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NAZ1F ÖZARCA 

Fı 

Umum Tüc riarın e Müteahhitlerın mesle ı , rgar11dı 
_r 

Ziraat 
seferberliği 

Dlıay• iatıhulltının ıiıtikço •· 
ulrıı•i• lıatladıtı bu ancırmal ıene • 
lerıle memlelı:etimiı.de h•r türlü 
nıalııulüu ar. veya ~ole lıalnnmuın· 
dan lielayı mamnuniyetimiıi ıi:ıle· 

ıııeınelcle lııeralııer, lıa mah•ultin i· 
niimü:adelı:i meneler içinde hiç olmu· 
ta en aı ,üı.de elll nİ•petiade artı· 
rılmuı im:Cinlarını temin edeme:z
uk ıelecek ııenııler için :aorlıılclar· 
la karıılıtm•mıı. m11htemeldir. 11\ ! 
anadan dolayııhr ki hükıimetimiı. 
ıirai uferbtrlilt yııpılmoı liiıumu
nu muvafık bulmuıtur. 

Yazan: LUTFl AKlF 1'F..N8E.R 

* * 

AYLARCA •vYel yine bu sü· 
tonlarda i!ltihsalle

timiz.i artırmak lüsumunu sık sık 
balais mevzuu yapmııtık. Halli 
fır.at düıtlllcçe ziraat seferberli
iini yat.İ topr.ıklJırımızdan u:ami 
ıaabı1ul ahnmuı için vakit ıeç
aıeden, ekiliş ıoevsiıai relmeden 
evvel bıı laususta tedbirler alın
ına11r. ı öneıule ileri !<iirmü~lülc. 
Bize bu fikri vert-n dünya it.adi- ' 
ıelerinio bülürı Avrnpa memle
ketleriode dq~urduğa yiyecek 

maddeleri yoklutunurı artmakta 

elmasıydı. Dünya aliıvalinin iÜn 
teotikçe iktisadi buhranlann kıt
lık teşkil edecek kadar vahimleş
lllesi her memleketi bundan intiba 

deni al111ata ıevkedecek mahi
Yelledir. Bir defa istıhsal ıaha
•ında• kaldınlaralc başka sahala
ra ıöadtrilmek suretiyle meslek 
\'e unallanodan uıı:ııltlaştırılau 
lllilyonlarca müstahsilin tar lada 
tuıüta bıraktıtı bo~ lutu dol· 
durabilmek fiitlüfünü ıöz inüne 
alalım. Bu bothı2'u ancak au iı
leri yapabilmek bilii ve kabili
Jetini haiz Glamıyanlar tabiidir 
iti dolduramazlar. Bu kadar re
niı ilçüde istihsal kuvvet ve 
k ıadreti•i yalnız makine ile te

lllin edebilmtlc to kabil dr~ildir. 
Zira makin• manivela kolunu 

huekete ıetirecek olan da insan 
"•luclur. Bu sebepledir ki düne 
kadar biltü• Avrupa ve Afrikadı, 
lau ınaden itıbaren do Aaya, A
nıerika ve Avustralyada istihsal 

ıahalan insanı kolundan mahrum 
bir duruma düşmektedir. Avrupa
da oldutu 

0

fibı yarın b11 kıl'alar
da dahi yiyecrk maddl'lerrnin a

r.alacafına kunelle ihtimal 
\'erılebilir. Çünki bütün tlıa-er 
lt•talara batlı olan memleketler 
Aı•erika•ın istıhsal sahasından 
ıaedet umaeaklardır. Fak at arzu· 
larına muvaffak olup elmayacakları 

teain edilemez. 

Göriliyor ki bitün tlilnya ik
tisadi bir buhranı• serpintilerine 
lftaruz 9ulunmaktadır. Bunun ne

ticesi maazallah beteriyet için bü· 
Yilk ltir feliket tetkil edecek olan 
kıtlık bile olabilir. 

ltl• memleketimizi ııiünya ildi· 
•adiyahnının buhranlı rüzıarları11· 

Caıı korumak itin, milletimizi D'l 
iktisadi badireden ıiperlemek i
çin elbirli2i ile topraf a sarılmak 
•e bu ana topraktan rızkımızı el
de etmete çahımıık mecburiyetin
Ceyir;. Ziraat veya istihsal sefer

•erlijtinin TCirk mılleti için dela
let etlifi aana lıııdur. 

lu baıarıyı tP ıııi• etmek ıç.an 

\hnacak tedbirler len, ltiri .te Zi-

EKINUMIK HABERLER 

Hububat alım fiyatları 

arttırıldı 

Yıni stGklar Yücu~e 

ııtirilecek 
HUkümet bUyiH< bir bakır 

ateku da vücude getirmiye 

karar verdi 

AnhıaJan bi\diriliyo' : Hukt· 
met bir yandan toprak mahsulleri 
ekimini arttırmak içic teknik ted
birler alırken, QDİır yandan tla 
ınistahsili teşuık ınai.sadiyle ve 
yardımcı maddo!er tiyaf!arıuın ar
lıtı j6z.önindcı bulundurularak 
yeaideo hububat fiyatlarını art
tırmak. k.ararıoı vermi"ıtir. Bu ka
rın ayın onunciao itibaıe• yürür· 
lüğe konulmuş buluuaı&ltıadır. 

T opı ak mahsulleri ofisi müstah

silJeıı bu~dayı on Üi büçtik, ar
pa ve .;1&vdııo 11 yulaf vo malı

ldtu on !tir buçuk kuruştan satın 
alacaktır. H.ıltubd . fiyatbrını 
art tırmaııın miaıtelılike teıııir ede
eeğ'i ve ekmek fiyatlarının yiilc
ıelece2'İ gör:iniinde tutulmui ve 
hukamet artı~ın :ız olnı:ısını sa2'· 

hyacak tedbirll"ri d e almış bulun· 
maktadır. 

Diter taraftan memlekette lil
:ı:umlu madde ıtokları yapmak ve 

hariçten mal ıetirtrrııık üzere ye· 
nidea bazı kararlara varılmıştır. 

Yarııı resmi gazcıt.ı.de " ' Şır vtı 

yürürlüte g"İrtcek yeui koordinas

yon heyeti kararlarına ıöre, mem· 
lekette ıeııiı bir bakır stoku te
siı elınek üzerı.'I Eti~aıık emrine 
üç milyon liralık bir sermaye ko

nulmak.tadır. 

lundan baıka yine 9ir koor~i

naıyon heyeti kararı ticaret ve 
petrol ofialerine beş milyon lira· 
hk iuik.raz aktetmck salahiyetini 

vermektedir. 

Beıer milyen lira sermayeleri 
olan b11 müesseselerin bankalar
dan alacaktan ticari kredıler Du 
istikraz haddinden sııarı bırakıl· 
mııtır. Su suretle ticaret ofili 

merulekette çay, kahve vesair ha
riçten İthal edilen mallar getirtip 
büyük stoklar \/Ücude getirıııt:k 
imkanlarını bulacaktır. Ayni su· 
retle petrol ofisle hariçten mii
him miktarda petrol ve miiştak
lan ıt:tirtip ıtok ~debilecektir. 

Alman Ticari Heyeti 
Ankaradan gel~i 

Türk - Alman ticaret anlaşma

sının tatbikatı hakkında görüşme
ler yapmak için Ankaraya iİtmi~ 

elan Alman heyeti şehrimize dön

müştür. Heyetin Ankarada yap; 
tı 21 göıi!şıneler uyıuo bir durum

la bitmiıtir. Alınan heyeti bir
kaç riln ıenra Bedine dönecektir. 

raat teıkili.tmı ı~nitletıoek sure

tiyle tatbikat sahasına ıeçirmek

tir. Yani Ziraat mektepleri tale

besi ve muallimleri ile Ziraat me
mur ve müdürlerini istihsal saha
sında çalışmak ü:ı:ere tavr.:if edil· 
meııini prensip olarak kab\ll et· 

melidir. 
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Aıık Valilıfi: 
Kuru et 1981 

Ank. Lvz. SAK 
Pirin, 1981 
Talt•n ltiteltsi 1971 
iıy.A raketa 1971 
Hım tıleri IV71 

Ank. Belediyesi: 
Akünııılitör plalcuı ve 1eparatir 1974 

Ask. Fnltı i · al ar U. Müd.: 
Haın çelıQ-i 1''7 

Deniz Lvz. SAK: 
Sılmaetra, ete ve lcaun ıiıui 1986 
Çırılce lcvh•, lcıılay, karfiçe, çimenle, 

be.daaa fırçası v. ı. ıcıss 
Tahta ve lata 1985 
Elleme me~e lı:ömürl 1945 
Elinde mevcut 17 parça uakır levluıua 

haıhledu jeçirılınelı: ıuretile incolc· 
tilıucıi l 985 

D. D. Yolları 
Motopomp l9j;2 

A•tarlık ııyala aalen ve lcuolin l 974 

j.rz ·rum Viliyt lİ 
Okul binuı tamiri 1937 
Sı~ınak İDJ. 1987 
Odun l•BT 

Gelibolu Ask. SAK 
Butdaydoa ua imali 19'9 
Haaıın1'.iy Aıık. SAK 

K. ot, helvacı kabatı ve uman lt1l yp, 
19 5 

Harbiy&dl' Yedek Sııbay Oku-
lunda A k. SAK 

Pirinç ve k. tuuly.ı 198S 
Kuru ot 1985 
Y rıil meruiuıdc l 9ö5 

inhisarlar U. Müd .: 

Tel, cıvata, demir kitıebeııt v. ıı. 1985 
Kırtaaiye malzeR1uİ 1972 
Teura, luı ve bel ipi 1!182 

lst. A~k. Fabrikalar .SAK 
Keııtrplalc 197!.I 

er - ----22123 ı:n& 

Türk - Ramen ticaret anlaş

ması imzalaniı 

Ao karadan bildiriliyor : 
Bir mllddetteaberi tlevam 

etmekte olan Türk Romeu tica
ret müzakereleri hugda aona er· 
mit -.e Hariciye VekaletinJea 

bir ticaret ve tediye anlafmaıı 
imza edilmiştir. Anlaşmayı Tür
kiye namına Hariciye Vekaleti 
umumi katibi muuin Cnat A· 
çıkalın Rumanya namına Rumen 
heyeti reisi ve eski tfoaret nazı

rı Hriato İmza etmişlerdir. Aıı
latm• 16 111ilye• liralıkhr. Ru-

maDya hu anlaşma mucibiace 

petrol be111.in ve müştakah med
deler Yerecek buna mukabil 
Türkiyeciea pamuk ltqta olmak 
üzere baı.ı iptidai matldeler a
laoaktır. 

Avru,a ilı kara yoliyle 

nıkliyat 

Edirne Karaağaç ile Sivilinırat 
arasındaki Marat köprüsünün tah· 

ta olarak inşası tamamlanmış 
ve buradan aRırlı2ı fazla olmi

yan küçük lokomot iflu ve va· 
gonlar rcçmiye başlamıştır. ftu 

köprünün tamamlanmau Uzun

köprü - Kulelilturgaz arasıncılaki 

demiryolu köprUsilnlio demiı mal-

-
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lst. Hava Mırıhka Depo Am.: 
Kart1tri yııp. lcamyoa ve etol.iis ıı;ia 

1982 

lst. ielediyesi: 

lia" ankaı.ları 198' • 
Ahtap tecrid ltıksları yapt. 1916 

İı;t. Komut. SAK 
Kvru et J983 

lskenderıın A k. :SAK 
Sıtır eti 19'9 

İ!!t. Lim•lDt Saıııl Sıhhiye Mık.: 
Sumyalı ıl.8mır lr:.ı ryol a 1 Q70 

Keıan Ask. SAK 
Zeytinyatı 1916 

Konya Ask ~A.K 
B:l'u. ptyoir l'liO 
K. ot 1985 

K.Çekmece Avcılarköy Aık. ~AK 

Odu:ı 1910 

Kuı yemi I' 
ri4' 19so 

Marmara Üssıı Balıri Koraut.: 
Göıterileulc ınslıalde yıtp. iaıut !874 

M. M. Vekileti: 
l"ıj&m11lık ltH 11185 

" dirıl l 917 
H&lci lcışlılc: lc•ınııtf l '1% 

Mutia A .. k. SA.K 
~lercimek 1'~:S 

Nafıa Vekaleti: 

Eraiac&Dtıı Vaıldrı olerf'ıİ iolabı 1 •70 

Seliıoiye Ask. SAK 
Oıl.un ı'ı>3 
Tol balyeli IARıan 1983 

T m SliL 

lhra'cat birlikleri pay tevzii 
Tılimıtnımeşi 

27.11.941 tarih ve 4969 &ayıla Resmi Gazetelle 

intişar •derek yUrUrlUie girmiştir 

Madde: 1 

Fıkra 1- ihracatçı Birlikleri 

i~tigil mevzuuna dnhıl maddeler· 
den -

a) llırac edilebilrcek nıikııiar· 
ların umumi ıurctte veya muay
yen memleketler veyahut muay· 

yen partiler için her hanii bir 
şekilde tahdide tabi tutulduğu, 

b) Hükumetin delaleti veya 

Birlitin teşebbüsü ile satı, ya
pıldıtı, 

Ahvalse, ihrac olunacak parti
lerin her defasında ir.a arrı.sınd-ı 

tevıii vuif~si, işbu talimatnawe 

hüküml"ri dairesıade Birliklere 
verilmişt İr. 

Fıkra 2 - Memlektimizle ec
nebi weınlelı.etler arasında akt~

dılen ıır;un vtıya kıs:ı müddetli 
ticaret ala~mıılarına ekli koııteH· 

ian listeleriyle mikdarları te~bit 

edılmış bulunıın 11.naca\oı Birlik

leri •nevıuuna dahil r.ıaddeler İn, 

ir:a arasında pay tevziıne tabi hı
tulup tutulınayac:afı ve tutulacak
sa he~iinin istinat edecejti esas· 
lar, Tiearet Ve kiletince ayrıca 

Pay tevziinae iıı:anın ~ir.iniinde 
tutulacak vasıfları 

Madde: 4 

Birlik ii.:r:uı, pay tevziine miles

sir vasıf! arı itiluriyle aş afıdaki 
zümreleı e ayrılırlar. 

A- Bırlik iıtigal movı.uuu 
giren maddenin maıtahsillı:riue 

aid Koepenıtif ve lirlılderı, 

B- Maddenin alım ve sahaı, 
tavzii veya stoklarını yapmall ve
yahut piyasasını tanzim el•ek 

gibi Hikimetten vazife alıaıt 
resmi veya buıusi te4ekkilller, 

C- Tevzi auamelesiuin yapıl
aıtı tarihe takaddim eden eD &a 

un üç ilıracrı.t mevsiwiatie ali· 
kalı maddenin ilıaacını inkıtası• 

olarak yapmıı bulunan firmalar, 
Ç- • c: • ltendindc yasılı aılid· 

dettea tlahs u kıdem Yeya ilara· 
catoı intıkah olan firmalar. 

D- H"nuz bi•ı:at biç iaracat 

yapmamış o!en v~ya iir-
liğe yeniden firen firmalar. 

Nadtle: 5 

Topkapı Maitep111i Ask. SAK 
Kaplıca fıfı vıs bıırçal: l 91$S 

1 tayin ve alakadar Birlik lere tP.b· 
1 iiğ olunur. 
~ fıkra 3- liirlik iştigal mev
ı -ııuu olmakla beraber. tek elden 

4 oi maddeıılo vaııfları yazılı 

< A > zümresine dahil ia:anıa pay 
nisbetleri, faaliyet bölgesindekı 

müstahsilleri temsil derecesine 
röre ber ihracat mevsimi ıçın 
Birlik itiare heyetleriyle alikah 
tejekkül arasında takarrur ettiri

lerek muci9 sebepleriyle Ticaret 
Vekiletine teklif olunur. 811 niı

betlerin tesbiti Vekalete aidclir. 

Tophane Lvz. SAK 
Benı.uvat ve Hliıil•t dö aııt 1982 
Piraınitloıı ıiaooim ve aotipiriıa ıiaonim 

1982 
Salipirin •İaonim Hı~2 

1!I E 

zemesinin naklini kolaylathracak
ur. Şımdi bütün faaliyet bu lu· 
ıım üzerinde toplanmıştır. nıaa-

tın bir an evvel tamamlanarak 
şimendıferle nakliyatın tA kna bir 

zamanda 9aşlanması ıçın ıeniş 

bir çalışma proiramı tatbik edil
mektedir. 

Avrupa ile kara yDliyle nakli· 
yat başlar başlamaz, bu yolla 
mühim ticari eşya sevk ve ithal 
edılece~i anlaşılmaktadır. Daha 

şimdiden Siviliniratta mühim 

miktıırda mal birikmiş huluomak
tadır. Bunlar knmen 12 tonluk 

8ulgar kamyonlariyle Kapıkale 

bud11dumuza ve oradan Türk ti

caret kamyonlariyle lstanlırnla re· 
tirilmekte ise de, bu ıekilde e

hemmiyetli eşya teıımaaı miimkiio 

olmamaktadır. Gerek Törk·Almaıı 
ve ierekse Türk-R11men ticaret 
anlaşmalariyle retirtileeek ve yol
lanacak malların ltüyiilr. bir kısmı 

demiryollariyle t aşınacafından, İt· 
tanbul-Avrupa deıniryolu nakliya
tı büyilk bir ehemmiyet alacak
tır. 

M? !L2! 

IST AN BUL 80RSASI 

12.12. 941 
Lendra 1 !t.,.lia 
Nn3ork 100 Dolar 
Matlrid ıoe Poaeta 
~oWıolm 100 ln1t Kr. 

UHAM VE TMiVl~T 
Sıvaı-lraurıım l 
!ıvu-Enıırum 'J•7 

S.24 
1~2.10 

ll.t37S 
Slf.71 

15.26 
19,80 

ıhracı Hıi<ı.1metço takıırrur etti
rilen maddeler 1 nci f ııcra hük

mindf'n müstesnadır. 

Macide: 2 

Fıkra 1- Y oni bir kuruluş d•· 
layısiyle veya mevcut olan bir 
Birlığe sonradan il.ive suretiyle, 

ilaracatçı Birlıklcri ıştiral mev· 
ıı:auna idhdl olunan maddeler ü
zerine, iıb:ı idhil keyfiyeti11de11 
ince, HükOınetin mall\matına ve· 
ya 111uvaf akatına istına<len dahi 

olsa, bir satış mukavelesi ile ha

rice ba~lanmış olao Tarım Satış 

Kooperatifleri, Bıılikleri T. C. 
Ziraat Bankası, Devlet Ofısleri 
ve saire gibi teşekküllerin ihrac 
edecekleri mikdarlar da bu Ta
limaloame hükumlerine tabidir. 

Fıkra 2- Bir Birliğin teşe\c

kölü esnasrnda veya teşekkülün· 

den önceki zaman zarfında, Bir

liğe ha olanlar tarafından ınün· 

feridea yapılmış bulunan satış 

mukaveleleri veya ofcrtolan mev
zuunu teşkil eden mikdarlar hak
kıada - ei'cr bunlar Birlikçe 
kabul eıılilir ve alakadar muvafa

kat eııierse - 1 nci fıkra lt.ükü111 
tatbik elunabilir. 

Madde: 3 

Aynı madtleler tlzeriKe mütead-

fiil lbracatcı Birliklerinin pay 

tevzii mevzuu olacak umumi ih-

racal konteofanıadan hisselerine 

düıeeek niıbetler, it.er ihracat 

me~simi içia allkadar Birlikler 

mümessillerinin mutaltakatlıuına 

mlial•nit muoib aebepli teklifleri 

üzerine. Ticıaret V•klletinH teı· 
ltit olunur. 

Madtle: 6 

4 üncü maddsde v:ısıfiarı yuılı 
• B zümresine tlabil tetelckülle
ıin ber biriniıı paylarını Tiearet 
Ve kile ti tayi a eder. 

Madlle! 7 

Fıkra 1- 4 üncü maddede yıı· 
zılı c li). zilmresine c:ıhil izanın 

mecmuu için ayrılacak pay nis
beti, lüzumuna ıröre Birlik ieare 

laeye ·i11in atanacak mütalaasına idi
nadenı Tıcard Vekaletince teı9it 
elunur. 

Fıkra 2- Yulcandaki fıkra ma
cibince bu zümreye ayrılan aıik

tardan her izaya verilecek pay, 
azanın muvı1zas12: olarak elinııie 

bıılunaurdu~u stoklara •• ihra
catcıhk kabiliyetine ıröre idare 
heyetince tesbit el11nur. 

Fıkra 3- Stoklara ayrılacak hi•
ıe, bu zümreye tahsis el11nan 

mikdarın yüzde yirmisini ie~e
meı:. Şu kadar ki, lü:au111u halin.le 

Ticaret Vekaleti bu nisbeti de

tittirebilir. 
Fıkra 4- ihracatçılık kabiliye

tine ayrılan ıoütebaki 0
• 8U nın 

aı.a arasında tevı.iinde il~il ka· 
biliyet emsalidir. Bu emsal her 

aza için 5 inci fıkradaki taıaife 
ve 6 ncı fıkradaki esasa röre i· 
dare heyetince .takdir edilen bir 
sayı ile ifade olunur. 

Fıkra 5- •il· zümresine dahil 
azı, ilk ince kıtlemlerino ıir• 
ıki ıuııfa ayrılır. 

(9E. V AMI V ~it) 

• 



Sarfa 2 MONAKASA CAZITESI l) BirlmeiU•aa 1941 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi MUNAKASALAR 

Clul Şekli 

A) MUnakasalar 
la .. at, Tamirat. Nafıa itleri, Mal•eme, ..... ita 

Anamur bilıttlmet keoatı tamiri at- eb. 
Aydıa •• itleri 4 iioci fllbe mili. ıaıntıkaıı tlalai- kapalı z. 

liode Nuili-Horsaolıı enlarıauı sulanması i9in 
f eılek 111evkiinllo yap. re filli tor rsl!ri, Ulael 
ve kaoal i111. (tut. 4620 lıtr.) 

Mufu tamiri Erbaa·Samıao yola araııada af. eks. 
8evlet demiryellarıaca yap. Haytl.&rpaıa ı•çit kip- kapalı s. 

prlıl imla ve bafir iıi (4art. Ul kr.) 
Kaprl ioı. •t· ekı. 
Nif 9af1 köprlıi tuairi > 

Mensucat. l.lblse, Kundura Çam••"• • •· 
Mui eatarllik lan: 1000 m. · paı:. 
li.1'.l.941 de alıaacatı ilin edilen 3 t. baa .leri· 

nia ılıomasıadın aarfıoar:ar e4ilai 
Vidala iıkarpia: 171 tih aç. ekı. 

Meodillila haki bez: 20000 m. paz. 
Hava renıi yu:hk elbiHlik kumq: 68008 m. > 

fi. atbaa •11ıerl l\srtaaıre · Yaaıhane Levezımı 
Betlea ve ıpor meomuuının bir senelik taltı iti aç. ek.. 
Fiı butmlmaıı 18:>0000 ad. • paz. 

Nakllrat, Botaltm•, YUkletm• 
Tahmil ve tabliye itleri aç. ekı. 

Meleıı: aakli " 

Mahrukat, llenzln, Makine w•ll•ft 
Odan kömlirl: lto t. 
CMu: 1950 t. 

• uo t. 

MUte,ferrlk 

Şu aamacanuı: 50 ad. 

"· •. 
pas. 
kapalı z. 
par;. 

par:. 
Kar keıeai, ralvani:ıdi sa~, lioolyeıa, piriac; levlaa, 

Yİda aıvata v. ı.: 40 kalem 
Gemici feneri ıiıeıi: 790 atl. 
Makkap: 31 kalem 
Ata9 viduı: <C kalem 
Btkae iıpit: 2000 ad. 
lıpirte varili: 200 ad. 
Yılanka•i frea:e bertonoı 10 tak. 

arzak, Z•hlre, Et, Sebze, 

Yeıil •erei•ek: 150 t. 

.Sabaa: 20 t. 
Piria9: ıouo t. 
Sabooı 90 t. 
Plrin9: 100 t. 
Ze7tln7afı: 55 t. 
Karo faıulyeı 550 t. 
Y eııl •ercimek: 100 t. 
Samaa: 100 t. 
Kuru faaulye: 90 t. 
Kura et: 100 t. 
Ze1tia1af: 300 t. 
Y eıil ••rcimelu 40 t . 
Sıfır etiı 10 t. 
Et: 20 t. 
Sıfır eti: 36 t. 
Batday kırdırılmııı: 103' t. 
K. fas•lyeı 120 t. 
Nelaud: 60 t. 
Bolprı 75 t. 
Zeytinyafı: 10 t. 
Kıaro fu11lye: 50 t. (temd.) 
K.,. ota '40.2 t. 

• 218.5 t. 
• 580 t. 

lıfır etiı 6 t. 
• 35 t. 
J 35 t. 
• ,5 t. 
J 10 t. 
• 10 t. 

• ' t~ 
• 4 t. 

Sıfır eti: 114' t .. 
Nelaati: se t. 
K. fuulye: iO t .. 
Pirioo: 75.750 k. 
Sadeyafı: 15 t. 
HHut ve ıuke 
Sadeya~ı: 35 t •. 
Keyun etiı 35 t •. 

Sadeyafı: 10 t. 
.. 1 t •. 

Kıaro fM'11Je: l' t. 
Samaa: 100 t . 
K. fualye: 100 t. 
Nehat: 1ue t. 

(B MUzayedeler 
Çuı odunu: 2078 m3 
Kaıak eıya 
Deri ve lıtanak 
Tay, katır ökl:r; ve berrir deriıi 
Peri ve banak 

• 

"·•· 

paz. 

> 

> 

• 

kapalı a. 

pu. 
kapalı &. 

• 
paz. 
kapalı z. 
kapalı z. 
paa. 

J 

> 

• 
• 
> 

• 
paıı:. 

• 
• 
• 
• 
• , 
• 

af. eki. 
kapalı z. 

> 

• 
af. eki. 

.. 

pu. 
> 

" , 
, 
• 
• 

• , 
, 
• .. 
• 

ıf. art. 

•ı· art. 

• , 
, 
• 

Mubam. bed. Teminat Müracaat yeri 

1224 5, 
92'4064 37 

1441 9.S 
30121 -

''"" ,7 2511 90 

19.SI -
17000 -

115600 -

lçel Defterdarlıtı 
40712 '8 Nafıa Vekaleti Sil lıleri Reiılifi 

Tokat Nafıa Müci. 
225J Ol D. O. Yolları H. paıa 

'489 68 Manisa Vilayeti 
118 40 

1'eniı: Lva. SAK Kasımpaşa 
Aok. Lvı:. SAK 

146 85 Maliye Veklleti Ank. 
2550 - M. M. V. Hava SAK 

140,0 - " 

Bedeo Terbiyesi U. Müd. Aak. 
75 - Orman U. Müd. Ank. ve l,t. 

Günü Saat• 

23·12-41 17 -
8-1-42 15 -

24-12-41 15 -
5-1-42 16 -

25-12-41 11 -
?5-12-41 11 -

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri·Malzeme-Harita 

Erzurum Ylllrellnden ı 

Eksiltmeye konulaa İf: 

Pazialar kausı merkezindeki lbrahim Hakkı ilkokulunun çatı f 

tavanın yaptırılmasa işi olup keşif bedeli 4000 liradır. 
Muvakkat teminat yiizde 7, 5 hen bile 300 liradır. 
Eksiltme ve ihale 16.l'l.941 Sala ıüDi aaat 14,30 da Vilift 

Daimi Encümen Qdasıoda yapılacaktır. 
istekliler bu işı ait evrakı fenoiyeyi her fÜ n Daimi E.ncfiıaea kr 

leminde ve Nafıa Müdüriüfiiode ıörebiiirler. 
Talipleria ihale güaünden en ar; 8 ıiln evvel Vılayete milracaıtl 

ehliyet veıika11 almasını mecburidir. 
lsteklileria teminat mektup veya makbuzlıırile ve Ticarat ad•1 

ve eb\iyot vesikalar ile birlikte ibale saııtiode Daimt E.nclıaeoe ıai 
racaat etmeleri ilao eluuur. 

• • * Açık eluiltmeye konulan iıı 
Horaca - Sarıkamış yolunun 5+ 000 inci kilometresinde yaptarıl•' 

2.1-42 14 _ cak sı~anak işi olup keşif bedeli 8888 lira 11 kuruıtur. 

18_12 41 11 15 f.luiltme ve ihale 16.12.941 tarihıne müaadif Salı fÜnll ıaat 14 ;r 
lS·12·41 11 _ Vilayet l)aimi Eocümen odasında yapılacaktar. 

istekliler du işe ait ketif, plin, vahidi, fiyat liıteai ve ekıiltısıt 
ıartnamesini her rün l.)1imi Encumeo kaleminde ve Nafia MiidOrl~ 

2S-12-.f1 15 - ğüıııcie irÖrebilirler. 
23-12-41 15 - Taliplerin i•ale giinii.aden eııı u: 8 fÜn evvel Vilayete müraoaatl 

elaliyet vesikası almalara meoburidir. 

3933 04 
Toprak Mahı. Ofisi Mersin Şub. 

2,S - l:ımir Belediyesi 
10-12-41 itib 1 hafta 

26-12-41 1, - Muvakkat temirıatı ke~if bedeliıııin yizde 7,5 hesaaile 666 lira 2~ 
kuruştur. 

6100 -
!t:.250 -

11'200 -
aooo -
8000 -
3'"5 -
3009 -

900 - İzmit Aık. SAK 
219• - Matla Aık. SAK 
37S - Blyik Halkalıdaki Ask. SAK 

lleaiz Lvz. SAK Kasımpaşa 
• c 

Hadımköy Yauıyiran Kiy. Aılc. SAK 
1680 - Aık. fabrikalar U.MOd. SAK Aok. 
1200 - > 

600 - > 

516 75 • 
450 -- • 

2812 50 Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

k. o ,1 • 
k. o 47 • 

k. o 47 

k •• 25 
it. o os 
k. 9 2, 
k. o 06 50 
ı.. 1 08 
k .• :la 

4040 -- • 

4220 -
732S --

• 

" 
• 
J 

• 

Çerlu Ask. SAK 
k. o 72 50 115l -- Yülcıek Möhantiis Mektelti SAK 

BahkHir Aslc. SAK k.. o 50 2700 -
s423ı ~o 4061 •o lıkeoderun Aık. SAK 

12000 -
18750 -
10090 -

it• g 27 

3000 -
175(X) -
17500 -
17)00 -
5000 -
5000 -
3000 -
2000 -

12500 -
14000 -
33750 -
~8000 -

1200 -
60'200 ---
'.l0000 -

"· 1 75 

k •• '.l6 
k. e ei 
k. 9 26 
k. o 22 

900 -
2812 51 
1500 -
HH2 50 
3362 -
4298 -
li70 --
450 -

1313 -
1313 -
1313 -

375 -
ın-

225 -
150 -

187~ -
2100 -
5062 50 
4200 -

852t -

150& -

--

• 
lsıait Aılc. SAK 

• 
Marmara Üuilb"lari Komat SAK lr.mit 
Ank. Lva. SAK 

• 
> 

Çanak. Ask. SAK 

" 
J 

J 

• 
• 
.. 
> 

Lüleburıaz 1 No. Ju Ask. SAK 
lsmit Aık. SAK 

• 
• .. 

Hadımköy Y auıvirao Aık. SAK 
Balıkesir Aak. SAK 
Çorlu Aslı::. SAK 
li.aine Aık. SAK 
Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Aılt. ~AK 

• , 
> 

• 

764 - İçel Orman Çevirfe MUel. 
1st. GOmrilkler Bı~mUd. 
T.H.K. Mutia Şubesi 
Üskldar Hayvan Puarı 
T.H.K. Karacasu Şubesi 
T.H.K. Trabzon Şubesi 

11-12.41 10 -
5-1-42 15 -

17-12-41 15 --

16-12-41 11 30 
17-U-41 14 -

17-12-41 
7-1-42 
5-1-42 

12-1-42 
S-1-42 
S-1·42 

14 -
14 -
15 -
14 -
14 -
14 3g 

2-1-42 15 -

11-12-41 
18-12-41 

i-1-4:2 
19-12..-&l 

5-1·42 
2-1-42 

18-lı-41 

18-12-41 
18-12-41 
16-12-41 
17-12-41 
16-12-41 
19-12-41 

2-1·42 
26-12-41 
19·1?·11 

1-1-4'2 
8-1-42 

18-12·41 

14-
10 -
11 -
11 -
15 -
11 -
14 -
15 -
11 -
15 -
10 -
14 -
14 30 
10 -
15 -
14 -

ıe -
16 -
14 -
14 30 
15 --
15 30 
15 -
ıs -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
11 -

lsteldHerin teminat mektup veya makbuzile ve Ticaret Otlası \d 

ellliyet veıikalarile birlikle iaale saatinde Daimi li.ncümane milt• 
caatlara ilio elunur. 

Eaklt•hlr Su ı,ıerl ~ uncu şube mUdUrlUIU 11den 
Eksiltmeye konulan iş: 

Ecıkişehir su işleri 9'uncu şulte Midüılüfil mıntalcaaı cialailiıadt 
!.ulunan Zadiroğ'lu ve Aliken bataklıklaranaa kurutulması ve bu bal~ 
lıklarıo Sakaryaya aansap eldug-ıı mahalde mavakkat bir batlama ~ 
ıu kiprlhü inıaatı muhammen ketif bedeli vybidi liyat esası ilzerirı' 
tlen 171,371 lira 80 kuruştur. 

Eksiltme 8.1.912 la ri hiııe r:ıstlayaıı Cuma fÜnü saat 15 de Eıkİ' 
ıeltirde Su işleri dairesi ic;iade toplanan eksiltme Ka•iııyoau tar•· 
fıadın knpah Z il • f 11~ ü1 il e yapıl:ı~ ıl . tı r . 

lıteklilerin eksiltme şartnamesi, mukavele prejeti, Bayındırlık h 
leri Genel şartnamesi, Umum Su İtleri fenni şartoame.ııi ile lıususi vr 
feoai 4artuame ve keıif laülasa cedveli ve projeleri 8)7 lturuı aulı:•· 
bilinde Su lıleri 9'unaıı tıabe Mildiirlilfiioden alabilirler. 

.Eksiltmeye rirebilıaek iı;in iıteklılerin 9811 lira 59 kuruıluk 111111· 

vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gilndıtn en az oç 
gün evvel ellerinda bulunan veaikalarla birlikta l.ir dilekçe ile Eıkİ' 
şellir vilayetine mÜraC'aat etlerek bu iı' mahsus olmak iizere veıik• 
almaları ve bu vesi kalan iltraz etıılelori iartl ır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde ltLılunınayaalar eksiltmeye İf 
lirik edemezler. 

lıteklilerin teklif mektuplarını yukarda yuıh saatteıı •ir 
ıaat eneline kadar ıu işleri SJ unou ıubı Müdilrliiflne makbua 11111· 

kabilinlle vermaleri lazımdır. Posta<ılı olau rıcikmeler kabul edila1•ı· 

Çam•lh Tual••• MUdUrlUGUnden: 

Tuzlamızda yapılacak 560 metre murabbaı sıvı ijinin ıu,arlıkl' 
istekliıine ihalHi en güıı müddetle uzatılmıştır. Muhammen bedel 044 
liradır. 

Şartname hergün midilrlütümii.zle lahiurlar lzmir baımildirlitil•dt 
röriilebilir. lsteklilerin yii.ıcde 7.5 temioat akçeleriyle birlikte 22.12.941 
pazarteıi günii saat 14 te Tuzlada müteşekkil lrouııisyona ıoilracaatlır• 

lnhlaarler Umum MUdUrlUOU İzmir Ş•r•p Faltrik••' 
MUdilrlUQUnd .tn : 

Fabrikamız clahilinde yaptırılacak pıırke yolları ibalesi 25.12. 1941 

perıembe ıüoü saat 15 le kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. Keşif. be' 
deli 13.o~ 8 lira 44 kuruştur. isteklilerin fenni 4artnameyi rirmek "e 
yüzde yetli buçuk temio:ıt akıeıi yatırmak ü:ııere ıimdiye kadar 1110· 
masilli itler yapmış bulunduklarına dair liizumlu veıaikle birlikte şe· 
hitlerae kiin fabrilcaoııca müracaatları. 

18-12-41 
19·12-41 
25-12·41 
25-12-41 
25-12-41 
17-12-41 
11·12-41 
17-12-41 
17-12-41 
17-12-41 
17-12-41 
17-ll-41 
17-12·41 
20-12·41 
18-12-41 
18-1.2-41 
18-12-41 
18-12-41 
17-12-41 
18-12-41 
19-12-41 
25-12-'41 
17-12-41 

16 _ • •. • Fabrikamızın umumi tamirat itleri 26.12.941 rünü saat 15 tı 
le _ a9ık eksiltme ile ihale edilecektir. 
16 _ Muhammen bedeli 5163 lira 50 kuruştur. lıteklileria 11ormal veı•· 
16 _ ikle birlikte fabrika müdürlüğüue müracaatları. 

14 - . 
15 30 !!!!!'!!!!!!!!!!l!!!!~!!l!!!!!!!l!l!!!!!"!!!!~T l!'l!l!!!!'!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~ 
14 -
15 --
11 -

17-12-41 15 -
19·12-41 15 -
19-12·41 10 -
19-12-41 14 -

24-12-41 15 -
22-12-41 13 30 
27·12-41 - -

19-12-41 11 -ı 
26-12-41 16 -
18-12-41 17 -

J 

Elektrik, Hıvagazı, Kalorifer (fesi sat ve Malz.) 

M. M. V. Sabnalma Komisyonundan : 

Müteal.bit namı hesabına bir adet 15i-160 kilovatlık tranıforııı'' 
tör açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 1495 lira olılP 
kati teminatı 224 lira 25 kuruştur. İhalesi 29. 12.9.U pazartesi ıi1°11 

aaat 11 de Aokarada Hava Satın Alma Komisyonunda yapılacıj(tıt· 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. lıteklilerin muayyen rüa ve saıttt: 
komisyonda bulanmaları 

• • * Bir adet 25 lik otomatik santral pazarlıkla satan ahnaeıktıt·, 
Muhammen bedeli 4782 lira 50 lrnruı olup kati teminata 717 lir• 3b 
kunıttur. Pazarlığı ı,, t2.941 salı günü saat 11 de Ankarada ba"

11 

d .. Ok ıatıo alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi lcomi&you a rıJr 
bilir. İıleklilerin muayyen giln ve ıaatte komiıyonda bulunaıalerı. 



s 

Uensu&1t-Blbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

YUksek Zir•at EntltUaU Rekt45rlUIUnden: 
1 - Kurumumu:ı kız ve ukek talebeleri için aşaiıde mik arı vn

zıb ayakkabının Ticaret Odasından alınan muhammen fiyatlar üz .. rin
tlen açık eksiltme usuliyle ihalesi yapılacaktır. 

2 - İhale 2.1.1942 cuma ıünü saat 11 de Relctö•liik bin ı!! ınd:ıki 
miteşekkil komiııyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat ~·o 7,5 dur. 
4 - Şartoamesioi okumak ve fiıba fazh izahat almak i~tiyeoleriıı 

E.ııstitü tlaire mildürlütüne müracaatları. 
Cinsi Miktarı Muharurr ~ 1 Fi. Tutarı 

Erkell iıkarpioi 

Kız i§karpini 
37'! çift 

J3 
10, ) 1 

9,)0 
3901 
313,50 

-l'l l-4,50 

Janda:-ma Gn. K. Ankara Satln Alma Koınlsyonundan: 

Mevcut nümuoesioe röre yedi takım odacı elbiseıi 18.12.941 por· 
şembe ıünü saat 15 te A-ıkarada komisyonll'nur.da par:arhkla uıın 11· 

lınacak ve ihale b::d'!lioe i'Ör~ kati teınınat verilecek.tir. 
Numkııe her ıün Ko. nuıfluzda iÖrülür. 
lıteldilerio lici vert olmak ~arti yle kıımaş nüınunesi va malzeme 

irnekleriyle par.arlık vaktinde komi,yona gelme !eri. 

Gazi Terbiye En•tltUsU MildUrlUjUnden : 

~kulumuz kız talebesi için 120 çift iska·pin açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1560 lira ilk teminatı 117 liradır. 

ihale 26-12-941 cuma günü saat 15 hı Ankara mektepler rouhase· 

ciliğ-inde yapılacaktır. 
Şutnamuini görmek istiyenleriu okul idaresine müracaatları. 

M . M. Y. Satlnatma Komisyonundan: 

Babı r m~tresine tahmin edilen fiyatı otuz üç kuruı olan yüz kırk 
biıı metre pijıım:ılık Oiril 16 Biriı11.:iki1l11 1911 ulı g-iiaii !>alt 11 de 
A1altara'4ia M. M. Y. satın alma Ko. ds p tnr lıkla ihale edilecefin· 
ı.le 1 isteklil~rin 6 J30 liralık kati teaıinatl ıriyln birlikte paurlık filn 
"e aaatina.s adı ıeçen Ko. da buluıımaları. Ş:ırtnıunesi aer tün ri· 
rlll ür. 

l•tanbul Levazım AmlrliAI Satma! na Komisyonundan: 
Beher kilosuna• 425 l.:urı.ı~ tahlilin edilen beş ten kadar kunıiuralık 

•altete alınacaktır. Par.arlıkta ekıiltmesi l!J. 1'2.941 cuıu fÜnÜ saat 14 
de Tophanede lst. Lv. amirliği satın alma komiıyonunda yapılacaktır. 
lıtoldılerin teklıf edeoeklni miktara gire teminatlar ıltt ltelli saate k•· 
ınisyona gelmt:leri. 

"'41. M. Y. Deniz Merkez Satın Alma Komisyon"' ndan: 
Beber metresinio ta amin eti ilen bedeli 170 kuruı olan 34000 nıı+ 

hiki fşbaşılık kumaşın pazarlıkla ekııiitıaeıi l'·l.l-941 tarihine raslh· 
Yan aalı günü ıaat 11 tle Ankarada M. M. V. binasıadaki Komiı.yo
nun.ıuı:da icra edilecektir. 

289 kuruı m11ka~ilinde fartnamesini almak isteyenlerin lıer ıun 
~e eksiltmeye girmek isteyenlerin de tS280 lıralık kal'i temiuat ve 
~•nuni belıelerile birlikte belli giin ve saatte Komisyooa müraca· 

•lları, 

YUksek 21raat EnatltUsU RektörlUiUnden 

Kurumumu,; kı& ve erk~k talebelerinin t'!lbise, palto, tayyiir ve 
talhtolaıının kumaşı Enstitüden \'erilip har~ ve dik:iıni müteahhide 
'İt olmak üzere kapalı zarf usuliyle ibaleıi yapılacaktır. 

lhale ı. ı.'42 cuma rünü ıaat 14,30 da Rektörlük 9inaaındaki mü· 
le§ekkil koırıi,yon tarafından yapılacaktır. 

Mnvallkat teminat 0 'o 7,5 dur. 

Daha fazla izahat ve şartnamesini okumak istiyenlerin Enıtitii da· 

're müdürlütüoe müracaatları. 
(::inıi Miktarı Fiyatı Tutarı , ___ _ 
trkck elbisesi 

~le, it paltesu 
ız tayyörü 

~ll mantosu 

272 Takım 
1'5 Adet 
33 
10 > 

18,00 
18,00 
16,00 
14,00 

6096 
2970 
528 
140 

10,334 

MONAKASA GAn:TESt 

hit nam ve beıabıoa -.e tksil tme l'UreHle azı 66 bin çoğu 80 biıı 

kilo kuru pelid eclunile azı 18 bin çotu 25 bin kil• kuru çam odu· 
na alınacaktır. 

Pelidin kilosu 4 kuruş Vt': ı;amı.1 kilosunun 5 kurut tahınin fia
tı üzerinden muvakkat teminatları 334 liradır. 

F.ksiltm,.ye ve ihal~ 16.1 '.2. ,41 S"lı günü nat 15 de daimi en· 
• ciimea odasında yapılacaktır. 

İsteklilerin belH gün ve saatta teminat mektup veya makbuz· 
lari e vesaiki lüzımesile daimi eucümene müracaat etmel,. ri ilan olu· 
uwr. 

Selimlte Satın Alma Komlayönundan: 1 
Kapalı zarf usuliylc eksiltıneye kGoun 6'.JO ton kok veya sö- 1 

mikek kömürüne talip çıkmadıiından yenideıı ayni e vıaf ve şartl:ır 
dahilinde ve bir ay zarfında paZllrlıkla ıatı11 alıoacakhr. Evsaf 
şaı-tnamesi her gün komhyendan görülebilir. Teminatı muvakkatesi 

15 BlrlııelUawn 1941 

in saat Malzemesi 

ı\lçı yerlı 50 lık terbusı .. .. 40 IO D 

• Alınan sa • 
Asfalt yerli kiloıu 

" ecnebi » 

Çım<'r to natürel tonu 
ıı ııüpcr 

.. 

Çiııi (mozaikten) taneıi 
» (<; ne ılJ lao) • 

Fayans ecnebi » 

Fayans (aksamı) » 

Kireç (ııı) loau 

» (toı.) » 

( taf) kilosu 
Kiremit (B. kiiy) laııtıi 

" tEslci~eh ir) • 

180 
ıcıo 

300 -
110 -

2070 
2370 

6 IO 
5 6 

15 16 
15 17 

1000 1200 
'SO 70J 

l 7S 
10 
lQ 

11 -
1 

Künk (toprak) numarası 
• (dikme boru) L:. 
" (ec:ııehi) » 

Mermer (yerli iJlon) m2 
Tutla (B. dere) bini 

• (F. ielikıiı.) .. 
• (Kit. delikli) ., 
» (Kit. ılelıksiı » 

" (uteş yerli) tanMİ 
» ' » eonobi » 

" (F'ran•. prese) » 
Kereste (döş) lcölcnar 

• !çıralı lambalı) 

11 ( tavanlık kik· 
nar kerdoıalu) 

Kereıto lc:apl. çıra. lı 

9 
2R 
30 

2000 
2090 

20 

11 -
30-
3! -

100 
4500 
1800 
2101'1 
2100 

ıs s• 

20 22 
SSIO 6009 
5800 6lOlt 

63 .. 72it 
ti500 7()M 

J 170 lira elup pazarlıta iştirak edccekleriıı Selimiyode komisyona 
müracaatları. 

Urfa GUmrilk Muhafaza Kdası Satmalma 
Koml•yonundan : 

" (Kütahya) " 
1 (~üyükdere) • 
J Künk {çimento) sanlirıu 

'~ 

2.oı.ı 3-

., sıvaıl. kölc:ıaar 

» )'ervaı.lık kik· 
nar 

'000 7M 

Miktarı Tutarı uo 7,5 teminatı İhale•ıin 
Ciasi kilo lira K. lira K. Günü Saati 
Odun 600000 240{)00 180J 29.12.,·H Pazartesi ıaat 10 

CZiiJBI 

' da yapılacaktır. Muhıımmeu bedeli 48.000 lira olup kati teminatı 
7 .OO liradır. Şartnamesi her gün Ko. da ıörülür. İ.teklileri• mu· 
ayyen gün ve uatte kati teminatlariyle Ko. na müracaatları . 

A - Altı yüz bin kilo odun ~9.11.941 pazartesi fÜnü saat 10 da } 
Urfa Gümrük Muhafa kıt'ası utınalmr• korRi,yonunda kapalı zarfla i-,; 
hale edilecektir. lstanbul Lv. Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

B - Şartnameyi okumao iıteye ıler Urfa, lslahiye ve Mardin güm· 
rük kıl'alnrında herg-ün okuyabilirler. 

C - Talipler temioat akçesi olan 18l.l0 lirayı Urfa Gümrük kıt'a· 
,ı -.eznesine yatırıp ve;ı:oe n>akbuzile şaıtnameoin dôrdüncü maddesin· 
de kendilerinden istenilen vesaıklerle birlikte ihale uatinden bir saat 
avval teklif mektublarıoı komisyooa vermiş bulunacaklardır. 

Müteferrik 

latanbul L".tvazım Amirlill Sabnalma Komisyonu 11dan: 
5000 metre teli ve 15,000 adet nkıındırak kayışı alınacaktır. 

Pazarlıkla l'ksiltmesi 17.ll.9H çarıaınba rünü snal 15.Jl) da Top
hanede Lv. imirli2'i satın alma keaıiayor.uoda yapılacaktır. 

Beher kilosuna 25 kuruş tıthmin edilen 60 ton kuru fa,ulye alına· 
ca~tır. Pazarlıkla eksiltme~i 19.U.9-U cama ~ünü s.aat l:>,30 da Top· 
hanede lst. Lv. amirliği satan alma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i 
teaıina ı ı 2250 liradır. Nümunesi komisyonda &'Örülür. lsteklılerin bel
li saatte komisyona gelmeleri. 

On beş tondan aşa~ı olmamak p.rtile ayrı ayrı talipleraeıa de a· 
lınabilir. 

t ,. if' • Beher kilosun: ıı kuruş tahmin edilen 40 tcan nohut alınacak· 
t tır. Pazarlıkla eksiltmesi 19.ll.941 ouına giinü saat 1) de Topbanade 

Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i temiutı 

1310 liradır. Nümuoesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin belli -aatte komi yona gelmeleri. On beı tondan aia

ğı olmamak üzere ayrı ayrı taliplerden de alınabiiir. 

İ<Jteklileriıı verebilecekleri nümuııe ve temıoallarile laelli enatte 
Kornisy•nı.ına gelwelerı. 

• *• Ma~lakta askeri prevanteryomda kalorifer kar.aııı tamir ettirilc· 

* * • Beher kilosuna 26 kurıı' tııhıııin edilen 40 ton ycıil mercimek 
alıoacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19.12.941 cuma a-ünü saat 14,30 da 

ı Tophanede Lv. 4mirli~i satın alaıa koaıisyo11uuda yapılaaaktır. Kat'i 
teminatı 1590 liradır. Taliplerin Qelli vakitte koaıisyo•a S?elmeleri. 

cektir. i Nüııauneai komisyonda görülür. 
Pazarlıkla eksiltmesi 17·12-9H çu~amb:ı giioü sut 14,1) de Top· 1 On beı tGndan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplerden de alı· 

lıanede Lv. i:nirliti satın alma koaısyonımdıl yapılacalıttır. 1 na~ilir. 

Taliplerin belli vakitte kemisyona i'elmeleri. 
(DEVAMI DÔRDÜNCO SAYFADA) 

Keşif bedeli 148 lira :>O kuruş kat'i teminatı 22 lira 50 kuruştur, \ 

Keıfi komisyonda görülür. 1 

,.•.Beher metresin• 39 kuruş 75 santim tahmin edilen 12,825 me- ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~!!'-!!......!!!!!..!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!!. "!""~~~~ 

tre 80 milimetrelik şeı it kolan ml.tealahid uam ve heaabıoa alına· \ ----··----------------------,jl 
caktır. Pazarlıkla ek~iltmeıi 22.l'l.941 pa-ıarteıi ıünü saat 14 te 

1
'11 1 

TophaneGe Lv. imirlıii satın alma kemisyoııunda yapılacaktır. İlk inhisarlar u. Müdürlüg~ ünden : 

1 

tewirıatı J8'.l lira 35 kuruştur. Nümuııesi kouıiayonda ıörülür. İs· 
teklilerin belli vakitte kemiıyoııa gelmeleri. ! 

1 
Eti Banktan 1 

Ergani Bakırı lşletnıeainin 1942 ıeaeıi ihtiyacı olan 360 ten l 
llunla dt:uııri Aokarada -.cya latanbulda vaııoıı içinde teılim şar
tile ıatın alıuacaktır. Pik hurdası şayanı kabul deiildir. Taliple ria 
25.l'l.941 akşamma kadar Etibank • Ankara Adresine teklifte bu• 
luoruaları. 

MCT 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Ayazağa Askeri Sahn A!ma Komisyonundan : 

Onar tenluk beş parça ayn ayrı şartnamelerle 50 ton sade yatı 

pazarlıkla salın alınacaktır. Her hirinin teminatı 2700 liradır. ihale· 
leri U.l'.l.941 pazartesi güoü saat 15 dedir. Şartııameleri komiıyo· 

nuınur.da ııörülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte lıtanbulda 
Ayazağadaki komisyonumuza ırelmeleri ilin elunur. 

Topka111 Maltepesindekl Asker1 Sat.nal ma 
Komisyonundan : 

Kor muhtelif lairlikleri için komisyonumıızdııki evsaf ve şartname· 
ıine i'Öre h•t yüz elli ton pıran, yüz yirmi beş ton lahana, 2490 
sıyılı kanunun 46 ıncı maddesinin M. fıkrasına i'Gre pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

~------·----,__--iMllm __________________ _ 

Maim cinsi 

F.czaıı Tıbbiye 
Lastik çizme ckısa konçluD 

Çift afızlı demir desterı~ 

Mikdarı 

1.2 kalcın 

bO çıf t 

500 adet 

19.12.941 
23. 1'.l.941 

> 

taati 

10,10 
~.-ıo 

9,)0 

1 - Yukarda mikdarı yar.ılı mulzowe paurlıkln alıoacakhr. 

2 - Pazıırlık bızularıcdıı yar;ılı gün ve saatlerde Kııbataşta Le
vazım Şubesinde müteıekkil Alım Kemiıyenunda yaptlaoaktır. 

(lU~l7) 4-4 

ı - Şartnaınesi mucıbince 3000 kilo 12 nurnaralı fİnke a9lk ek· 
eiltmc: ile sııtın alınacaktır. 

2 - Muhammea la•deli 3900 lira olup muvakkat leaaioıah 29l.5i 
liradır. 

3 - Eksiltme 2.1.942 cuma ıünü saat 9.30 da Kabalaita Leva· 
zım Binasıntla Merkez Mubayaa Komi,yonunda yapılacaktır. 

(11030) 2--4 

• •• 
1 - 60 kilo kuru bira mayası puarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 23.12.941 salı güoü saat 10,40 da Kabataşta Leva• 
r.ım Şubesinde müteıekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

(11031) 2-4 

-~~~~!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~ 
ihalesi 18.12.941 perıembe günü 1aat 10 da yapılacaktır. 

. Vermeğe talip olanların teminatlarile ihale günü kGmisyoAumuza 
baş vurmaları ilan olunur. !obUu. Büro ve ev eşm. Muı_am.b@, Halı v. s. 

Aydm Emniyet MUtlUrlUOUnd "" 
Dairemiz teknik .. ııro teıkilih içia maa teferruat 3 parfa dolap 

\uo lira bedeli katif üz.erinden, imal ettirileceğinden kapalı zarf us•· 

a ile cksiltmeğe kerıulmuştur. 

Erzurum Askeri Satmalma Komisyonundan 
Tahmin 8. lık Tem. 

3575,QO 268,12 Motirlü ııakil vesaiti için alınacak firen bala· 
tası. 

hııtle günü, 20.12.941 cumartesi günüdi\r. 
lstf'klilerin 45 lira temioat akçası ve bu ıibi işlt>ri yapmafa erbap l 

'ldu~uno dair resmi vesaikile birlikte tlairemi:ı:de müteşekkil komis· ı 
>l)ll• müracaatları ilin olunur. 

8u işe ait şartname, berıün dairemizde ıirülebilir. 

90 tou pirinç pazarlıkla münakaıaya konmuştur. l 7. 12.941 saat 
15 te Ç&rfamba ıünü Erı.urum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 49500 lira olup kati teminat 7425 liradır. Şartoa
meıi her ıün Ko. da •öriilür. lıteklileriıı muayyen gün Ye saatte 
kati teaıiaatlariyle Ko. na müracaatları. 

•*• 90 ton pirinç pazarlıkla münakasaya koamuştar. 17.12.941 
çarfamba ıünfi saat 14 te Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Muhammeıt be.leli 49500 lira olup kati tt'minat 7425 liradır. Şart
namesi he1' gün K•. da ıörülür. lsteklıleriıı muayyen gün ve sa
atte kati teminatlariyle Ko. na relıueleri. 

813,75 

1140,00 

61,03 Konserutuvar yatı okulunun yıllık ihtiyacı i· 
çin alınacak pirinç, fasulye, nohut veaaire. 

85,50 Darülaceze mllesse•esi için alınacak !iOOO kile 
zeytin tane:si. 

Tahmin bedelleri ile ilk te ninat miktarları yukarıda yar.ılı iı1er 
ayrı ayrı açık eksiltrneye ko~muıt~r: Şartnameleri Zıı.lnt ve Mııame· 
lat Müdürlü~ü kaleminde ~orülebılır. ihale 26.12.941 cuma rtnü 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. TAiipleri n ilk teminat mak· 
buz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vuıkılariyle iaale 
ırünl muayyen saatte Oaimi Encümende bulunmaları. 

~~~~~~~~~~, 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları 1 

l!rautum Vllly•tlnden: 

liuıuıi idare butçHint dahil dairelerle ilk okular için ınüteah-
* * * Karaköse'dc tealim 80 ton pirinç pazarlıkla möaakauya 

konmuıtur. 19.12.941 cuma aüııü aaat 14 te Erzurum Sa. Al. J{o. 

1 

~10919) 

--·--ı• 11• o.ıvınllJfnn l)'l ı· 1 kuru,. aatıluıklır. 
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3 mola Ptn. 450 
6. t&50 

12 • • 1500 
itranıer: 12 moiı Ptn. 2700 

Le No. Plra a 

77 unzs t ••• 
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~- !IJ 
ADMINlSTRATleN 

Galata, E:..ki Gümrıık Cad. 

No. S'ı 

Tel6phone: 4tt442 

Pov la Pablleit6 •' adreuer 

' l' Aclmialıtration 

Journıl Professlnnnel dıs Fournlssaurs at des Entrapransu's ~ 3 l'Etat Boite Poatale No. 1261 

Tableau 91noptl11•• ti•• Atljudic:•tl•n• euvertes Aujourd'hui 

o 

ObJe( de l'adjudlcatlen 

Adjudications •u Rallais 

~e 

ci'adjalll .. t. 

_zs:w- , a =mcr-- · T? 

Prix Ca11tion. 
utimatif previsoire 

Lieu• d'adıudiı::alıon et du 
Cahi~r de~ Charı_,! 

Jour s Haures 

Cen•tructlon•-Riparatlen-Trav. Pulıtllca-Matirlel ti• Con•tructlen-Cartographie 

Repar. Keaak reuvaraeae11tal Aaamar t>•ltli41ae 1224 S' Dı:fterdarat lçel 
Trav. axeavatien et rem~layar• du pHt ele pauaıe Pli cacta. 10121 - 225' 08 tire lkploit Oh. de fer &tat H.pa'" 

23-tı-41 17 -
5-1-42 1, 

en eoaıtr. par ı .. Ch. Fer ci'itat a H.paıa (Caa. 
ea. ısı P.) 

Trav. coaatr. reıulatur, ıalerie, t .... ı et eanaua a 
Pedek pr. l'lrrit'atioa du plaiaeı de Nnilli-Horaun· 
lu .lanı la aoae tıla la 4emo Seetion tlea Aff. Hyd
raali,ut1 tıl' Aydı" ( Gaa. e1a. 4628 P.) 

Ceaıtr. pont , Publit1ue 
Repar. peot rivlere Nif , 
R6p ..... .-.. aar roate SaaHn-Erlııaa 

t. a•ı ıın el\t · Ctıauauırea • Tla•u• - Cu""• 
Teile pr. robe: 1000 m. tire l gre 
L'ıdludieatioa du 15.12.41 eoaaerunt l'auat de 

J t. de peaa brute a 6te ajo•r .. e 

M74 t7 
1511 91 
1441 95 

lteffe eoule.r aaure pr. 1aabit d'6ti: 68.000 •· <.ite l ıre 115900 -

T •İl• laaki pr. mHolaoira: ~0000 ... • 17oot -

laearplH ea peH de nau: 17i pairea 1951 -

40711 5i Miaiıtere Trav. Pub. Priı\d. Aff. 
Hydrauliques 

498 '8 Villyet Maniaa 
188 40 • 

- - Dir. Trav. t-.9. Tekat 

Com. Ach. lntand. Muit. Kuımpaı• 
Co•. Aelı. 1otend. Ankara 

l 
&-1-42 15 _, 

l1 _I 
25-1!-41 
25.n.41 
14·11·41 

ıı-\ 
15 -

17-12-41 14 -

14060 - ~om. Aolı. Mia. ilif. Nat. ı.tepart. 18-12-41 : =ı Aviat Ank. 

2S51 - Cem. Aolı. Mio. D~f. Nat. Anlc. ıs. ıı-11 15 -
Dtpart. Aviat. Aalc. 

146 ıs Miaist•re Piaancu Aıık. 2-1-4! 14 -

Trav .. ua d'lm11rlmerle P•11•t•I• et r.unalture de Bureaux 
l111pu11İc• chu•t uDe aıııı~e 4e la reYue •perti•• 
l•preui.. fiehe1 185CM>OO p. 

Puı.lique 

Gr~ a ıre 
Dir. Gen. Liıue Sportive Aalt. 

7) - ll>ir. G,n, for6lı Ank. et lst. 
25-12-41 15 -
23-12-41 ıs -

Tr ... ••ort • Charıement • D6eharıement 

Traaıpert deari 
Trav. elaarr••eDt ot a'eharıement 

•mlıluetlltle • Carburant • HuHee 

leiı: 251 t. 
Cbarbea 4e '-•iı: 100 t. 
a.ııı 19'8 t. 

•ıvera 

aıme·jeHae pr. 111: H p. 
PHtr• pr. rıelıe, tal• raluaiı~ •• linelea•, laitea 

en plaque, viı, lııenloD1 ete.: ' ' lotı 
Verre pr. lantorae 4e matelet: 7IO p. 
PerferatHra 31 lota. 
Viı .. boiı: 4 letı. 
M•JH tord• .le roae: 2000 p. 
laril pr aleool 200 p. 
Tra•p• ıplral• pr. fraiaer: le •••pletı. 

P r • " 1• 1 • n • 
Pallle 
Ri•, laarioetı aaeı et Jt•İı-ohiee 
Oli••a: 3 t. 
Ma11: 150 t.- elaiendeatl: 151 t. 
Oiınonı: 10 t, 
lbı, baricetı ••••ı lentilles raiaİll• •••• ete: 
Pein: 9()0 t. 
Paille: aoe t. 
Paille: 1900 t. 
Foia: 4S t. 
Lentille nrte: 158 t. 

Savea: 20 t. 
lUa: lOIO t. 
Savenı 9t t. 
Rhu 100 t. 
H•il• a>olive 5S t. 
Viancie de boeıaf: 10 l. 
Leatille varte: 100 t. 

Pobliqoe 

• 

" 
Pli Hch. 

•r• i ,,. 

Cre a ıre 
Gre • rre 

• 
• 
> 

• 

• 
Gri!! a ıre 

• 
Pli cacla. 
Gre a rre 

, 
• 
• 

Pli oach. 

S9J3 04 

60IO -
lt250 -

11200 -
8001 -
IOOO -
3445 -
3080 -

25M -
813 75 

1140 -

13183 -
49500 -
3'.1000 -

Gre a ıre le k e 61 
Pli oacb. le k O 47 

Gr6 l rr' 
Pli caclı. 

le k O 47 

295 Muaicip. lıair 2'912-41 1' -
om.. Cch .. leı Suc. Mersin 1 1&11>ainP. 

i partir du 11· 12·41 

37S - <!em. Acb. Milit. l Bilyllk Halkalı 
900 - Som. Aela. Mtlit. lsmit 

ll94 - Co•. Aoa. M11tl• 

G. A. lnten4. Marlt. Ka11mpa1a 
, 

~. A. MU. Yaa11virH de Hadımkiy 

1680 - <;om. Aola. Dir. "'"· l'a'9. Milit. Aak. 
1200 - , 

400 - • 
516 75 , 
450 - > 

G;ea. Aela. Milit. Had1111köy 
61 Ol Cem. flerm. Municip. lıt .. ~ul 
85 jQ • 

Cem. Acb. Milit. Lileburraz 
Cea. Aela. Milit. · Hahoıoğlu 

982 88 Com. Perm. Mnnicip. lıtan .. ul 
l713 - Gom. Aca. Milit. lzmit 
2408 - > 

5lSO - flom. Acla. Milit. Bakırköy 
4jl 75 Goa. Ach. Milit. Hadımkôy 

2811 iO u ••. Aelı. Millit a l'Ecole SH Off. 
de R'1trve a Harı.iye 

4040 -

, 
> 

• , 
4228 - , 

17-12-41 15 -
11-12-41 1, -

5-1·4Z 15 -

1'912-41 11 39 
17-12-41 14 -

17-12-41 
7-1-42 
5-1--12 

12-1-42 
5-1-42 
5-1-42 

14 -
14-=-
15 -
14 -
14 
1-4 38 

17·12-41 14 -
26-12-41 15 -
26-12-41 14 -
22-12-41 11 -
26-12-41 15 
2'·12-H 15 -
19·12-41 15 -
19-12-41 15 -
li-12-41 14 -
11-12-41 14 -

2 1-42 15 -

17-12-41 . 14~ 
18-12-41 10 -

S-1-42 11 -
1'·12-41 11 -

5-1-42 15 -

Gre • rre 
Cre a ıfe 

le k O 1 J. Se 1152 - Dlr. Eoole Inıfnieur 2-1-41 10 -
ll-li-41 14 -le k. 1 25 Coıa. Aeb. Mtllt. a l'&eole lles Off. 

.le R•aerve i Har9iye 

~-,---------------- " 

(8ÇfNCt SA. YfAIJAN lit&VAMı 

Krzurum Askeri Sabnalma Komlsron11ndan: 

2000 ton bufday kırnauının 1. l2.941 tarilıiııdıs pu.arhlda .ııoı· 
ka1&111ula talip çıkm .. lıfıncılan yeniden pazarlıkla ıalnalcaıya ko 11 

muştur. 

2.1.94'l ouaa ılıl\Ü ıaa\ 15.3(} da E.rzaruıu Sa. Al. Ke. da J•P1 

laoaktır. 
Malaammeıt bedeli 3,.001 lira elup kati teminat S8SO liradır. 
Şartoameıi her fİlD Ke. da iirülir. lıtek\ileria muayyeft rin ~e 

saatte Ke. na ıotırauatları. 

lzınlt Askert &atan Alma Komlayonundan: 

Aşatıda yuıh muaddm pazarlıltla ekıiltmeleri '24.12 941 tart•" 
ba (Ünü ıaat 16 da lxmitte istaıyoa otelindeki aslc.,ri satı• alma 1'0 

miıyomıacla yapılacaktır. Talipleri• \telli vakitte kemisy.,na relmeler 
Qinsi Miktarı Tutarı T emiutı 

s.~. yafl 
Zeyli• yatı 
Pi rint 

Kilo Lira Liı a 

3o,onu 
15,0:JO 
S0,000 

53,40() 
15,000 
2l,Oi0 

8011 
2l5a 
3100 

Kır1kkale Askeri Sablama Komlayonunllan: 
Karıltkal• aanat aektebiııiıa ihtiyaoı İÇİR 6 lVO kile koy•• e 

26. ll.9•1 Cuma ıllnü sut 15 t• açık ekıiltme ile aha .. akt ... "411 

hama:ıen bedeli '050 lira o\up kati teaaioat l28 lira 75 kurutt11 

Temiual • '.'.<ala ,\ı;. F.u. ınu:aıebt"ı;aı .. k v.:ırneıiae yatırarak mııkıb 
lincıle alaoıı.klan malt .. uzlarile IHraber K.kale .'Jatınalma Komiıyeııuıı• 
ıaüraouat '.a. ı. .,. 

•*• Kırıkkale unat mektebinin ibtiyaın için U1974 kile ek .. e 
'25.12.941 porıouıbtı rönü saat 16 cia kapalı zarf uıuliyle alıaacakll' 
Muhammen bedeli 16496 lira 75 kuru4tur. İlk teminat olan 12'7 lir 
27 kuruıu K. Kale Aı. Fa. mııbaaeMeihlt veaneıine yahrarak •oıcı· 
bilinde alac:altları makbuzla beraber teklif mekt•plarııu ırıuayyea .,ı· 
kitte 9ir saat evel Kırıkkale mektep Sa. Al. Ko. na vermeleri. 

• • • Kırıkkale ıuat mektt-bi ihtiyacı iti• 6 kalem yaı ı•b' 
25.12.941 perıeuab., ıurıil ıaat 15 te !tapalı z:ırf asuli ile alınao•~ 
tar. lıteklilorio ilk temiaatları elan 376 lira 50 kıaruıu Kmkkal• ,_ •. 
Fa. muhasebecilik ve&ııeılne yatırarak mukaDilintle alacakları makb11ı 
la beraber teklif •ektuplurmı muayyen valcitteıı "ir ıaat evel Kırılc• 
le Sa. Al. Ko. vermeleri. 

Ciıasi 

Kurıı sotaıa 

Pıraıa 

Lalaaoa 
Patatea 
lıpanak 
Kereviı 

Miktarı 

Kilo 
,500 
150i 
9500 

10000 
lOQOQ 
ıouo 

Muhamııııen i. 
Lira Kr. 
6SO 00 
765 00 
8~5 08 

12SI 00 
12)0 00 

250 GO 

MÜZAYEDELER ___ _.,,,,_ 

Zonguldak Detterderhlınchn : 
Artırmanın nevi. Açık artırma. · ·f 
Artırmaya çıkarılan madde; Yıkılmış ıelciz bioa nokası (111ııltt•h 
Bıılundutu mahal: Kozlu İstasyonu. 
Muhammen kıymeti: 100 dort yüz liradır. 

· Muvakkat teminat 30 otuz liradır. 
le•'' müdcıletle satışa fi • 

saat 15 de Befterd•' 
1 

ihale: J.l'l.941 taribınden itibaen 15 güa 
lan iıbu an1uz 17.12.941 çarıamba ıllnil 
makamımda ihale olunanktır. 

Şartnameleri görmek istiyenlerin maliye varidat iciaroıine ve t•
1
; 

elanlarm muukkat teminat mektubu veya ınakbuzunıı hamilen .. •• 
yen rtin ve saatte komi ıyeııa murac.ıat eylemeleri illa eluaur. 

Çanakkale 8eledlrealnden : t'ıJ 
On iÜıı müddetle açık artırmaya çıkarılan Belediyede _, ~ 

hurda demirlerin ihale ıüaii olao 34. l 1. 941 tarihinde ki••• ~ ıl 
çıkmadığıoclan 2490 aayıh kaoun hükilmlerİD• tevfıkan yenide• il'' 
mlddetlc paurlık 111retiyle arttırmaya çılr.anlmııtır. ~ ı 

Pallle: 100 t. • ı. k. o os • ıs-11-41 ıs -
lhaleıi 25.12.941 perşembe fÜDÜ ıaat 16 da ltelediye ea•• 

huzurunda yapılacaktır. ~ 
Viaade de bo"ft ıs- t. 

Hariceta aeoaı 60 t. 
leatille verte: 40 t. 
Oiraeaı, pomm• et. Cerre pairrea• et claou& 

A mj"c!icetiClna 6 le Surencher• 
Fer ea•elote 
loiı M upiaı 'l018 .Ş 

Pli cacb. 10090 -

~re l rre le k ı 25 
, le k 8 28 

Publique 1720 -

PwbliqH 

' --

750 - Com. Acb. Command. Bue Navale 19-12-41 11 -
Marmara a İzmit 

2250 - Com. Ach. lntend . . Milit. Tophane 
1560 - • 

120 - O.m. Perm. Municip. lıtanbul 

MaaiaipallW eaaalt. 
764 - Dir. Forlt lçtl 

19-12-41 15 39 
19-1!-41 15 30 
2'·12·41 14 -

25-ll-41 16 -
24·12·41 ıs -

Talip olanların °10 7,5 temiaat akçeleriyle birlikte meskOr ıOO 
saatte belediyede aar.ar bolu•m&ları ilin ol•n11r. 

. 
lıatiyu Sahibi ve Y uı lıleri Direla'6ril: l.SMAlL GlRlf 

iuıldıtı yeri "MU•akasa M•tlla ... ,, lstaalt•l 

r 


