pılacaktır Tahmin bedeli 19.SOJ lira kati teminatı 2925 

•liplerin b_,lli v.ıkittJ Ko ni•y >.1' ıaluulctri. 

41 
Ankara Va itliği nden: 

ıa 11\~d 
ılrj u Urlüiüne ait ınıosyu eiil~;:!< lJ .d~t ınli.:dbt ın1h· 

11
111ı:ı ekııiltıoesi 6.ll.9H p.er1erıbe ıünil ııaat 15 to vilayet da

~ l\ıı:ııinde yapılmak ÜLıHe açık eksiltmeye lcoaulmuştur. 
ı P'rııızı,n bodeli 28JJ hr.t. ve muvakkat teminatı 2LO liradır. 
~•erin ınuvakkat toıniııat me(tuf) v!y:ı m ıkbuzlarile, Ticaret 
~c,,~•larını bamilon y11k.ırula ilUı ,ıeıyon ıua ve saatte daimi 

teisliğ'ino müracaatları. 

- ft k (t 1 eşif ve 1artoaıneyi her arii.ı nafıa mildürlüR-üııde a-öro-
tı. 

ı' 
'N ı • °'la Mudıirlüğıine ait lOJ a ht m ıhr .ıti ı; ılın 1 ta niri işinin 

•ı 6 ıı h • .941 perşembe ~ünü uat 15 de viliy~t daimi encüme-
Pılınak üzere açıic eksıltmeye konulmuştur. 

'lıt~lllcıı bedeli 1000 lira ve muvakkat teminatı 7) liradır. 
~ trin teminat mektup veya makbuzl.uı ile Tıcaret Odası ve

1 

Q 
1 htınilen yukarıda adı gecen gün ve saatte daimi encümen 
e rıı-

\ . Uracaatları. 
rı. ' 1t keşif ve şırtuam~yi her güıı nafııı müdiiılüiünde görebi· 

~1~1erkez Çankaya iıkokuluna 8 kalem soba malzemeı.i pazar
ı 111 alınacaktır. isteklilerin şartnameyi görmek üzere her i'Ün 
llıiidurlü2une ve yukarıda yazılı bulunan soba mal:ıemesi.nin 

'ı:.f~ıı bedeli 176 lira 50 kuruştur. 
l\ 

11er pazarlığa girebilmeleri için muhammen bedelin yüzde 7,5 

9t~~Çeıini hususi muhasebe müdürliiğü veznesine yatırarak 
4

11 
.Pı.:ı:arteıi günü saat 1) de vilayet daimi encümenine m;j
ıla.n olunur. 

t!ONAKASA GADTl.Sl 

lstanbut Levazım Amirliöl Satan Alma Komisyonundan: 
Beher kilosuna 168 kuruş 80 santim fiyat tahmin edilen 12000 

kilo pamuk çorap ipliği alınacaktır. Pazarlıkla eksiltRıesi 3.11.941 pa
zartesi günü saat 15 de Tophanede 1 t. Lv. iıoirlifi satırı a lmıı ko· 
mi!yonund11 yapılacaktır. llk teıuinatı 1)19 lira 20 kuruitur. Nü nu· 
nesi komisyonda rörüliir. l .. tddilerin belli vakitte komisyor.a r•lmeleri. 

Ankara Lv. Amlrli!jl Satınalma Komisyonund :2n : 
P.ızarfıkla aşıtğ'ıda CIO$İ vcı adedi yaz~lı yemek takımları alı ıa· 

caktır. 

Pazarlığı 27.10.9·U pazarte!Iİ saat 15.30 dıı yapılacaklır. 
l~teklileriıı be'li 2'Ün ve satte kati tenıinatıariy.e Ankara levazım 

a111irliğı sıJtııı.ılına ko uiııyonuna muı acaatları. 

Ciosi : Porseien çukur çorba tabağı 350 adet, düz porselen ye
mek tabağı 575 adet, i.ıeksidable yahut rostfray veye alpaka kaşık 
275 ad.,t, iııek:.idable yahut rostfray veya alpaka çatal 275 adet, inek
sidable yahut rostfray veya alpaka bı~alı: 275 adet, kırılmaz su bar
dağı 425 a<let, beyaz porselen tabağı ile birlıkte çay bardağı 340 a· 
Jet, alpaka yeınek lcepı;esi 1 O adet, 10 kişilik ç3yd.ınlık (emaye ol
mım şayanı tercihtir) 50 adet, sürahi 40 adet, sofra örtüsü (2.20-rl 
M. eb:ıdında keten olacaktır). JO ad~t, P"çete (keten) 600 adet, Ni· 
hale (ın:ıd<'nİ ve bfes şeklinde) 26 adet, ıuatleni çatıtl, kaşık, srhpası 
(kirpi ayaklı) 50 adet, tuzluk (iki gözlü) 3 l ııdd. 

lı.tanbul Lv. AmirllCll atanal"'a Kemiayonunclan: 
51,400 adet erkekli dişili alüınirıyum büyük çı1dır ka~sülil alına

caktır. Pazar~ıkla eksiltmesi 31.10.941 Cuma güaü saat 15,30 da Top· 
hanede Lv. Amiriiğ'inden satın alma ko aıisyonunda yapılacaktır. Tah
ınin bedeli 1023 lira kati t~minııtı 154 lira 20 kuruştur. Numuneleri 
komisyond'l fÖrülür. 

. !:-

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Urfa Askeri Satanahna Komlayonundan 

A,ıı~ıda cins ve miktarı ve saatleri yazıh mevadJı iaşe kapalı urf 
usulü ile alınacaktır. Sartnaınesi Aıık&ra, İstanbul Lv. arnirJikferi Sa. 
Al. Ko. lariy\e Urfa Sa. Al. Ko. da ıörulür. lsteklilerin belli rün 
ve saatten bir saat c:vvel teklif mektuplarına Ko. na verml"leri. 

Cinı;İ Mıktan Muh. BeJ. Muv. Te. İlıale günü saat 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 

Saman 
Saman 
Pirinç 
Pirinç 
K. fasulye 

K. fasulye 

kilo Lira Kr. Lira Kr. 
1620000 10~060 6353 --
ı 620000 102000 6353 --
1080000 68040 4652 ~ 
2160000 37800 -- 2840 --
2160000 37~00 - 2840 -

60000 

60000 
72000 
72000 

1980tJ --

19800 -
17344 80 

17344 80 

1485 -

1485 -
lJOü IJS 
1300 85 

10-11-9 ll 

• 
• 
> 

> 

• 

ıO 

10,30 
11 
11,30 
12 
16 

15,30 
16 
16,30 

Çanakkale Askeri Satmal rna Komisyonundan 
Ambara te~lim şartiyle 20 ton sadı;ı yaf uı beher kilo~•na ta)ibt 

tarafından verilen 173 kuruş 90 santim fiyat lı:omiıyonca pahah gö
rüldüıünden tekrar pazarhfı 27.10.941 pazarte~i gönü saat 14 te Sa. 

Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve ~artnaıuesi her gün Ko da istek
lil rın meı:kur tarihte 5217 liralık kati teı.oinatla İ.Jirliklt: Ko. na mü
racaatları. 

Bak1rköy Askert &atmalma KomlayonunUlan : 
54000 kilo lahana ve 54000 kilo prasa mukavele ile alınacaktır. 

Lahananın muhammen bedeli beher kilosu 6 kuruş 70 uııtim prasa· 

nın 4 kııruş 50 santimdir. Lahananın muvakk ı\t teminatı 543 lira pra· 
saııın 365 liradır. 

Münakasası 5.11.941 Bakırkeyünde lahana için saat 15 te prasa 
i çin saat 16 da Bakır köy Sa. Al. Ko. Ja yapılacaktır. 

IORKIYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ 

• AK T 1 F 

: Saf ,_ 
'l 1 oı:ilorram 
~j 

i2 .6l'4.tı28 

-~k 
't~ 1 Muhabirler: 
~t\: ~· kı Muhabirler: 

''f' k '~ t ~ .i~ogrenı ı 9AU.i0'\ 
lı, ,, 1 "•lı .kabil urhr.st dövizler 

l "il • 
~~ -r•ller ve bı>rçlu klirin& balüyclui 

~~ ahvilleri: 
' ••lıl k . kd' k 1 ~ tn evra ı na ıye arşı jı 

' • '· a · · Jd ı · , . ._ \ l ıuc:ı nı•• "rınc tev 11<an 

·~ '1•fıntiaa vaki tediyal 

•ı ,t Cuı•anı: 
~ '••ılat 

t 1 ,~e "!"ahvilat Cüzdanı: 
ı t,lı •dılen evrelu nakdiyenin kartı· 

ltrb "ııı "' Tahvilat \itibari luymelle) 

~l talı b ·ı· ~ :ı ı.ın ve ta vı 11t 
"r : 

'41 ~e !ili . - . 
tt n .,,~ uıerıae avauı 
t leriııe •\·anı 
h~ 

~t 3a11
• vadeli anını 

"l,.ıı I SO Ne. Lanuna ıröre 
~ 1 tın karıılıklı nanı 

• ı \rla.r 
'(!lif 

18. 10. 9 4 1 

Lira 
102.124.217.77 
15.913.213,50 

499.733.33 

361.841.36 

13.2-43.9·16.15 

47 .721.755.87 

158.748.563.-

21.71>4.2&6.-

280.427 .!147 .39 

45.27-1.521.93 .. - ·- ... 
8.311.443,4.6 

4.999.33 
S.i7:.!.641, 7ti 

-.-
167 .500.000.-

. . 
• YekOn: 

L l R A 

111.537.J 64.60 

361.841.36 

60.965.202.02 

1~6.984.297 .-

280,427. 947.39 

53.585.9115.39 

173.277.641.11 

4.500.000.-

11.459.359.35 
840.09!1.41M.22 

l Temmuz 1938 larihinden itibaren ı 

VAZiYETi 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi: 
Adi ve fcvkaliide 
Hue111i 

PAS 1 F 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye, 
Kanunun 6 · 8 inci maııhlelerine tevfikan 

hazine tarafından vaki tcdiyat 

7.822.019,15 
6.9Q!.wt,-

158.748.563,-

21.7,4.266.-

Deruhte edilen evrakı nakdiye hak.iyeai JS ... 984.297 .-
KarşılıA-ı tamameu altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 17 .000.000.-

Rceılct>at mulcabili ilivetl!n tedavüle va:r.edileo 250.000.~.
Hıziııcye yapılan altın karşılıklı avanı 
mukabili 3902 Ne.lı lranun mucibine• 

ilaveten tl'<lavüle vucdlleıı. 

Mevduat: 
Türk lira11 
Altın eafi kiloıram 877.150 

38SQ No. kanuna. ııöre hııineye ıqılan 
uan• mukalıoili teHli ohı:ı•n alıınlar 

Sııfi kilogram 55.541.930 

Döviz Taahhüdatı: 
Altıııa tahvili kalıoll 4iviılcr 
DiQ-er dövizler ve alacaklı klirin2 1:-•kiyeleri 

Muhtelif . 

115.000.000.-

71.•40.720,53 
1 ..lJ3.712,03 

';ı.U24.167,90 

-.-
27.93~.'220,9S 

YekQn: 
lıkoPto baddi o/o 4 Altın Uıerine 0;, 3. 

L 1 R A 
15.eoe.ooo.-

13.822.019,15 

508.914.297 .-

72.574.S82,S6 

71.1~4.16',90 

27 .932.220,95 

123.662.210,63 

840.1')99,418,22 

Den iz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Komi~yonda mevcut vasıf ve nü21unesi ıibi 10 ton kuru fasulye 
27 l. Teşrin 941 Pı.zartesi günü saat 14, 15 de paurhkla ahnacaklır. 

hteklilerin belli :ün ve saatte Kasımpaşııda ltuluoan komiayontia 
hazır bulunmaları. 

lzmir Levazı"' Amirlili 811tınalmı Koml•yenuntlan: 

K ı pnlı zarf UHlile eksiltmeye k~nulan 1350() kilo kaıilmif 11fır 
etiue mııayyen fÜa Ye saatte talip çıkau.dılıadan ba etin bir ay 
zarfında paı.ırlı~la satın a\ııımaun.ı kaur Yerilmiştir. 

Beher kilo1a 45 kuruı ü:r:crioJen mııhanuaen t.e1eli 'J75 lira •
lu, muvakkat teminatı 455 lira 63 kurUftUr. 

Talip olanlarıa 5. 11. 941 tarihinden itilııaren lzmirde luılada Lv. 
Satıııalıııa Komisyoa1ı1na müracaatları. 

Ballkeair Orta Okullar Satınalma Keml•yonuntlan: 

Orta okuiların ihtiyaçla randan bulunan un, horoz fasulyesi, ma· 

karua, şehriye ltuskıb, koyun eti, stZır eti ve yumur,aoao 10. M.9-il 
de yapılan ikinci açık eksiltmesinde de talibi çıkaaadıf'ıodao bl r ay 
müdetle pızarlığ11 l.ırHıla·ı y ıcarı ia adl.irı yazılı erzakların 27.10.41 
pazarte~i ıüaü saat 15 de ınaarıf mildilrlüfilode miiteıekkil kcuaiı· 
yon ia paurlıldarı yapılacafı ilin oluour. 

Edlrn• Vll•y•Untlen : 
Edirne memleket hastaııeıinin 9 H mali yılına ait eruk vesaire 

ihtiyacı yeniden açık l"k,iltmeye konulmuştur. Taliplerin liıtesini ıir

mek ve ek3iJtmeye i'tirik etmek üzere 31.10.9·U cuma rüni aaat 1~ 
de taminatlarile b irlikte vilayet daimi encümenine relmeleri. 

Sarıkamış Askeri Satınalma Keml8Yonundan 

Pazarlıkla 50 ton ltoyua eti kavurması alınacaktır. Tahmhı eciilen 

bedeli 41 bin liradır. Kil1>jıınun t•lıaıiıı beJeli 95 lceruıtur. Evsaf ve 
1arıuunesi K<>. da ıirülür. 

Pazarlıtı 3.11.941 pazartesi fÜoü saat 15 de Sarıkaıoııta Sa. Al. 
Ko. dıı yapılıtcaldır. Kati teminat 71'l5 liradır. lıteklileıin ltelli riin 
ve ı.aatte Ko. oa müracaatları. 

._ •,, 31. 10. 9U Cu na rii•ü ıaat 15 de kapalı ıarfla ihale •lunı· 
catı ilan edilen 51) ton sıtır eti kavurmaaınıo CYHf defittitlndeo 
kapalı zarfla ihalesinden ihalesi Hrfnıazar elllilmiıtir. 

Bu 50 t•n sığır etl kavurması değiştirilen enafına ıöre pau.r· 
lıkla .ııatın alıaacaktır. Tahmin bedeli 30 bin liradan kilosuaun tah· 
min aedcli t>O kuruştur. Detiştirilen enaf n şartnameleri Kemiı· 
yoııda her zaman ıörülür. 

PazarJıj'ı 3. 11. 941 Pazartesi rünö aaat 1-1,30 .la Sarıkamıı Sa. 
Al. Komiıyenunda :yapılacaktır. Kati te•iaat 4Sl0 liratlır. lıtekli· 
terin belli güa ve saatte Komiıyona miraeaatlara. 

(OE\t AMl UÔRDÜNCO SA Yr ADA) 

l
if'------, inhisarlar U. Müdürlüğünden : . ~ 

l - Açık olt:1ilt ne ile 100 kı. adi sarı toz yaldız ile 300 kı. iıace 
ve kalın boya vernifi alı ıacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10~0 lira elup muvaklc.at teminatı .73,. 
liradır. 

3 - Malzeme 1ıırtnaıne ve nÜJluneleri mucibincedir. 

4 - Eksiltme 4.11.941 -;alı runüsaat 9,50.ie Kabataıta Levu:ım 
Şubesinde müteşekkil Alım Kemiıyenunda yapılacaktır. 

5 - Nümuneler her gün sözıi geçen şubede rirülebilir. Ve şartname 
aynı yerden beı.lel:ıiz alı nabilır. (9237) 3-3 

Mahn cinsi 

Kırmızı mitrreklcf'p ltiloluk 
Kırmızı toz mürekkep 

c Sabit • > 

Büyük m:ıfa raptiye 
Toplu İğne 100 g-rıuuhk 
Pünez rapti76 
Makineli klasör 
Zamk fırçası 
Cetvel tahtası 50 cm.lik 

• • 75 > 

No. 6 çizgili kifıt 
Karerenııi ka~ıt 

Küçük karben ki~ıdı 
lyi nevi kopya kalemi 

renkli lcalemi 

> • kalem sapı 
Sarı lcalem ucu 

Mlrekkep Ui.stifi 
Y nı makineı1i 
Cam sünıerlilt 

Yumak ıicim 
Kağıt k1skı<'ı 

Şapoiraf makinesi 
Yaaı takımı 4 parça 

Bez kaplı ıümen 
Y a:r.ı makine hr9ası 

.. .> yafa 

> bezi 
lııtampa 

• •• 
Miktarı 

500 fİ1ct 
200 paket 
250 • 

2000 kutu 

SOQO • 
500 > 

2500 adet 
2000 > 

200 > 

100 • 
250 top 
250 > 

250 kutu 
5001 adet 
5000 • 
1500 ,, 
1000 kutu 

10000 afjet 
1000 • 
300 > 

4000 ) 
40t > 

23 
75 
8 

100 

250 
500 

• 
• 
> 
,. 
> 

300 > 

1 - Müfredatı yukarıda yazılı 29 kalem kırtasiye nUmuoeleri mu· 
nibinco pazarlıkla alınacaktır. 

2 -- Pazarlık 7 .11.941 cuma ıünü saat 9,30 da Kabataıta Leva· 
zım Şubesinde müteşekkil Ahın Komiıyoııunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık ıırasıoda kalem teklifi kabul edilir. 
4 - Nümuneler sözü ıceçen Şubede her filn Öfleden ıonra fÖrQ· 

lebilir. (9350) 1-3 
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ADMINISTRATION 
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No. 52 

---
T61ephone: 49442 

t>our la Publicite s'adre11er 

I' Admioiıtratioo 
Journal Professlonnel des Fournissaurs et des Entreprenaur e l'Etat Boite Postale No. 1261 

-tW 

ah eau S noptique des djud icati ns O,_u_v_e_r_ı_e_s_A_u._j_o_u_r_d_'h_u_i-----1 ,_ 
Ob]et de l'adjudlcatlon 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix Caulion. Lieux d'adjudication et du 
estimatif provisoir Cahier des Ch ıgos Jours Heures 

Adjudications au Rabais 

Con tructions-Re 
Repar. konak gouverneınentıl 

r ~ion-Trav .. Publlca·Materiel de Cons ructlon·Cartogrephle 

c batisse Cadııstre 
Constr. W. C. public 

Repnr. konak gouvernemeııtı:ıl Nevşthir 
Repar pont Dndalıır 
Comtr. pont Kayalar 
Co111tr. buse: 23 p. 
Constr. plaocher pont Sanlık 
Concours libre pr preparer les proiets da moauınent 

a eriger sur le Tembeau du Cbef Eternel A.tatük 
a Ankara (ai) 

Publique 1491 04 111 83 Defterdarat lznıir 27-10 41 14 -
~ 7'7 02 59 78 • 27-10·41 14 _, 
> 1056 96 Municip. Niğde jusqu'au 26·10·41 
> 6500 - Dir. Trav. Pub. Niğde 27·10-41 15 --,f 

Publique 1364 '43 103 -- Vilayet Babaeski 4-11-41 15 --
Gre a i're 2763 05 203 - • juequ'au 10-l 1-41 
Publique '4479 16 335 94 Vilayet Çorum 2-11·41 11 -
Publique 242 53 Dir. Trav. Pub. Samsun 1 ınois a pllrtir du 13-10-41 

Presidence du Constil Aokara jusqu'au 2·3·42 

Electricite·Gaz-Chauffagc Central (inat llation et Materl 

Moteur type Oiesel fooctionnaot avec du muont Pu9lique 
avec i•nerateur electrique de 10 klw. 

800 - E>ir. ForCt lst. 8-11-41 10 -

hc.bhh.I\ E.r.t · Ctıaualiures - ThtıauG - Cuirs 

Bottines: 350 paires 
Confectioo habits: 350 complets 
Cbaussures pr. soldats (aj) 

Publique 1556 -
.. 2181 -

Cre a ıre 50000 --

223 50 Oir. lnslihıt Village Akpınar de Ladik 3-11-41 15 -
163 61 > 3·11-41 16 -

C. A. Milit. a l'.Ecole dcs Officieu 27-10·41 10 -
Reaerve İl Harbiye 

~ Tr veaux d'lmprlmerie · Papeterle - Fournltur de Bureaux 
lmpreuien et reliure reriıtres: 10000 p. Pli cach. 17070 - 12i0 25 Dipôt des lmprimes clu Ministcre 11-11-41 14 30 

lapression et reliure seuches: 292500 volumes > 15700 -
Encre rougı-, pincettes, cpinrles, punaiseı, popier G re a ıre 

eıtampe et autrcs articles tle feunniture de 
bureau: 29 lota 

Trensport - Chergement - Dechargement 

Trnnspoıt articlea moaopo\ises 
Transport tabacı: 320 t. 
Transport fourra~e: 6008 t.·div. provisionı: 3000 t. (ai) 

Combu tlbl • Carbur nt - Hullea 
Charbon ele terre de Çeltek: 120 t. 
Boie de !ıapi11: 600 t. 

Dlver 
Cbaudron en cuivre: 7 p. 
Uııtensiles do cuiııine en porcelaine 
Fil de coton pr chanssetteıı 12 t, 
Tuyan pr poelc: 5623 p.- coude pr poele: 1337 p .

coude externe: 25 p.- plateau pr po~le: 3:t9 p.
pcllc: 331 p.- pineette pr poele: 361 p.- cha
peau pr tuyau: 80 p.- rechaud moyen: 42 p. 

Poele en fonte gr: 253 p. id petit: 185 p, 

Pr o v 1 • 1 o n • 

Foio: 1620 1. 
Foin: 1620 t. 
foin: 1080 t. 
Paille: 2160 t. 
Paille: 2160 t. 
Riz: 60 t. 
Riz: 60 t. 
Haricotı secs: 72 t. 
Haricot. sc~s: 72 t. 
Choux: 54 t, 
Poirreaux 54 t. 
Haricot ıecs 10 t. 
Pois-chiche: 15 t. 
Viande tlo mouton: 7'l. t. 

Ltrumcs et friuts 
> 17 lets 

Bctteraves per animaux: 20 t. 

Foio: 334 t. 
Poirreaux: 50 ·choux: 52 t. 
Orge: 30 t. 
Paille: 24 t. 
f'aille: 40 t. foin: 40 t. raisin sec: 6 t. 

Fromnge blanc: 
Oignons: 
Sauce: 
Len tilleı: 
0liveu 
Pomme .le terre: 
Viande de moutons: 36 t. 
f.oin: 20191 t. 

f ıı.bricati•n mıı.caroniı: seo t, 

Publique 
'1re a gre 

180 -

la t. l -

Publique la t. 15 -
Pli cach. 21000 -

Gre i. re 

Gre a 2'rl: le k 1 68 
• 12213 60 

Gre i ıri 10176 -

Pli cach.- 102060 -
> 102060 --

> 68040 --
> 37800 -
> 37800 --
> 19800 -
• 19800 -
> 17344 80 
• 17344 80 

Cre a a-re 
Gre ıi gıe 

Pli cach. 41040 -

Gre i. ırre 

Publique 1400 --

Pli cach. 26720 -
) 13520 --

Pli cach. 

3600 -
• 840 --

ıoco -
1300 -

900 -
3JO -

2500 -

1500 -

Publi,.ue le k O 05 50 

lcı lı o ıo 

des Finances a lst. Dolmabııhçe 
1177 50 > 

- - Com. Acb. 'EconQlll:ıt Mon. Ka9alı&f 

11-11·41 
7-11-41 

15 30 
9 30 

13 50 Dir. Fab. Tabacs Monop. Samsun 3-11-41 ıO -
> Princ. Monopolcs Balıkesir 5-11-41 10 -

Gena. Aca. Milıt. a l'E.cele des Off. 10·11·41 14 -

de R4servo a Harbiye 

135 -Vilayet Çerum 31-10-41 15 -
18·11-41 15 30 3150 - Com. Ach. Milit. i.r.ıurum 

- - Gom. A~a. lnten.i. Milit. İzmir 27-16·41 10 -
- - Com. Ach. lntend. Milit. Ankara 

1519 20 Com. Ach. lntcnd. Mil. Tophane 
1832 04 C. A. Qoaaaıut Milit. lıt. Fıadıklı 

27-10·41 
3-11-41 

31·10-41 

15 30 
15 -
lO 30 

1526 40 > 31-10-41 14 -

6353 -
6353 
465'.l -
2840 -
2840 -

1485 -
1485 -
1300 85 
1300 85 

543 -
365 -

165 -

2004 -
1014 -

Coıu. Aclı . Milit. Urfa 

• 

• 
> 

" .. 
.. 
> 

10-11-41 
10·11-41 
lU·l l-41 
10·11-41 
10-11-41 

10·11-41 
10-11-41 
10-1 ı-41 
10-11-41 

Com. Ach. Milit. Muhaköy 5·11·41 
• 5-11-41 

Coııı. Ach. lntend. Marit. Knsımpaşa 27-10-41 
Com. Acb. lotrnd. Milit. Tophane 27-10-41 
C. A. Command. Base Navnle Mıır- 3-11-H 

mara lzmit 
Com. Ach. lnt. Milit. Ankara 

• 
Dir. Etnblissement Bacteriologre et 

Sereloğie de Veterinaire İl Etlik 

27-10-41 
27-l0·41 
7-11-41 

C. A. Surv. Douıın. Urfn 10-11-41 
Com. Ach. Milit. Gelibolu 7-11-41 
Dir. Saline Çamaltı 27·10-41 

Cem. Ach. Post• Milit. 1210 
< 

• 
• 
• 
• 
• 

1444 - Com. Ach. Milit. Çorlu 

27-10-41 
3-11-41 
3-11-41 
3-11-41 
J..11-41 
3-11-41 
3·11-41 
3-11-41 
5-11·41 

C. A. Milit. ıt l'Ecole aes Offi· 
ciers de Re erve ıi Harbiye 

13-11-41 

10 -

10 301 
lı -
11 30 

12 -, 

~; ~ı 
16 -
16 30 
15 _, 

16 -~ 
ıs -1 
14 --
16 -

16 -
16 -
15 -

10 -
16 -
14 --
14 -

ıs 30 
14 -

• 14·11 ·.31 14 -

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

l•tanbul Beledlyeslndon : 
Tahmin b. lık tem. 

' !ı. 
119 38 Temizlık işleri awelesipin iaşesi içiıı 'e o 

buliur, yeşil mercimek, kuru fasulya ~ #ı" 
lll 50 Temizlik işleri amelesinin iaşesi içııı • 

kuru ıo~on, patates, preso ve lahaıı•~lı 
1628 00 

Tahaıin bedelleri ile ilk teaıio at miktarları yukarıda yat. ~0,1 
ayrı ayrı açık eksillmeye konulmu~tur. Şartnameleri zabıt ve b' 
lat müdürlüğ'ü kaleminde görülebilir. lhııle 5. 1 t. 94 l çar~lııı tel 
saat 14 de 9aimi Eociiaıende yapılacaktır. Taliplerin ılk ~· 
makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticnr~t Odası vesı 
ihale günil muayyen saatte i>aimi En•İlmend!! bulunmaları· 

lqel Orman Çevirge MUdürlUjUnden : 
Muham. fıatı 

M3 D3 Kereste Ciosi Lira t~. 

120 000 Çam a2'acı 4 90 ~ 
lçcl vilay~tinin Merıin kazası dııltilinde Bahçecik de\'let or 

dan l:lO metre miknp kerestdik çam ağacı satışa çıkarılınıştı~s 
Çam eşçıırıoın beher metro mikap ıayri mamulQrıün ııııı 

bedeli 490 kuruştur. 
Şartname ve makavelename projelerini g-örmt'k is•iyeolefİt1 ,dJ 

ç~virge müdürlüğüne M•rsin orman bölge şefliğine ve A11k9
' 

man umum müdürlUğüne müracaat etmeleri. ~ 
Satış 1.11.941 günü saat 11 de Mersin orman çevirge ı:ıı 

ğünde yapılacaktır. 

Satış umumi olup açık arttırma usulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 45 liradır. 

Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki getirmeleri lazımdır· 

Devlet Orman ı,ıetmesl Belu - Se n Re~1' 
AmlrliGlnllen : 

istif 

No. 
1 
2 

1 b 3 b. 'ıtİP e er m ını ~ 

mııh. bed. 111 

3 
4 

Adet 

65, 
646 
686 

1073 

M3 
215 
212 
212 
311 

l}J 

712 
309 
102 
935 

Cinsi 

ça• çar köş 
) • 
• • .. 

> 

lira kr. 

26 50 
26 59 
2, 50 
26 50 

' 
' ' 6 f 

./ 
ı• 

3061 952 2050 YekOcı 
11
, 

Revimi:ııin Karacasu deposundll yukarıda her birinio h 
miktar, cins, adet, ınukammen b~d~I v muv kkat tc:aıİ01111 

çam çar köşeleri ısçık artırma ile satılacaktır. 

Satı! ~ ~ 1.9t1 tarihi~e miısaai_f Pa~artesi iÜnÜ ıaııt 15 :i;ıı 
ve her ıstıfın satışını mutealup dıfer ıstıflerin numar.ı sır0 

4ına geçilir. ~ 

Çar ki~elere nit sah7 şartnamcıl Ankara Orman Utnnııı,. I' 
rü ile Bolu, lstao9ul, Ankara, lzmir orman çevirge müdlirlil 

Adapazarı orman bölie çiftlı~inde ıirüleb i lir. 't t 

isteklilerin 3 11 9-11 Pazartesi iünü ~aat 15 Boludıski Re~' 
lifine müracaatları. 

• 

Sıvas Belediyesinden: t 
Nevi Tahmin bedeli Muvakkat tenılıt• 

Lira Kr. Lira Kr. 
Hane •nka:u 5 O Ol 37 50 1 
ice mahalle:.inde ve Hamamcıoğ'lu hamamı karşısırıdıı f 1 

lan ~ol iç~.n Tevfik Yegeno~fondau istınılak ed
0

ilen ha~e";l 
15 gun muddetle açık artırmaya konulmuştur. f aliplerııı f" 
teminat paralarile birlikte 3. 11. 9"4 l tarihine tesadüf ede;ıe 
teıi giluü aaat 14 de Belediye Encömenine müracaat etıt1 
olunur. 

Ankara Valiliğtnd n: 
Huııu~i muhasebe ambarında mevcut 250 aı.let boş beıı:e'0 

açık eksiltme ile satılacaktır. . 
Mecmu unun muhammen bedeli l!:S7 lira 60 kuruştur. !hale~~ 1 

pazartesi günü saat J 5 le vilayet daimi encümeninde ior• t ,~ 
Taliplerin muhammen brdelın ~e 7,5 nisbetinde teminat "' • e 
birlikte ihale ııünü muayyen ıaatle Tİliyet dnimi encüıneıııP ~ 
nam~sini görmek istiyenlerin de daimi encümen kalerııiııe 
ları ilin olunur. 

Trabaon Belediyesinden 
Gazhanede mevcut 285 adet boş benzin tenekesi 

makine yağı tenekesi pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 
günl'!ri 5aat 14 de ~ncüm~ne müracaatları ilan olunur. 

~ - ISMAlL Gtf~lf imtiyaz Sahibi ve Yazı t~leri Direktörü: ı 
~~ 

M ta.. lıt•O 
p ...... 


