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ABOr:E ŞARTLAR! 

Türkiye için 

Ayhtı 
Kuru' 

450 
850 

12 · 500 
E.cııt-1:-ı nıemlek,.tl<'r •çir 

12 Aylığ'ı 2700 

SA YISl 5 KURUŞ 

GOnii reçen nuJhlllar 
20 \c11r11~hır 
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PERŞEMBE 
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27 lkinciteırln 1941 
ı zttz aran 7 7 rn 

~---------~ 
iDAREHANE ve MATBAA 

Gıtlllla, E~ki Gömruk Cndde,i, 

No. 52 Huııu~t Dair~ 

iLAN SARTL Al<! 

ldart-han~mizde g-oriışüiur 
--- ---- ---

Telefon: 49442 

Poıta ltntuıu No. 1261 

Tüccarların v e M ü t e a h h ~i tr 1 e .. r i ·n 
~---------~ 

m e s 1l 'e :k l r g a n ı d ı r 

tKONOMIK HABERLER 

Korunma Kanunundaki 

Yeni &eğişiklikler 
levzı Of si Kurulacak 

~rıtdan bildiriliyor: 
'ıııldiğioe gÖrP. hükı'\mt-t hal
t-, L • 

e~ gıdıı ve gerek sanayı 

~tı ba.kımrndao zaruri ihti
'ıı ııı kaışılaınak ve bunların 
~t 1 . • 1 . . . t 

e-vzı ış orını tıuızım e -
Yolunda yeniden ınuhim led
lllınak iızeredir. Bunun için 

'e•ti Ofhi kurulacalchr. Ofis 
111ıddeluiııi ve bütüo una
llıalatını halkın ıhtiyacı nia
t tevzi edeceti gibi bu 

trıl'l d f. f f .. -'-. pıyasa a ıal tere uune 
ni olacaktır. , 

11 Parti Grupuııda teşkil 
l\l olan komıtyon milli koruo
~Ununda tııdiiı İcab eden 

'tılcr üzcrıodeki çalışmalarına 
etmektedir. Komi~yoııa 

~ <llınıyan birçok meb' usların 
llıüzakerelP.r sırasında din· 

'
01arak bulunmaları ilıtika
lı •lıoınak üzere ulan ye
l1ddc tl. tedbı rler in • .-ıeclis 
Qde uyandırdığı alakayı le· 

~ tttiruıekteciir. Ticaret Ve
Ull\toz Ôlunon .,.._ •"'-41:;r-

Haıım Menemeuciotlu da 
)ol'ldtt bulunarak münkere
,tıralt etmekle ve vekalet-

1\t•l;ıkildaı eden lıusu~altııki 
\la aaır mütalealaı ını snd 
htt vermekledır. 
korunma kanuaıunda yapıla
lletiıi\dikler hakkında ln
lıı ve halen grup eııcüme
letltik edilmf'kte olan la

~ ilna hatları şunlardır: 
dalti maddelt're göre bü-

ırt 'le müt11t1e1 eı Milli ko

~anuounıın karar ve teb

Qj darhal tatbik \'e icra el

~ llıiiltellt'ftirler. Bu hııuııuo 

1 
1ıııcta kuıuı u görülen aia· 

th -Ocretli mensup ve mün-
ltıtaıur ve ııairenin Dll"tnuri· 

b· Ba~vekil Jerlıa1 nihayet 
11
ecek veya ba~ka türlü tec-

'dııecektir. 
:ıiltrıet bilumum un fabıika
lt değiruıtnlerine ve tebli~ 

1
tdbirleri ta· bik et mı yen ve 

~ıı derece ve evsafta istıh
'- illuıımakta taannüt göste
"•yi ve maadin ıoüeıısese• 

1 
tl koyarak kendisi işlete

h Hüki\met i~ saatlerinin as
•dlerini bilumun müessese 

\ 'retbanelere şamil olarak 

~~lan ticaı ele göı e ayn ay
' 
1 
•te salahiyettar olacaktır. 

r eri, asgaıi iş saatlf'ri zar· 

,. •ı:ık bulunmak ınecburıye· 
1 killlcaklar ve huitllmet ıca
' ı · ~~ Utum görduğü maddelerin 
b· hıı, satış ve imalatını me· 
~1'ccği gıbı bunların İ•tıh· 
tıı ve iroalıil şekil ve mik· 

\ dıı tayin veya tahdit ede · 
'l.\i,. 
~Q 
it .llıet ithal ve ihr•ç madde-

' 
1<=ııb1nda prim verecek ve 
tdtceği maddeleri prime 

lııı 
,, 11caktır. 

~.ı 
ıır mukavele müddetinin 

1"d:ın on h-ş gün evvel tah· 

~~lıırdukluı ırarri menkulü 
ı 1 • "deceltlerirıi ~ildirmulnıa 

llıt'rıkul~in ınukaveleıi bir 

seııe daha temdit edilmi, addoln
aacakhr. 
HükQ~et icabınJa her türlü :ta· 

ra ve deniz hususi nakil veıııtala

rının seyrüseferini tan:ı:im, takip 
men ve azami nakil ücretlerini tayin 
edeceği iİbi bunları da Devletçe 

lüzum görüleceği yerlerde çalıştı· 
rabilecek ve isterse bunları satın 

da alabilecektir. 
Hükumet isterse zeriyahn .ıevı 

ve çeşitlerini tayin ve tesbit e

decek veya bunlardan bir kumının 
ekimini mf'nedecektir. 

Bunlardan maada kanuna ihtikar 
yapau toptan ve perakendeciler 
ıçin çok mühim hükümlere ~öre 

ibtikıirııı mahiyetine nazaran 10 
sen( ye kadar hapis ctzası ile 
10,0UO liraya kadar para cezası 

ahnabilecf'k ve batta icap ettigi 
takdıı de hükumet ıunhteldrleri 
muhnkeme etmek uzere hususi 
mahkemeler bile kurabilecc-ktir. 

Börek ve tathlar 
menedillror 

Ekmek, francala, bisküi ve !!i· 
ıwidden maada bört>k, tatlı ve 
benzerı hamur işlerıiııio yapılma

sıoı meneden kararnamenio bu

günlerde neşrolunacaaı anlaııl· 
..... 1'-.ı-.1-..~ı.- ~ - L--

~açacılanudan ınurekkep bır he
yetin bu miıııaı.ebelio aıak,dar 
makamlara müracaalle bulunmak 

üzeı e bugünlerde Ankaraya ge· 
lecekleri haber alınmıştır. Uiğer 

taraftan öğrenildiğcne göre evler
de yapılacak hamur ışleri için 
münasip görülecek :ı:amanlarda 

ailelere uo verilmesi de ayrıca 

düşünülmüştür. Bunun tevzi e
sasları da tesbi t edılmektt'dtı. 

Kadın çorapları için 

İktısat Vekaleti tedbirler 

alacık 
Aııkııradan bil<liriliyor: 

.Son zamanlarda kauın çorapların J 
da ııayri kabıli iuh fiyat tereffüleri ' 
olmaktadır. r:ııkiden bir liraya sa
tılan kadın çoraplanıun şimdi 3 
liraya satıldığı ıörülmektedir. 

Halkın en zaruri bir ihtiyaç 

maddesini l<'Ş~ il eden bu mııdde 
üzerinde lktuat Vekaletince bazı 
tetkiklere başlanmak üzere oldu

to bildiı ilmektedir. 
Bu incelemelerde kadın çorap

larının bazı katagorilere ayrıla

cağı ve daima artan bu fiyatla
rın önüne gt>çilmeıi için y<'ni bir 

tııkım tedbırl~r alınacağı haber 

verilmektedir. 

Hereke fabrikası 

kumaşlarının fiyatı 
Pamuk ipliği lt'vzialını yeni bir 

programa batlamak. Ü7.ere tı,,tkik· 

ler yapmak içio lktısat Vekaleti 
tarafından şehrimize i~ndtrill"n 

yükst-k ulihıyetli heyetin rtı!lı 

Vekalet aanayi umum müdürü 
Reşat Ankaraya dönmüştür. Maa
mafih, diter aza burada kalarak 
tetkiklerin~ devam etmektedir. 

Tev:ı:iat husuıuııda alakadar 
fabrikatörlerin UP fıkirleri alınmak 
üzere buiÜU Milli Sanayi Birli

finde bir loplanh yapılması 

muhtemeldiı. 

Ank. Yapı ve Usta Okulu: 
Tutla 1'15~ 
Kereate 1955 

Ank. Lvz. SAK 
Kadayıf \e )'ufka yıpt. )956 

A~k. Tıbbıye Okulıı: 
Kölıoe fotin 1958 

Ask. rabrıkalar U. Müd. SAK 

Elektrik nııılzemui 196:.? 

Balıkesir Ask. SAK 
Sıfır eti J 9.S3 

Muhtelif kuru l'rU k 1 Y.>.> 
Odun 1957 

Çanak. Ask. SAK 
Mnht .. lif e•u '.• 19ol 
Donıate!I ulçuı 1960 
Nakıl i~ı 14.SCJ 

Çorlu Aık:. SAK 
Kuru ot 196Q 

D. D. Yoliaıı: 
Klişt> yapt. 1951 
Çınlco üatübc.:i 1955 
Tiirk b~:ı;iri !456 
Eczane kııt>~i 196:~ 

Deniz Lvz. SAK 

Motür ııurubu l'.16'1 

Erzurum Ask. SAK 

Liayit kömürü l 96G 
Sıtır eti 1954 

G"!libolu Ask.. SAK 
Sıtrr eti 1965 

Harbiyede Yedek Sııb:ıy Oku-

lunda Ask . .SAK 

Gaz 1967 
Kuru Üıüm, kuru İn ~İr \ ' C kuru ut 1 !lb~ 
Giibre 1968 • 

inhisarlar U. Mud.: 

Sızar• paket kolası 1956 
Boya verniti ince ve kalın l!Rrl toı yol· 

dız 1 ~66 

lst. Komut. SAK 

Sıcak su kazanı tamiri 1%7 

Arttırma 

tışlar 

-
ile yapılacak sa

hakkında Adliye 
Vekaletinin tamimi 

Ankar.ıdan bildiriliyor: 
Arttırma ile yapılacak sat1şlur 

ve milli korunma kanunu hakkın
da Adliye Vekaleti teşkilatına şu 
tamimi yapmıştır : 

•Mitli korunma kanunu ihtikarı 
menetmekte ve bu memnujyeti 

de elde edilmtk istenilen menfa
atin miktar ve mahiyetine göre 
muhtelıf eczalarla teyit eylemek
tedir. Hüı<.uınel mezk.ür kanunun 
31 İnci maddesıne müsteniden 
dahilde lüzum gördüğü maddele· 
rin azaıni fıyatlı.rını malıyt:te 

zam e.dilebilecek azami kar nisbet· 

lerini "e bu maddelerin ciı.slerini 
ve vasıfl.ırırıı tayin etmiştir. Hu 
suretle lesbit olunan fiyatlar ve 

yalrnt kar niııbetlC"ri fevkinde bir 
malın sıılılması yasak olduğu gibi 
sair kanunlar, hükumlerirıe göre 
mercilı-riııce lesbi t olunan f ıyat
lar fevkinde bir malın :.atılmau 
<la ya~aklır. 

Bunların haricinde muhik se

bep olmaksızın uısmi satış fiyatı 

tesbit edilmiş olan malların da 
fazla fiyaıa utılruaH yine milli 

korunınıı kanununun 3:2 inci ınad· 

de<;İ mucibince memnuiyet altına 

alınmış ve bıı memnuiyellerc mu

hııJP.f~t t"dtlerek işl~n~n ihtikür 

suçlan aynı kanunun 59 uncu 

maddesiyle \!eulauı.lıı ılmı2lır. 

~ 

Çift atlı nakliye nrab171 yap. 1964 
Giimüuuyu hası, tamiri 1955 
Meş~ kö111Ürü 1968 

fst. Jandarma SAK 

Ekmel.: piıirilıue•ı ve nakli i~i 1956 

lst. Beledıy~sı: 
Alumın_vum ~e kurşuıı •İİlyeni 1951> 
Kurıı ıtrzal.. J 456 

lzıuir Lvz. SAK 
Odun l\ltıU 

1 ahana, vrua ve ısp•ııak: 1 <ıo'J 
Saıleıa~ı 1967 
Kuru Üıiim 1965 
Patateı 1u57 

Kastamonu Nafı3 Müd.: 
İnebolu liınırn luııuı tamiri 19.59 
Böltı'• s:ıoat okulıı atölye binası iu1, 

Kırklareli Ask. SAK 

S"-dtyotı 1947 
.. 1964 

Mardin Vilayeti: 
Hıikumet konatı tl\miri l 9~G 

M~ı zı fon Ask. SAK 

SaJoya~ı !94B 
Timar fırçuı 1911 '.{ 

M. M. Vekaleti: 
R~dieaiir 1955 
Akümulittor 191>4 

Nığde Aıo.k. SAK 
Sığır eti 1964 

Sarıkamış Ask. SAK 

Sıv:ıs Nafıa Müd.: 
Kiremit l 969 

Tophane Lvz. SAK 
Sabun 1963 
Zeytin yatı 1963 
Terlik 1964 

T opkapı Maltepeıi 

K. ot ve uınaa 19o:{ 

Aıık. SAK 

Solıa boru v. ı. 1 %4 

Yeşillcöy Ask. SAK 
Lahana ve praıa 196~ 
Sıtır eti 196 <ı 

1957 l 

MU NA KASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 
~ ~·~~--~~--------~~--~. 

Nafıa Vekil etinden 

Eksiltmiye konulan iş: 

~~zinc~ıı su işle ri l'l İnci şub.. kontrol miHı•ndiılifi mıotak.,, 
d~hılındek.ı Vazkirt deresinin ıslahı işı, muharuıoen keşif bedeli Yahi
dı fıyal esa~ı üzerinden 688,184 lira 60 kuruştur. 

Ekıiltıne 16·12-941 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de An
karada su !'leri reisliği binuı içındı- toplanan !!U eksiltme komiıyonu 
odıısıdda k .ıp<tlı zuf usuliyle y.ı pılllcaktır. 

İstekliler, eksiltme şartnamesi , ınuksvelf" prnje,i Bayındırlık işle
ri g~uei şartnamesi, nıoumi sıı işleri ft"orıi şartnamesiyle hususi ve 
f~nni şartnaınel,.ri \'e projelni 34 lirıı 41 kuruş mukabilinde ıu işleri 
rei~liğ-indf'.n :ılabilirler. 

Eksiltmrye girebil nek için isıeklilerin :ll277 lira 38 kuruc:lult. 
muvakkat teminat vermesi ve eksi ı tmenin yapılacağ'ı flÜndcn e~ az 

iiç gün C\ \'el ellerinde bulunan v"sikıılarla birlikte bir Jilekça ile 

._ o 

fiyatı hükumetç" tesbit edilmi~ 
olan rşyanın arttırma ilr. satı,ına 
bu eşyanın cirı' ve va'lıflnrınııı 
ve maliyet fıyatlariyle bunJıır4 i
lavesi icap edE"n ınt'!şru kir mik
tarının icra nıernurlıığunca ıa

Jiilıiyetli ınrreilne te~bit etıi,.diic
ten sonra ancak taayyün edrıı bu 
11atışı fiyatını buluncaya kadar 

attırmaya aevanı edilmesi ve bu 

fıya t a ınıitısaddit talip çıktığı tıık· 
dirde yıne ualarında kı~r8: çekil

ke:ıalik &aruridir. 

Müracaat büroları faali
yete geçti 

ltha!at ve lhrac .ıt Birliklerinde 
kurulması ricaret Vekaletiqcl! 
taı1vib olunan Müracaat Bürosu 
faaliyote geçmiştir. ~eçen gün, 
bütün tihalat tacir lerine bir ta
mim yapılar.ık iıhal P.dec• kled 

ve ıııılen ~llerınue bulunan ı tlıa· 

lit mallarının yüzde :!) ini Mii
rac 13l 8ürosu ~mriııe verıneğe 

ıuecbıır oldııidarı bi lJirilıniştir. 
Bu suretle yeni büı o pıya!tanın 

ııı e \.'l' lld •toklarını .-ı yi.izde 25 ini 
daima eliııJe tutacaktır. Bıınun 

faydaları hiç bir illıalatcıaın e· 

---"!!_~-- • 

Taşovada tütün demet ve 

denk işlerine başlandı 

Erbaadan bildiriliyor : 
Taşova (Eıbat, Nıksar, Tokat) 

mıntakasında mevsımırı müsait 
gidişıııden iatifade edii~rek ~ayet 
iyi idrak olunan tütün mahsulü

uün demet ameliyeıİn6 başlan
mışıır. liuııu müteakip denkleme 
işlerıne de yakında bulanacaktır • 
ft-Ç~n senelere aisbetle yf!nİ mah
sul çok iyidir. Hastalıksız ve 11· 

kar ı astz idrak edilmiştir. 

Mıntahlarda dola,an inhisarlar 

eksperleri de müııtahsille yakın· 

dan temas etmişler, demet mev
siminin başlaması hasebiyle fay· 
dalı Öğiitlerde Lulunmuılıırdtr. 

Taşova rekoltesinrn 9 n nıik

darı kati rakamlara henüz. istinad 
ettirilmesine imkan olmamakla 

be rab~r Erbaa 1,900,000, Niksar 
700,00 ), To~at 600.000 lulo ki 
cernan umumi mikdar 3,200,000 
kıloya iıali~ olııca~a lahuıiıı e
dilm1ıktediı. 

İplik İsi Tanzim Ediliyor 

Şı1 hale Da7.arırn ~atış fiyatları 
lııi~üuıetçe tesoit ~dılmi~ olsıııı 
ı.lmuın, bilumum eşyanın alıın 

ve satımında ihtikarı önlemek ve 
binnetice halkı zarardan korumak 1 
maksat VP. mü)lhun!!i le mcvır.u IJu- il 
lunan milli korunma kanıınuııun 31 
ve 32 nci maddf'leri müzayede 
ile satışa mütealiik mevzuata tak

yit etmiştir. 

, tindeki malile piyasaya tesir veya 

Aksi takdirde resmi dairelerin 

arttırma hükümlerini tatbik ederek 
sahiplerine haksız kar temio ede
cek surelte ~atışta bulunmalarıoa 
da mü!aııde edilmiş olur. lhtıkar 

suçuna mevzu te.~kıl edecek böy
le satışlara wilıi koru nmıt kanunu
nuo kısl'i surette: ıct çekmiş oldu

ğuna şüphe edılemez. liuodan 
başka bazı kötü nıyet sahiplerinın 
doğrudan doğruya ilıtikir tt-şkil 
edecek bir fıyatla mallarını sata
mıyarak böyie bir aahşı muvazaa 
surelile reıııni dev id dairelerine 
yaplırrnalarına mahal verılmi~ o
lur ki buoun milli korurııııa ka
nunu ile gözc:tılen gayeye ne ka· 

dar aykırı oldu~u <la açıklır. Bi
naenaleyh art tırru4 hükümlerine 
gore yaµılacak satışlarda satılacak 
t-şyanm hükumetçe azami satış 

fiyatı tayin edilıuiş oidu~u tak
dırde, müzayedeye ancak bu fi
yatı buluncaya kadar devam e
dilmf'.si ve aynı fiyata müteaddit 

ı tnlip zuh11r dli~ı takdirde •r..ıla-
1 rınd .. kura çekilerek ihalenin ku· 

j ra isaLet eJecek talib~ y•pılma· 
aı :ı.ıruri oldu~ 11 ıı.ibi, azami satıp 

tazyik yapmasına meydan vuil· 
i 

1
. memesi olacaklır . 

Büro, piyasay4 gelip de mal 
bulamıyan ıkioci ellere ve Ana· 
dolu tacirlerine t-limleki mallar· 

dan değer fiatile teniat yapacak 
ve malın b e.deli asıl mal ~ııhibi 

olana verilecektir. 

Dokuma sanayii 
Bir çahşma programı 

h szırlanıyDr 

Pamuklu dokuma sanayiill'l meş
gul olan fabrikacılar ieçen gün 
Tıcar .. t OJuıoda Sanayi tP.dkik 
heyeti reisi B. Şevket Süreyya-

' oıo iştirikile bir toplnntı yap
mışlardır. 

Bugün de İpekli ve yünlii sa
!layicileri toplaoncalctır. Bu içti 

malnrda yeni ihtiyaçlardan doğan 

z!lruretlert: göre yeoi bir imalat 
programı hazırlanacağından, ıe

çen günkü toplatıda bazı esaslar 
tt-'>bit t-dilmiştir. J'oplantılarnı 

aonuııJa ipekli, yüolii ve p11muklu 
dokuma iı.ıihsaline ait y~ni bir 

çalııma proırun haıırlanactktır. 

Ankarıdan bildiriliyor: 

iktisat Vekaleti ~on iplik ka
rarnamesini ml\kta ve bu müna
sebetile iplik fiatlarını yeniden 
teııbite karıır vermiş bulunmakta· 
dır. Vekalet aynı zamanda ala
kalı makamlara bir tsmim yap· 
mış, bu hususta bazı tavsiyeler
de bulunmuş•ur. Bu tamime röre 
vilayetler tarafından verilmekte 
olan ipliklere ait vesikalar yeni
den değiştirilecek, zati ihtiyaca 
olanlara ayrı, dolrnduğunu satan· 
lara da ayrı renkte vesikalar ve
rilecektir. Bundan böyle zati ih
tiyaç sahipleri senenin muayyen 
.zamanında bir veya iki defa ol· 
mak ilzc:re mabdul miktarda iplik 
alacaklar, buua mukabil dokudu· 
2'4lnu satan kimselere Jaba fazla 
iplik vermek imkanı hasıl olacak· 
tır. Diğer taraftan ba:ı:ı kimsele
rin tezgah sahibi olmadıkları 
halde te:ı:ıah sahibi ıörünerek 
ıplik almakta oldukları ve bun· 
larıo aldıkları iplikleri yüksek 
Ciatla başkalarına uttıkları t•s· 
bit edilmiştir, Bnnlarrn iinil 

alınması için haklarında ı ddetli 

takibatta bulunmaları için Vıli· 
yt'llero teblitat yapılmıttır, 



MUNAKASA GAZETESi 

Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayede er Listesi 
A) MUnakasalar 

ln .. at, Tamirat, Nafıa '•'•''· Malzeme, Karlt• 

Erzioconın Vazkirt dereai ıslahı işi (ıart 3441 kr.) kapah z. 

Fatih kimyahan~ıinin tamiri paz. 
Poıtahane binası İnf. kapalı z. 
Üıküdar Zeynep Kamil dofume\'İ çamaşırhanesi· aç. ekı. 

niD tamiri 

688194 60 
307 23 

20000 -
1990 

Elektrik Havagazı-Kalorlfer (Tealaab ve Malzemesi) 
Detirmeo tesisi (temd) 3660 
Dizel dinamo: 1 ad. paz. 10000 -

Elektrik a111pulü muhtelif tip 

Mensucat. Elblse, Kundu,. Ç"m•t"• w. •· 
Yerli manda deriıi: 2.5 t. (teınd) 
Yerli vaketa: 1 t 

Taban aatarı: 380 k. 
Sarı astarlık me~im )0 k. 
Kenarlık urı me~in: 25 k. 
lakarpin: 250 çıft 
Fotin: 66 çift 

aç. elcs. 
aç. ekı. 

Mobllya, bUro ve ev eşyaaı, 
Çekmece bölmesi: 24 ad. 

MutambaHahv.s. 

paz. 
Ecza dolabı yaptırılması: 1 ad. 

Kanape yaptırılması: 4 ad. 
Somyalı demir karyola: 50 ııd . 

Mobilya 

• 
• 

aç. ekıı. 

kapalı z. 

Matbaa l~ıerl Kırtealr• • Yazıhane Levazımı 
Yazı nıakinalan tamiri 

Kereste, Tahta ve saire 
Kereste paz. 

Nekllyat, 80,altme, YUkletme 

Be,ilttıış Maliye Kırtasiye dtposuna ickeleden relip aç. eks. 
gidecek malıtemenin nakli iıi 

Mahrukat, Ben~ln, Makine r•Olerı v. •· 
Odun: 2300 t. 
Me,e kömürü: 2.5 t. 
Manral kömürü: 2 t. 
Odun: 100 t. 

MUteferrlk 

Yağ siiz2'tçliti için keçe: 854 ad.-laatik hortum: 
20 m.-fırdöndü: 1080 ad. 

Malt:eme: 2 kalem 

Samsun tülünti: 59 t.-lzmir tütünü: 84 t. 

Eter sabunu (,art. 130 kr.) 
Gaz boru!U: 2 kalem 
Yemeni kalıbı no. 40: 50 çift 

1 > DO. 41: 50 çift 

.ı • no. 42: 70 çift 
> • no. 43: 70 çift 
• > DO. 44: 35 Çİf t 

• > no. 45: 25 çift 
Mahmuz: 5000 çift (müteahhit nam ve beaabına) 
Kürek: 5580 ad. 
Don yağı: 6 t. (taıhih) 

Eraek, Zehir•. Et. Sebze, v.a. 
Sı2ır eti: 6. t. 

• • 35 t. 
> • 35 t. 
• ) 35 t. 
• • 10 t . 
• > 6 t. 
.. > 4 t. 
> • 10 t. • 

Bulıor: 19.2 t. 
Şehriye: 10 t. 
Makarna: 10 t. 
Yeıil mercimek: 17.2 t. 
P atateı: 33230 k. 
Pirinç: 10 t. 
Fasulye: 19.2 t. 
Bötrülce: 27.7 t. 
Kura bıkJa: 41.6 t. 
Koyun eti: 45 t. 
Peynir tenekeıi: 2500 ad. 
Hındi eh 7 t. 
Saman: 20 t. 
Sadeyağ: 25 t. 
SıA-ır eti: 250 t. 
Koyun eti; 40 t. (temd) 

Pamuk yafı: ~O t. 
Prasa; l l:l t. 
Lahana: 67 t. 
Jspanak: ~7 t. 
Zeytin yaf: 50 t. 

• • 50 t. 
Lahana: 

8. 12.41 de alınacağı ilin edilen 120 t. prasaouı 
ahomaınndan sarfrnazar edildi 

Kuru ot. ıuoo t. 
Saman; 800 t. 

Süt: 1 t.-yotuıt: 1 t. 
Sa<leya2: ~ t. 

K.ıru U~üın: 400 t. 

paz. 

> 

• 

paz. 

> 

kapah z. 

aç. ekı, 
pu. 
kapılı z. 

kapalı z. 

• 
> 

> 

aç. ekı. 
) 

• 
paz. 

• 

> 

• 
paz. 

> 

kapalı z. 
aç. elıts. 

paz. 

• 
• 
• 

kapalı z. 
.. 
> 

• 
paz. 

• 

kapalı z. 

paı. 

• 

11875 -
3700 -
1520 -

12S -
62 50 

çifti 8 -
726 -

3:>0 -
·ı99 -

beh. 33 -
5127 -

270 17 

49560 -

29600 -

20000-
5475 -

100 -
lCO -
140 -
140 -
70 -
50 -

çifti o 95 
8649 -

6000 -

3000 -
17500 -

17500 -
17500 -
5000 -
3000 -
2000 -
5000 -
469.l -

5000 -
5000 -
4988 -
4984 50 

5000 -
4992 -
4986 -
4992 -
32343 75 

62.) -

5250 -

k. 1 70 
08750 -
23600 -
42500 -

k. o 06 
k. o 11 
lı:. o 11 

46500 -
46500 -

2 500 -

-- -
k. 1 75 

31277 38 Nafıa Vekileti Su İşleri Reiılifi Ank. 
23 04 lst. Belediyesi 

1500 - Diyarbakır Vilayeti 
149 25 lst. Belediyesi 

274 ~O Çay Belediyesi 

16-12-41 
2-12-41 

17 12-41 
ll-12-41 

9-12-41 

15 -
14 -
10 30 
14 -

1500 - Deniı: Lvz. SAK Kuımp•i• 

• 
1·12-41 15 -

15· 1 '2·4 l e kadu 

Kayııeri Ask. SAK 

> 

171 Savaştepe Köy E.nıtililsil Müd. 

1-12·41 
1 -12-41 
1-12-41 
1-l:l-·U 
1-12-41 
8-12-41 

54 4~ lst. Belediyesi 1 '2-12-41 

26 25 
22 45 

123 75 
384 52 

Anlc. Lvz. SAK 
lst. Belediyesi 

• 

27-11-41 
2-12-41 
2-l'l-41 

Jst. Liınanı Sahil Sıhh. Mrk. SAK 16-12·41 
Valdebağı Prcvanleryuru S3natoryum 12-12·41 

Müd. 

A!!k. Fab. U. Mnd. SAK Anlc. 2M-11·41 

15 -
15 -
ıs -
ı5 -
15 -
16 -
14 -

ıs -
14 -
H-
14 30 
15 -

1 
14 30 ' 

' 20 ı6 lst. Belediyesi 2-12-41 14 

1..0 - Maliye Vele. Uc~ik taş Kırlasiyt Ü t'lp. 

3i17 - Mimarsİnao Ask. SAK 
l:st. Komut. SAK Fındıklı 

210 - K. Çelcınece Avcılar Köy Ask. SAK 
Selimiye Ask. SAK 

12-12-41 

15-12·41 
28-11-41 

2-12-11 
27-11-41 

14 -

14-
15 30 
17 

14 -

- -Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 2Y·ll-41 11 30 

2220 - lzmir Silah Fabrikası ile Tophane 
Ask. Fabrikalar 

3-12·41 14 -

Rumanya Krallıtı İnhisarlar Müs· 
takil Sandığı Müd. ile lst. Galatil 
Unyon Han Rumanya l icaret A· 
taşesi Bay Titııs 

v v - ..... yc .... uıc:cu tt vcııar r-..oy Ask • .:>Al\. ~-J~··U 

1-12-41 3000 - M. M. Vek. SAK 
410 63 D. D. Yolları Haydarpaşa 

Kayseri Asit. SAK 
) 

"· 

> 

M. M. Vekaleti SAK 
1297 3S .. 
450 - D. D. Yollan Ank. ve Haydarpaşa 

Vezneleri 

450 -
1313 -
131J -
1313 -

Çanak. Aak. SAK 

> 

• , 
> 

> 

> 
, 
> 

• 
> 

• 

19-12-41 
1-1~·41 
1-12-41 
1-12-41 
1-12-41 
1-12-41 
1-12-41 

11-12-41 
28-11-41 

9-12-41 

10·12·41 
10·12-41 
10-12-41 

10·12-41 
10·12-41 
10·12-41 
lQ.12· 41 

10·12-41 
2·12-41 
2-12-41 
2-12-41 
2-12-41 

2·12-41 
2-12-41 

2-12-41 
2-12-41 

375 -

225 -
150 -
375 -
748 -
750 -
750 -
7ti6 -
748 -
7~0 -

748 -
748 88 
7,0 -

2425 79 
46 87 

393 75 

• 
Konya Ask.SAKve Anlc.lst.Lvz. 
lıt. Belediyesi 

. 2-12-41 
SAK15-12:41 

Tophane Lvz. SAK 
> 

3187 50 Balıkesir Ask. SAK 
5157 - Birecik Ask. SAK 
3540 - 1st. Komutanlığı SAK Fındıklı 
3187 !>O D.D. Y. Ank. ve H . pacı.ı S evk Ş f " e . 

- - lzmir Lvz. SAK 

----
6975 - Çanak. Ask. SAK 
6975 - • • 
375 - Küçük Çekmece Avcılar A~k. SAK 

Ank. Lvz. SAK 

4865 - Kemerbıugaz Ask. SAK 
4125 - • 

12-12·41 
1-12·41 
l-12-41 
3-12-41 

24-11-41 

1-12·41 
9- 12-41 

10-12-41 
10-12-41 
10·12·41 

8-12-4 t 
5-12-41 
2-12-41 

22-12·41 
22-12·4 l 

T opkapı Malttpesi Aslc. SAK 4·12·41 
l l ıubiyr"Je Ytdl'k Subay Oıcıılu A•k. 1-l ~-41 

SAK -- 2-12·41 

1, -
15 -
ıs 30 
15 -
15 -
15 -
ıs 

15 -
15 -
11 -
lO -
15 -

15 -
15 -
15 -
ıs -
15 -
15 -
15 -
15 -
10- 12 
10-1'.l 
10· 12 
10-12 

10· 12 
14-17 
14-17 
14-17 
14-17 
16 -
14 -
14 -
14 30 

15 -

15 30. 
15 '10' 
15 -
15 -
15 -
14 -
14 -
14 -

13 -

14 -
10 -
1'.'i -

15 -

r 
İstanbul Belediyesinden: l 

Tahmin B. 
L. K. 

460,00 

105,00 

160,00 

50,00 

200,00 

:nu,ı 7 

307,23 
350,00 

299,00 . 

Teminat 
L. K. 

34,50 Fatiht" Kırkçeşme malıalleıin in Nder ,o· 
kağında 13l ·134·1 36·140·3-7 numaralı ef 

ınkazmın satışı. 

7 ,88 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin Nefer ıo· 
\ag-ında U2· 1:s4·136·1 iS-1 ' O-j·7 numaralı 
ev ankazıoın satı,ı. 

12,00 

3,75 

F ntihte Kukç~şmf' mahnllr sinin Ş"hr. deba· 

şı caôdesinde 132-134· 136·138 nomarıı lı 5 
dul.kan ao bı:ınm satışı. 

Fatihle Hoca Teburük malı~llesinin Gazan· 
fer aokae-ında 13 numara lı ev an\ı:uının 

satı11 . 

15,00 Ay'lır deposıındaki Fok ~ a ilı aygırın sa· 

\ı41. 

ıo:ı6 

23,0~ 

26;ı5 

22,42 

Yeşilköy çocııklaıı k11r t11 rııı !1 yurılu için a· ' 

hnacalt kerest e . 

Fatila Kimyalnnesinin tamiri. 
Cerrahpaşa hasıahanui için yaptınlacalc 1 

adet ecza dolabı. 
Şehrin muhtelıf mahalleriut konulmak rıze• 

re yaptırılacak 4 adet kanrıpe . 

Ta.hnıi ıı b delini ile teminat m iktarl ım yuıe:ındıı 

ayrı ıyr ı pı ı. l·lıı:- ı <• ıı nı ;t ı ' 
Şartnaıneleri Zllbıl ve Muamelat Müdürlüg-ii 

yaz ılı itler 

kaleminde 
Daimi En· görüll"bilir. ihale 2 .12.9·H Salı günü ııut 14 de 

cümende yapılac:ıkhr. 
Talipl.arin il\.: teminat maltbuz vt:ya nıektuplarile 

muayyen ~aattf' Daimi Encümende bulunmaları. 
ih1le g!inil 

Nafia Vekall':tİ ııc miiracaat ederek bu işe mahsus o lmak fı zcre vesik• 

almaları ve bu Vl"Jilcayı ibraz etmeleri ş:ırth r . 

Bu mliduet içindi' veıika talebine bulunmıyanlar f'lcsiltmcye işti• 
rak edl'm .zler. b' r 

İııtcklile r in teklif mea~11phrını yukarıda yııztlı saatten 
1 

saat evveline kad11r su işi ti reisliğine makbuz mu < abilirı de \'trrnele· 

ri laı:ımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

cs&::ıo 

Elektrik, Havagazı , Kalorifar (Tesisat '"' Malz.) 

Den z Lv. Amirliği Satan Alma Komi •yonundan 
Tahmin edilen bedeli 7 biıı olan bir adet rootör gurub ınuıı 2

8 

2. Teşrin 941 cuıııa ıünü saat 14 de pıızarlıkl:ı eksiltmesi yapıl•· 
caktır. 

!\a t i tem inatı lU:>U l ır:ı olup ş:ırtnemeıi her 2"Ün kom isyondaıı •' 
lınabil i r . 

İsteklilerin belli g ün ve saalte Kl\sıınp;ış,cla bulurum k11mi"yond• 
hazır bulunrn:alan. 

* * * Tahmin edilen bedeli 1 O bin lira olıın bir adet dizel tliaıoı0 

gurubunun 1 1. kanun 941 p.ızartesi 2'Ünü saat 15 de pazarlıkla ele· 
siltmesi yapılacaktır. 

Kati temiııııh l 500 lira olup şartn:ıınesi her ırün koıni!lyondaıı ı• 
lınabilir. 

İsteklilerin b,.lli gün ve saatte Kasımpnıada bulunan kowi•y_,nd• 
baa:ır bulunmaları. 

latanbul KomutanhOı Sstlnalme Koml•yonundartı 
Muhtelif rnuın kııvveti ııde 110 vo ltluk BJS ve 221) voltluk 9oO 

odet k i cem'an 1775 add el~k • rik acnpulu 1.12.911 pazsrte!İ gi1ı0 

saat 11 de paurlı kla rıatın alıncı ı:a ktır. lıteklilcrio balli giln ve saat· 

te tekliJ edecekleri {ıata göre k'! t' i teminatlarlle birlikte l'ındıklıd• 
satınalına komisyonuna ıelmeleri. 

* * ~ Keşif bedeli 119 lira 12 kuruş ol ırn 2l kaltm eleldrik rnalıe• 
mesi 1. 12. 9~1 pazartesi günü saat 15 de pazar lakta satın alınacaktır· 
Kat'i teminatı 73 lira 71 k u ruştur. Şartnameıi her fÜn komisyoııd' 
ırörürlebilir. lsteldilerin belli iÜn ve 'laatte Fındıklıda uhoalma k0' 

misyonuna gtlmeleri. 

• • * 

Menfi ve müsbet akümulatör plakası alınacaktır . Bak: 
sutuounda lst. Belediyesi ilanına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s . 

Afron Askeri Satm Alma Komi•yonundan 

10.000 çift yemeni kapalı zarf usulü ile Eksiltmeye konmutt.ıf• 
Eksiltme 1ı 11.941 cuırı~ 2'ÜOÜ s:ıat 16.30 da Sa. Al. Ko. do yııpıl•~ 
caktır. Muhammen btdelı 50.000 lırıı olup muvakkat teminat :;7S 
liradır. Şartnameyi görmek istiyenler her gün komisyona Ankara Is• 
tanbul İzmir Lv. Amirlik!eri Sıt. A l. Ko. lariyle Mnaisa Sa. Al. t(o· 
n~ mürıı caatları. 

lsttklilerio belli gün ve o;a;ılten bi r saat cvel teklif mektupları01 

Ko.na vnmeleri. Kapalı zarfla ihalesi yapıldılctan sonra muvakkit 
teminat akçe11i kati ttmioala iblağ' t-dilecektir. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: İSMAIL GİRiT 

E az --!22!!5 



l(aveerl Ask art Satınalma Komisyon undan: 
l A.,ağıda cioı ve uıiktarları yazılı 11 kitlem yemeni malzemesinin 
·~l.941 tarihinde muhammem bedelinin dıın olmuından dnl:tyı talip 
~ lllaclıiından yeniden ebiltmeye konmuştur. Mecmuuııııı tut ,ırı 178~2 
1
• 50 kuru, olup kati teminat 2683 lira 37 kuruştur. 
ihalesi l.12.941 pıız:ırtesı günü saat 15 le Ko. d.ı yupılac.ıkıır. 
'ıtlilerin belli güıı ve !lıt:ıtte teminatlariyle Ko. na müıac.ıııtlaıı. 

tlltrı Miktarı kılo Fiyatı Kuru' Ci: ,j 
lira Kr. 
tısı) 
3700 
ıs20 

1'25 

2500 
1000 
380 

50 
25 

Y er\i manda ti eri •İ 
Yerli vaketa 
Taban nstan 
Snrı n!;tarlılt mt"~in 

,, "•o rlık sarı meşin 62 :>O 
ıoo 50 Çift 

50 

47:> 
370 
400 
250 
250 
20-0 
200 
200 

..ı f\lo. yemini kalıbı 

ıoo 

140 
ııto 
78 

70 
70 200 

200 
200 

41 .~o. 

42 No. 
4.i No. 
44 No. 
4) No· 

l•tanbul B'-'lodlye•lnden : 

~İn B. ilk Tem. 
............... _____ _ 

> 

> 

• 
) 

1010,00 so,25 Mezarhkl;ır M ;idürlüğü teşkilatındııki mii!o\tahdt>ın
ler için y:ıphrılacak U ı :ıktm elbitP, 5 adet şo

för göm!e2"i ve"aire. 
1t9o,oo 89,25 Meurh\dnr Müdüriüğü teşkilatındaki ınüst :ıhd~ m· 

ler için alınacak 13 adet muşamba ve 10 adet 
lastik çizme. 

)50,0u 56,25 Ko ıservaluar Müdiirlüğ'u tarafından neşredilecek 
10 forma eserin tab'ı ve 21,S formadan ibaret 
1 ürk musikisi eıerınin cildlenme~i. 

%0,00 367,50 Belediye motörlü vesaiti için alınacak 1000 adet 
mü!bet ve 6000 adet menfi akimlaıör plakası. 

l'ahmin bedelleri i le ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 
1 ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartııamelerı ubıt ve mu&melat müdür Ü\?'ii kaleminde görülebilir. 
ihale ll. l'l.94 t peışembe guou sa:ıt l •t de daimi l"!nciimende yaptl:ı

qlr. 

l'alipleı ilk temınal makbuz veya mtkluplarile ihale ~iiuü muay· 

Sllat te Oai mi Encümende bıılunmalan. 

~•tbaa işleri, Kırtasiye va yazıhane Lvz. 
'--=-~-=-~:.._~·~.;:._~_;_~~~~-

4sker i Fabrikalar Umum MUdürlUğU Merkez 

Satınalma Komisyonundan : 

Ya:ıt makinalaıı tamir #.tliıilect'k 

tı1etinde makina tamir cdebilec~ğİM dair ve,)ik !St olanların 
1.9~1 salı günü saat 14,30 da Aıkeri Fabrıkalıır Uınuuı Müdürlü· 

~trkez ulııı alma komisyonuna ıniiracaatlan. ..... 
ta9 Vt" cildlcıımeıi. Bak: mensucat 'lÜtnnurıclıı Is!. Helediyl"ıİ 

_,,, 

~a~yat-Yükleme-Boşa ltm a 

t 'L • ._ • d 'l · k 1 ~111Ja malz•me . Şt..taıta Malayı ıurtaııye •posu ı e ıs e e ara,,. " 
1
• lı•k: Maaliye Vekaleti ilanlarına. 

Mahrukat, Bdnzin. lrh <FH o l'd• , 

lstanbul Komut n hğı Satm Al na Komisyonundan 

Beher kilosuna iki kııruş 25 santim fiat tııhmiıı edilen ı ·~50 ton 
odun 12.12.941 cuma giinü aat 16 da kapalı zarf usıılile ihale edi· 
lec~ktir. Şartnamesi her gün komısyonda görülebilir. Muhammen b~
deli 3)375 lira olup ilk teıııinntı 2278 lira 12 kuruştur. Bıı miktar 
840 ıorı ve CılO ton olmak üzere ayrı 11yrı da ihale edilebılir. lsteİt· 
lıleıin belli güııde muayyen ~satteıı bir aat önceye kadnr teklif meo:k
tuvlarıııı nakbJZ karşılığı Fındıklıda satınalma komisyonuna vNmeleri. 

lzmir Ltı vazım Amirli§I Sallnalma Komisyonundan : 

40 ton odun pın:nrltk\a satın alınacaktır . 

Paznrhk ve ihalesi 2~.11 .941 cuma günü saat 15 te l:ı:mirde bş
lada levazım amirliğı sııtın almıı komisyonunda yapılacaktır. 

Vasıf ve şartlar her gün komisyondıın öğrenilir. lsteklıl,.rın temi
natları ile birlikte muayyen ıün v~ sııatta komisyona ınüracaınları. 

e • 
Müteferrik 

Sıvas Belediye Rlraaetlnden 
5lJ0:) adet paıke taşının beher a<leJi 10 kuruş b~ddi tahminle 

18.l l.9·U tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulnıuştur bu taşların ebaJ ve ev•afı111 gösterir feııoi şartname f~n 
i~leri müdürlü~ünde görülebilir. 

isteklile•iu ihale gücü olan 3.12.94 l günü saat 14 de 375 lira 
nınvakkat teminat parıılnrilc beraber brl .. dıye encunıeoinl'! miıracııat· 1 

!arı ılaıı olunur. 

Sıvaa Nafıa MildUrlUğünden: 

17.11 941 tarihind«>n ih:ıle eclılıo,k üzere münakasaya konulan 
Mar,ilya tipi VI" beheri 11 kuruştun 8l)OOJ kiremit ve behl'!ti 14 ku· 

ru,ınn 2500 ını\hyeye yevmi mezkurda talip zuhur etmediğinden nıii· 
ıınlca JO gün uz=ıtıi c:ıktır. 

Müııak s:ı 'l8. ll.911 taııhin~ ı ·H tltt}'nn rıtnıa gunii 15 de Sıva:. 

Nafıa müdıırlüğü o lasınd.ıı müteşc.-kı.:il oıı . i ~yon huzt1rutld ı çık l.'k· 

ııltme !\Ureti:c yapılacakhr. 

Taliplerin 689 liı a 2) kurıı.~ nıuvakb.t l~ıninatlarile NJfııı Mü,lür· 
lüğüne mürncaat eylemeleri ilin olunur, 

M. M. VekAleti Satmalma Komi ,yon undan : 
Müteahhit namı hesııbma belın çifıine tahmin edılerı fiyntı 95 

doksan beş kuruş ola 5.000 beş bin çift ııınhmıız açılc eksiltme ile 

mürıakasayu konmuştur. 2.000 çiftten aşağı olın-ımnk şartiyle ayrı ay

rı teklifle de kabul edilir. lh:ılesi 11.l l.941 perşembe günün nat 11 

dedir. Şartnamesi M. M. V. satın alma koınisyoıııında görülür. T:ı.lip· 
lor'in teklif rcfecekleri uıiktarlar Üzerinorn kanuni ilk temintıtları ile 
birlikte ihale gün ve ı;ııatıoda komisyona go!meleri. 

M. M. V. Hava Satmalma Komisyonundan 

5580 adet kürek pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
8649 lira olup kati teminatı 1297 lira 35 kuru,tur. Pazarlığı 28.11.41 
cuml\ giınü saııt 10 da Ankııra'da havıı s:ılın alma Ko. da yapılacak
tır. Şartname9İ Ko. da görülebilir. İsteklilerin muayyen giiıı vt: saatte 
Ko. da bulunmaları. 

Yemeni kalıbı alınacaktır. R.ık: mensucat ııiilunııııda Kııy~~ri A'IJ· 
keti SAK ilanına. 

TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASININ 

AKTI F 

\~1~: ::iafi kilogrıım i'.U l4.it li 
·, "cııot 

~· 1 • 

~·t'.eki tv.uhabirler: 
1 lira11 

?eki tv.u~ abirler: 
1 ·~ ••fi ldloıırı;.ııı : t' .~n.~ı 1 
t:~- t~nhvili hlıil 6tıhı;t• ~ÖVİ2.ltr. • 
~ t <lovizler \e lorçlu klırııııı lı~kı}dtrı 

'ıtıe Tahvilleri: 
hte tdilt'o evrııkı r.ııhli) t kıır~ıltı 

:~li1;1ır. 6 . 8 ir.<'İ mııc!c!duice tn.tiLeu 

~lıt tarafından "ld ltdİ)11l . 
lt~t c·· ,

1
• a LılC.&.nı: 
lt'ııdat 

~ın ıve Tahvilat Cüzdanı: 
tı1.~.tt cılilcn nral:ı ı ııl..dp ı ıin ~ "'''" 

ttı l:ıhrım H 1 ı.lıviliit (itibarı kıpııetlr.) 
·~tı~tst uhtn "c tehvili.t 

,sıa r: 
'•~·ı~c döviı üıcriııe 11uııı 

1 lll ~ 
ı uıcrine a\anı 
'ı ı,1 llt ıı~D \ildi tH•lt 

~~?t ~~ 50 r\o. l.enuna ı:öre 
\ 'ıı altın karıılıklı 11vans 

~Clarıar 
~lif 

22. 11. 9 4 1 

Lira 
llı2 . l'..l4.~(ı2,t6 

ı 4.'J68.900,-
622.09::!.94 

478.242.88 

12.::.~3 .lı' :t.94 

55.499.6<8 50 

15h.748.5b3.-

21 .7b4.2(,(ı.-

292.400.916.39 

45./Cı7.12l.'J3 

9.Uü2.753,37 

5.010.07 
7 .808.690.-

167 .SCCl.CU-0.-

YekGn: 

L l R A 

117.715.396.iO 

478.242.88 

67.ö52.74l.44 

136.984.297.-

292.4C.0.916.:l9 

54.':'09 .815.30 

175.313.700.07 

4.500.000.-

12.662.731.03 

8(>2.617 .900.71 
-ı 

l Teıumux 1~38 taribi11den itibaren ı 

VAZiYETi 

Sermaye 

İhtiyat Akçesi : 
Adi ve fevkalade 
Huauei 

PAS 1 F 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte eılilco evrakı naL::diye, 
Kanunun 6 • 8 İnci ınaddelerioe lc\·fİL:ao 
huine larafından vaki tediyat 

Deruhte edilen evrııL::ı nakdiye bakiyesi 
Karşılıt! tamamen altın .ılank ilaveten 

7.822.019,15 
b.292.000.-

158.748.563,-

21 .iM.266.-

136.~84.297.-

tedavüle vueJilen 17.000.000.-
Reeslc.,nt mukabili ilaveten tedavüle vaıedilırn 250.000.000.

Hıızineye yapılan al ıın l..ıırşılıklı avauı 
mukabili 5902 No.lı kanun mucibince 
il&vett"tı ltdnvüle vazedilen 

Mevduat: 
Türk l.iruı 
Allııı •afi kiloızıtJm 877.150 

3S50 No. lcaııunıı ııört hıınne.)e açılan 
avan• mukabili 1<'vdi olı•:ıaıı alıınlar 

107.500.000.-

7'J .451.763,S ~ 
1 .233.782,03 

Safi kilogram 55.541.930 ':tU24.ltı7,90 

Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili lcabil döviıler -.-

29.157.720,67 Diter dövizler ve alacaldı kliring hıkiyelcri 

Muhtelif . 

Yekunı 

lıkonto haddi 0ıij 4 Altın üzerino % 3. 

L l R A 
15.000.000. -

13.i22.019,15 

511.484.297 .-

80.685.545,91 

78.124.167,90 

29.157.720,67 

134.~1'1.150,08 

862.617 .900,71 
m=#'"t Z' 

l ı 

27 lkl.cf T..,ta tNl 
ı:rr:m m 

F.rzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

yazağada Askert Sabnalmo Komisyonundan : 
70.0 O kılo p ltntes alınncaktır. Pazarlıkla ekıiltmesi 29.11.941 

<" :m r esı günü saat 11 de Ayazağada eskı- i snlınalma komisyonun
da Y ıpılacoktır. Teminatı takarrür edecek fi at ü:terinden alıııtcakhr. 
Tnlıplr ı in belli vakitte komisyon:ı ı•elmel~r i. 

lstan u1 Askeri Fabrikalar Sattnalma 
ri.omlayonundan 

1200 Kilo Pırasa 

9GO • Soğan 
1800 ~ Patııtes 

1200 • Lahana 
1500 l,.paııak 

Tahmin edilen bedeli 762 lira olan yukarda cinsi \e oıikdarı ya· 

:zıh 5 kalem sebze S ı lıpazıı rırı rla Askeri F abrikslar Yollama,ındaki 
Sntınoloııı komi yonunca 11 Birincikanun 9'11 Perşembe gilnü saat H 
le aı;ık eksıltme ile ihale ~dilec ... ktir. llk tflıuioatı 57 1 l:, liradır • .Şart
name hl"r giın komiı;yoııd:ı görülebilir. lstek:lilerin o gün ve ua\te ilk 
temin:ıt mııkbuzıı ile komisyonda bulunmaları 

(DEVAM! D0RD0NC0 .SAYFADA) 

Maliye Vekaletinden ; 
Depoda mı.hfuz şartnameleri mucibince Beşıklıışta Maliye kırtaıiyo 

deposuna gelip gıdecek malzemenın yakın iskele ile depo ara<ııııdı

ki nakliyesi nçık eksiltmeye ve balyt-lerden çıkan tabta, kağıt, takoz 
"·e lıurda ııındtk t:ıht:ılnrının Slltışı arttırmaya çıkarılmış oldueandan 
isteklil«>rin nakliy.: iı.;in ııo ftrsude anb:ılaj kiiğııları için 105 ve tah
talar iı.;io 120 liralık teminat paralıırile bırlikte ihale günü olan 
ll.1'.!.941 tarihine müsadif curuıı güııü sut H de depoda hazır 
bulunmal:ııı. (104l5) 1-3 

Tahmin B. ilk Tem. 

798,00 59,85 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin Kırkçe.,nae !IO· 

kağında 6l-64 numaralı ev anku:ı. 
670,00 50,25 Fatihte Harııççı Knramehmet mohallesioin Ap· 

tülezel sokağında 30 numaralı ma~u:a ınkazı. 
Tııhmia bedelleri ıle ilk teminat aıikduları yukarıda yazılı iki 

p:ırça nnkHZ !ll'I\ ılmı,ık Ur.ere :l}'rl ayn açık arltıı maya Konulmuştur, 

Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleıninde görülebilir. 

lbalt: 4.12.94 l Perş•mbe günü saat 14 de Daimi f.ncümende yapıla
cnkıır. T:ıliplı:rin ilk te:nin.ll mAkb:ız veya mektuplaıile ihale fÜDÜ 

muayyen saatte Oaımi Encüınende bulunmaları. (10094) 

1 ı hisariar U. üdürlüğünden . ı 
'ilıtı=---=-mw z=mr=rc---:r-:n • 

1. - Kapalı zarf usıılile 30.X.94 l tarihinde alınınuı iktiza eden 

4 adt•t ınııa mnlcine ınotör l ü ç.:kt ırme görül~ıı lüzuma binaen telı:rar 

paıarlığa konulmuştur. 

11.- Pa:ı:arlık ll.Xll.941 cuma günü sııat 9,30 da Kabataıta Le
vıızım Şubt"ıuizde müt~şt-kkil Ahın Koıniıyonunda y:tpılacaldır. 

111.- Şartna rneleri her gün adı geçt"n şubeden bedelsiı: olarak to• 

darık edılebılır. (1032)) 2-4 
* .... 

I - M'.'l\tepe tiltun en,titüsü mcvaddı mil~teile doposo proje, 
ktşif ve ,~rına'll•!Iİ muoih;n ·~ çık ,..k~iitm~ ıl • y1ptırılacaktır, 

il ·- \11ha·nıı , b •deli {l7 l?.~~) lira olup muvakkat temin11tı 

(? ı~ 70) lınılır. 

lll - Eksiltm .. ııi 9 Xll.9-H sıılı ~ilnii s~ t 9.:lJ da Kabıtath f.e
vazıın Şub .. sinrJı:- ınüt~şelı:.kil Alım Komisy.lııunda yapılacaktır. 

lV - Şartname, proje ve keşfi her gün bahsi geçen Şubeden ( 14) 

kuruş mukabilinde alınabilir. (10077) 3-4 

T. C. 
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3 mols Ptn. 450 
6 • • 850 

12 » 1500 
E.tranıter: 12 mois Ptrs. 2700 
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QUOTIDll!N Dl!S ADJUDICATIONS 
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ADMlNISTRATION 

MUM KASA GAZET 
Galata, E•lci Gftıuruk Cad. 

\fo. ")'I 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite ı'adrener 

• l' Admiaiıtration 
Journal Professionnel des Fournisseurs at des ~ntrapreneur re l'Etat Boite Poıtale No. l'l61 

llı!IO:-----------
f 

2 !2l! 
- -- - 2& --444 -

Tableau Synoptique des Adjudications ~uvartes Aujourd'hui 

Obıet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 

Priıt Caution. Liı-uıı: d'adiudication et du 
eı1timatif provi'loire Cahier de~ Cbarge~ 

Jours Heures 

Acıjudications au Rabais 

Conatructions-Reparation-Trav. Publlca·Materiel de Conatruction· Cartographie 

Trav. amelioralion riviere Vazkirt d'E.rzincın (cah. Pli cach. 688184 60 31277 38 Ministere Trav. Pub. Prtıid . 
eh. 3441 P.) AH. Hydrauliques Ank. 

16-12-41 

Repar. batiue chimie Fatih Gre a ıre 307 23 23 04 Com. Perm. Municip. İstanbul 
Constr. bitisse Poste Pli cach. 20000 - 1500 - Vilayet Diyarbakır 

2-12-41 
17· l 'ı-4 l 

12·1~!-41 Repar. buanderi~ Creclıe Zeynepkimil i Üsküdar Publique 1990 - 149 25 Com. Perm. Municip. lstıınbul 

E• ectricite·Gaat·Cheutfege 
İnstallation moulin (ai) 

Central (lnstallatlon et Mat6rlel 

3660 -
Dynamo Diesel: 1 p, 
Anıpoules elecriques dil. typr s 

Gre a ıre 10000 

~ ı biıl~n ent - Cheu••ures : Tiasua - Culrs 
Peau de buffle indigcne: 2,5 t. (ıj.) 1187~ -

3700 -
1520 -

125 -
62 50 

Vachette indifene: 1 t. 
Doublure pr. pJınte de souliers: 380 k. 
Peau jaune pr. doublure: 50 k. 

Peau jaune pr. les bordures des ıouliers: 25 k. 
Escarpins: 250 pairu 

Bottines: 66 paires 
Publique la paire 8 -
Publiqu~ 71.6 -

Habitatlon et Bureaux-Taplaserle ete. Ameuble ment pour 
Separation pr. tiroır: 24 p. 
Fabrication armoire pr . medicaments: 

Gre a gre 

Gre a i•e 350 -
> 299 -Fabricalion caııapc: 4 p. 

1 p. 

Lit en fer avtc sommier: 50 p. Puplique la p. 33 -

Meubleı Pli cach. 5127-

Traveaux d'lmprlmerie Papeterle - Fournlture de Bureeux 
}(~par. machines i ecrire 

Bola de Constı aıctk n. F-lanahes, Charpente 
Boiı de constrntion Gre & i'e 270 17 

Trensıs:ort • Chergement • D6chargement 

Tunsports e ffets de l' echelle au Depot de fouroilu- Publique 
re de bareau du Ministere deı Finances a Se-
şikhş 

Combuatlble - Cerburant • Hulle• 
Boiı: 2300 t. 

Charbon de bois de chene: 2.5 t. 
Charbon d, boh: ı t. 

Dlvers 

Cali bre No. 40 pr. clıaussures uos talenı: 50 paireı 
> > 41 > • 50 paireı 
• • 42 > > 70 paires 
• > 43 • > 79 paireı 
• > 44 • > 35 paires 
> • 45 > > 25 paires 

Eperons: 5000 paireı (au nom et pr. compte du 
fournisseur) 

Pelle: 5580 p. 
Feotrc pr. pasaoire d'huile: 854 p.-trompe en caout· 

chouc: 20 m,·iİroueı te: 1080 p. 

Materiel: 2 lotl 

Mıchine i. coudre 

Savon pr. haroııiıı (cab. eh. 130 P.) 
Tuyaux a ıraz: 2 lota 
Ta bıc de Samsun: 59 t.-id d'lımir: 84 t. 

P r o v I• 1 o n • 
PailJe: 50 t. 
• so t. 

50 t. 
Bli! concaue: 3 t. 
Hariooh secı: 2 t. 
• oiı·chiche: 2 ı. 

Gre i rre 
Gre i 2re 

• 

49560 -

100 -
100 -
140 -
140 -
70 -
50 -

Publique la paire O 95 

Gre a 2re 8649 --
Gre i gre 

> 29600 -

Gre a ırc 400 -

• 2COOO -
Pli cacb. · 5475 -

Gre i ıre 

> 

Publique 

• 

540 -
400 -
440 -

274 50 Municipalite Çay 9-12-41 
1500 - Com. Ach . lntenJ. Marit. Kaı.ımpaşa 1-12-41 

• ju:.<i•ı'au L-12-41 

<.:oın . Aclı. Milit. Kayseri 
> 

• 

171 - Dir. lnstitut Village Savaştepe 
54 4) Com. • Perm. Municip. lstanbul 

Com. Ach. lntend. Milit. Ankara 
26 25 Com. Perm. Monicip. l§tanbul 
22 4:l 

123 75 C\lm. Ach. Office Sanit. Littoral 

Port lst. 

~Bı 52 Dir Preventorium et Sanatorium i 
Valdebafı 

1-12-41 
1-l'l-41 
1-12-41 

1-12-41 
1·12-41 
8·12-41 

12-12-41 

27-l 1·4 L 
2-12-41 
2-l2·4 l 

16·12·41 

12-12·41 

- - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 28-11-41 

20 26 Com. Perm. Municip. lst. 2-Jı-41 

120 - Oepôt Fourniture Bureau du Mi- 12-12·•11 
niıtere des Finımceı a Beşik taş 

3717 - Coın. Ach. Milit. Mimarııinao 15-12-41 

Com. Ach. Commanil. Mil. iıt. Fındıklı 2tH1·41 
210 - Cem. Ach. Milit. Avo1lar Kiiy Je 2-1'.l·t l 

1297 35 

2220 -

60 -

3 )00 -
410 63 

Çekmece 

Com. Ach. Milit. Kayseri 1-12-41 
• 1-12·41 

1-12-41 
1 -12-41 
1-12-41 

• 1-12-U 
Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 11-12·41 

> 28-11-41 

Com. Ach. lııleod. Marit. Kasımpaşa 29- 11·41 

l!>ir. Fab. Armeı İ zmir et Fab. 

Milit. Topbane 
Com. Ach. Milıt. Avcılar köy de 

K. Çekmece 
Coın. Acb. Min. Def. Nat Ank. 
ı ere Exploit Ch. de fer Etat H.pıııJ.ı 
Dir. Caısse lndep. des Monop. du 

Royaume de Roumanie et Bay 

Titus, Attache Commercial de 

Rouınanie a Union Han i Galata 

Com. Ach. Milit. Halıcıoflu 

3-12·41 

2·12-41 

1-12-H 
19-l~··H 

40 .50 Coın. Aclı. Millt, Kayseri 

30 -

5-ll-41 
11-1~- 41 
19- 12--1 1 

1-J',! .. Jl 

1· 1'2··!1 
l·l~·~l 33 - ' 

15 -ı 
H-

l o 3011 14 -~ 

- - J 
15 - 1 

- -i 

15 
15 
15 
15 -1 

15 
16 -
14 -

15 -

14 -J 
14 -

14 30 

15 -

14 30 

14 -

14 -

H-
15 30 
17 -

ıs 
15 
15 
15 -
15 
15 
11 

10 -
11 3 

14 

15 

15 
15 30 

14 -
14 
H 
11 

11 
ıı 

_§! ;~ 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAMı 

D.D. Yolları işletme Umum MUdUrlUIUnden: 

Muhammen bedeli 4~.500 lira olan , 50 ton p.muk ya21 9.12.94 1 

talt günii saat 15,30 da kapalı zarf u sulile Arık:ı•ııcia idare binasınd· 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3187 lira 50 kuruşluk muvakkat temi· 
nat ile kauunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni 2"Ün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğ'ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay· 

darpaşada Tesellum ve sP-vk şefliği oden dafıtılacaktır. 

Kayseri Askeri Satlnalma Komisyonundan 
Fabrika erlerinin ılıtiyacı için 98 bin kilo 1tkm~k p i şirtilecektir. 

İmal ve pişiı me işi için mdıammerı bedel 2150 liradır. Movakkal te· 
ınioatı 184 liradır. 

Açık eksiltmt>si 29.11.941 cumarlt>ıi giinü saat l l drdir. Talip· 

lcrin bdli ıüıı ve saatta Kayseri moliyesino yatıracaıchırı ~uvakkal 
teminat makbuzlarile komi~yona müracaatları. Şartnaıneiİ h..r ıü•• 
nıesai zamanımla komisyondan ~ireoilebilir. 

Çanakka•e Askeri Satmalma Komisyonundan : 
Ueher kilosu 17 kuruıtan 3U.000 kilo patates 29.11.9H cumartetİ 

günü saat 11.30 da pu:arlıkla satın alınacaktır. Patate~irı hepsi bir 

talibe ihale edilebileceği gibi nıı.hndan ıı'a2'ı olma.nal< üzere ayrı ay· 
rı taliplere de ihale edılebılır. Kati teminat 765 lıra olup evuf ve 
şartnamesi her ıiin Ko. da ~örulür hteklilerin ihale iÜniı Ko. ıia 
bulunmaları. 

lakenderum Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Aşııfı"ıda miktarı yazılı '1ğır eti kapa'ı z.ırfla lihnaeaklır. istekli· 

lerin şartnameyi ıörmek içın lııkenderum Sa. Al. Ko. na miiracaatla· 
rı. Talıplerin belli gün ve saatteg bır saat evvd t~klıf mektuplarını 

Ko. na vermeleri. 

Cinsi Miktarı Muh. Sed. Muv. Te. İhale Tarihi Saat 

Sıfır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eli 

ltııo 

210.000 
100.000 
ıou.ooo 

100.000 

Lira 
56/00 
270J0 

27000 
2700\J 

Lira krş. 

4!52 50 
20.l5 00 
~025 00 
2025 00 

15.12.9-tl 
15.12.9-1 l 
16.12.9.U 
16.12.941 

10 
15 
10 
15 

iz nlr Levazım Amirli§i Satanalma Komisyonundan: 
7900 zer kilo lahana, pırıııa, ıspanak puarlıkla satııı ahnacaktır· 
Pazarlık ve ihalesi 28·11-9·U cama ~ünü sut on bejle kışladıı 

levazım amirliği ~alın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname v~ vasıfları her gün lrnmisyoada iÖrülür. 
İsteklılerin mezkur gün ve ı.:ıatla konıi~yonda kati leminatları ııc 

birlikte haıır bulıınınaları. 

MÜZAYEDELER 

Adalar Mal MU .lUrtUAUnden: 
Heybeli:ıdada Haıinrye ail 8 adet evin ankazı satılacaktır. isW 

yenlerin 5.J2.941 cuma giiııti saat 14 dt- malmüdürlüğünde müteşek' 
kil sahş komisyonuna ıniııacaallan. 

d" ,, 
Esklşehlrde Devlet Orman işletmeal Revir AmirUlit1 .. 

Re vi rim izi o Bey likıbır istasyonundaki de posunda istif halinde llldıl 
cut fabrika mamulatından mubte if ebatla 40o7 aded~ mu" 

.!26.80 l M3 çam tahtasının beher ml"lre mikabı 40 lira 6~ kuruş ilj:' 
ıindrn 28.11.941 günü saat 15 de açık artl11 ma ile satılacaktır. ·ııt 
teklilerin yüzde 7 ,5 pty akçesi ile ynmi mtzhir revir fımirliR"1 

müracaatları. 

o· 
Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu Um \/ m MUdUrl 

ğUnden ,1 
Hat11y Çiftliğ'inin bu 'en,.ki mahı.u ündt'n 4CO ton nıiktaıında ç 1 

tık ılkünunu or.uncu çarşamba günü l<eyhaniyedeki lıletme Mtrkt~ . 
oı izde açık artlıırea ile ~ıılılı:nklır. İslt~lıltr l}'rtı ~iir df' !Ut lô' 

kadar işit tu.eye müracaat edebilirler. ııi 
Çellıkler çoğu Karnalino o 1mak üzere sıra ile Viloııe Mıır•te 

numara 10 Kır çeltiği neviluiuden ibarettir. 

*** .. . ·ı. 1 ,,110 
Ev VI" mağaza ank:ızları salıla<·aktır. Bak: hı. Btlrcııyt'' ı aıı" . ... 
Aııbalıtj kiiğıtları, takoz ve hunlu ı:ıl- k tılı•t> 1 ııı 

Bak: Maliye Vekileli illnlırınıc. 


