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Toprak Mah
sullerini Ar

tırah m 
Yurdumuzun çeşitli iklimleri al

tında yetipn eeıitli ürünler vardır. 
Bu üriialerin aruında anormal r.a
maolarda çok büyük iıtifadeler 

teınin edebilecek elıınlar vardır. 

Bunların 7.lraatioi l'~i,teımck ve 
ecaelilc istilısalitı arttırmak saye
ıinde büyük hoşlukları doldurmak 
mümkün olabilir. Ekoııomi ilminde 
ıkal:'le adı verilen bu ua le yur
dumuıda bazı maddelu için ııeniş 
bir yer nrmtılc yeriude bir hare
kat olu. 

Y ezen: LWTF1 ARİF KENBER 

• * * 

Z aman oluyor ki iller laaogi bir 
toprak mahsıalüııin senelik re-

ltolteai ihti1acımızı karşılayacak 
miktardan •oksan olorak yetijİ
yor. Bu ouksanı taıuaı•lamak ı· 

çin zorluk çekiliyor. Netice • ıti
bariyle yine mevcut olan noksan 
taaaıulanamıyor. Halbukı Zuaat 
böııcleruıde ;her bauri nu mah· 
ıulüo rekolteai az olunca, O•u 
diQ'eı lııır maluulle karşılamak 

lllimluınditr ıncsela kıihk. butday-
1 anuı, kııhk arpaların acJıf•h, 
ranoımau xıımanında tabı.ul edı· 

lerek ckılı410 \ eraığı neuce uuı· 
rinde hesaplan y.ııpılarak beoüz 
Yakıt varken elde cdıtecek su-
• 
nıuıeıı. ıore ugkı;iılularıu ycrtue 
lı.ıılık buaıcuı.y ve arpa ve müa.· 
kiiıa olwadıgı lakdirue buıılı.ı an 
yerı ne ıoıaır, fasulye, piitales ~ı
l.ı çapıılaum .. ~a lll 1A1'tııç wab~u~

lori JOlıftıraıek ucdeu müaılı.\ia 
•lmHın? 

lıtc :2:1raalta da iktiHdi ikame 
k.unuaaa ı.u Hretle tatbıkiae 
aer Yaltll imkio var.lır. Zaman 

iylc lııir umaıuıır ki, haniİ uevı 

-.o eıııeh:ıı oluna oısuo topratın 

berelı.cıtli elanlr. vcıeceg-ı bır 
-ahııııl bıç şi.ıpbcıiz ki nolıtliao 
ieıihlial c.ıııeu .ııaer bır u.ıahaulio 

•ıkı :ı.:aaau.cıa y1:rıı:ıı huabllır. liu
ıaun bir dehlı do yag Çlk.anlan 

Heamın yoı ıne ay çıçefı tohu· 

taıunu ltullaodmakta oımasıcıır. 

Demek eluyor kı toprak walı.ul
leri araıında her banıı birinin 
lizuıuuzluiu hıç bır uk.ıt ıddia 
edıleıaez. Hatla bır çok yeni 

llıaluullcr varoır kı bunlar henuz 

"e layık.ıyia zıraııt ııahawıza gır

ıraıı cae~ııdir. Mesela .Suya, Kolza 
lYhya otu, yahugı bai<lllsı, Hub

buı; aalatın aenıieo Kiçmus, yarıi 
tiinl ya2'ı çıkarılan l<t:çıua neba· 
lı: ~al1eam v~ İskorçina gıbi top
tak altı gövduı buluıı•n vo hay
\fan )cmı ıçıo dabı kullanılan ue
batlıaraaıı ı•tılacı'-' c.dıle bılır. Hay· 
Van yeıoı olarak aıtlrılacak lrnıı· 

Pelerl• tobuıuiudao mukubıhoae 

aı pa ve yeıahım ıa•arrut edılmiş 

"hacalı.tır. 

Yukarıda 
1'tıtaılardan 

ıami ieçen ya2'lı to
çıkarılacak ya~ların 

ırıuhtchl •aoayıde, makinecıhkte, 
•abunculu~ta kuılanılu:ıau 11&ye
•io<ıe :Leytın ya~:arınoan tasarruf 
t<iılnuş ulacaktır. Biıhaua Kolza, 

~~Çına, ~oya f aaulyeaındeo çıka· 
talacak ınce 1atlar muhtelif sana· 
l'ıauızın •n nuık makıne ak.aamı
laa bııa yatla111ak için pek fİİa:'l 
k11Uırulabilir. 

'I tikHk Dakııaıruian ikame ka· 

EKONOMiK HABERLER 

Almanya, İRgi ltereden İlaç 
Geliyor 

Türkiye eczacilar cemiyetinin 
300 bio lira sermayeli bir ~irket 
kurmaya karar vermesi, ecza pi
yasasında memnuniyetle karşıiao

mıştır. Öğrenildiğine göre, geniş 
bir sermaye ile işe başlanması 
ve memlelı:.ele ecza getirtilmesi 
hr"uı ceza darlıtıoı önleyecek, 
beın de ucuzluk teminine yaı ıya· 
caktır. Harbin devamı yür:üodea 
ecza istıhıal ecien memieltetler 
bunlari kendi milıi müdafaa ıbti
yaçlarılla ayırmakta ve bu sebeple 
de ba4ka ıipaı işleri ıec önlemek
tedirJer . 

•-= Son zamanlarda Avrupo ecza 
fabrıkal•rınm da kimyevi eczalar 
bulmakta güçlük. çekmekte vo bu 
yilzdc ıı aiparııleri karıılıyamamak
ta oldukları aulaıalmı~lır. liılhas

sa l.Jıyoretına, Teobromin, Bn>miir
ler, gliserin, Bızmut, S11ntoDİn, 

kın•kıua kabufu, miıalal.zerattao 
\"İtaminli ilaçlar, karaciler ve da
laklardan° yapılan Kompolao ve 

Hepı aktoa, .t.xdrop, oefes darlı

!ında k.ulhrndan Efedrun ve Efe· 
tomun ve ;turubu, kahiumler pi
yasada çok araouıakıadar. 
Maamafıh buod- bır hayli müd

det evvel Almauyaya uwıırl•n•n 

bır çok aaı:.ır ılaçların yol1& çı· 

karııoığı ve lu~ıltercdeıı de mu

bim mıktcrd:ı ılaç ıcelmtkte "ı

Guğu aıılllŞ&lm;ılt .. dır. .':>ıparı~tc.r ı 

veren dt-po .aluplerı yoıda au
luaau ilaçlar goıaık.len ~oora bir 
çok nok:ıaolarm tauııunhmacatını 

bılciiımclıı.tedir&er. Gelecek. ilaçıar 
daha ~iyaJe u:ıustı.bzarlardu. 

hnıka dağıtılacak 
Teı:ıeke teuiiue yeııi.:ien baş· 

laıoak üzeredır. Bu ıefer, leııeke 

levzıatuıı birhklcr idare edecek
tır. futu tevı:.iatta payı ülaıstu 
balcie bueeıır.ıi alamıyatılaı dıı liııa 

teyzıalta bıMokrıoı atabılecukler
dır. 

··u·MMFF ......... mna re m=~• 2ZEbL 

nuounuo en ~üzel vo ea verımli 
tatbikat aabau butday, çavdar, 
arpa ve yulaf ııibi 4 miibım 
maudenın yerine patatc5 ve wısı
rıo ıkame edilme11iaıı. Zıraal bö. 

ıelcrınuzın hewıcn bep~u.ae bu 
ıkı mahsul kolaylıkla yeuştirile

bılir. E2'er şımaıden yurdun ıouh

lehf böıııelerınde faaılyelt: geçi
lecek oluı.a, öoümüzdelu ilkba
har içın hazırlıklar yapılırsa, her 
baDil bır stbeııle nokıan olma

sından t'dışe edilecek bir mah· 
ııuliın ycrıne yokaı ıda ı.öyledııi
ıniz üriloluın yetıştırılmeı.ıne 

gayret etmek lazım gdir. 

Nelekıaı, itÇl": n ı;enc oldu~u 
ribi bu sene oe toprak. mahsulle· 

rimizin bır kumınm it.racı halin· 
de ne memleketimia:, ne de hal· 
kımız hıç bir iaıe sıkıotıı.ına 

düşmc:miş olur. 

Buııun ıçın, htnüz zaman var· 
ken ıl1'bahar ziruti ıçin şirodi

deıı hazırlıklara başlamak, araziyi 
fırı;at buldukça ıılemek ve bol 

bol tohumluklar tedarik ederek 

ekime amade bulandurmak zaru
ridir. 

- • !' 

Ank. Lvz . .SAK 
Tahmil ve tabliye 1957 

2 • 

Ank. Emniyet U. Müd.: 
Sivil e lbiıe ve p•lto 196S 
Elhiae ve palto 1957 

Ask. F.ıbriknlar U. Müd. SAK 
Sebze 1965 

Çay Belediyesi: 
Dca-ırmu tesiai 197() 

Çorlu Aıtk. SAK 
Sı{rır \1 koyuo efi l 979 

O. D. Y ollım: 
Don yaj'ı 1968 
Karnamış ını:e beıi• 1968 
Pamak yaj'ı 1970 
Tiirk her.iri 1974 

Deoız Lvr:. SAK: 
Cu lcurtaraalık beci l97f 

Gelibolu Aık. SAK 

Taı aakli 1967 
Kaplıea 1975 
Oduu ktailmeaı H75 

Harbiyede Yedok ;.'Swbay Oku
lunda Aık. SAK 

~amaa 1917 
• Kurıı ot 1979 

Bazı mağazaların ihtlkir 
için buldukları yeni bir usul 

Bazı mağazaların, ihtikar yap
mak maksadıle g-arib bir hileye 

ba~ vurdukuuı güriluıüştür . .Son 

ganterdc: bazı mağazaların vıtrin· 
lerinde elbısr, k11maş, tuhafıye 

eşyıuı ve ayakkabı gibi eşyaların 
üzerinde (sahlmışhr) etıketinin. 

görulmesı ııar:arı diıdı:ati celbetmış
tir. Bu malların üzeıirıde fiatlara 
olmamaıı da aynca şüphe uyan-

dırmıştır. Yapılan tetkikler 
aetice.sinde böyle etiketli malların 
cotuıuuı hcuuz ı;atılmadığı .. ala

şılmıştır. Bazı muşterileıe fizli
ce ve yu.ack fıatla so.tıımak içın 
.lı:urulao bir tuzak mııb.iyc:tinde 
,,b1ı1lunıın bu vazıyetiu ortadan kal
dınlaıası içın Fiyat Miirakabe 
Biro:ıuna miira caat y:ıpılmıştır. 

Komisyonun bu hususta bir ~arar 
vererek sııtılao malların ıonradan 

teşhirıni bazı kayıdlara tabi tut-

ması beklcnme1'tedir. 

Türk paraiı kıymetini 

koruma· kararnamesi 

Aı.karada1ı bildiıiliyor: 

Türk parası kıymetini koruma 
hakkındaki 1'.l numaralı kararna
menin dokuzuncu mnddeıioe bir 
fıkra ilave.sine dair hükumet yt>nİ 

bir knri\ruame neşretmiştir. İlave 
edilen fıkra şudur: 

lthalitçı lara i 1 hal edecekleri 
mal bedellerinin hariçte peşiaell 
Ôdcnmc•iı..i temin içıo Cimburi
yel Merkez Bankaıı delilotile a
çılan akrediflt'r dolayısile oıezkQr 
bankaca iıbalatçılardan akreditife 

müteallik malların muayyen bir 
a. üôdet zarfında memlekete ithal 

edıleceA-ıne dair bırer taahhüdna• • 
me alııııı. Bu taııhbudoamelere 
riayo tliizlık kararnauıe huklimlerİLİ 
aykırı hıuı:kel sayılır ve taahhüd· 

nameyi imzalayanlar · hakkında 

kauıuıi takibaUa ltııluomak bere 

Piriııı; 1'6.i 

lnhisarlar U. Müd. 
Mübiir kurıuow 19'78 
Tuı çuvalı kaoa"İçe ve ,ul 1967 
Depo İnJ. 1965 
lıt. Komut. SAK 

Laveınaria köıaürii 1979 
Meşe kömürü 1979 

L;t. Bell'diyesi: 

·--ı 

Kôaele, vidall\ v . ıı. aarral'iye malı~ıneai 
1972 

İzmit Ask. SAK 
Kuru fuulye ve nobut 1977 

Lüleburgaz Ask. SAı<: 
Praaa ve lalıaıııa 11H7 

M. M. Vekaleti: 
Araba malzeınesi lt74 
Beyaz ve haltı iş elhiaelık ku•Rf 1976 

Nığde Defterdarlı~ı: 
Nigde cer.a eri tamiri 1973 

Tophane Ln. SAK 
Saraç evi kuadara lı:ıımı tamiri 1'77 
Ocak ve baca tam ır i 1977 
Kültiirk çiçeti l !174 
Komple diıçi turu lfl74 

Topkapı Malte peai Aak . .SAK 
Kaplıcıt, darı ve burç11lc 1!174' 

bu t aabhüdnameler Cümburiyet 
Meı ltn ~auko:oınca kambıyo ıni
raka&e mercilerıne tevdi elunur. 

Kararname evvel kıi"ÜD oeıro· 
silmiş ve meriyete konmuştur. 

İzmir Akı'a Jiımukjan 
Tipleri T&sbit Eaıldi 

lzmirden bildiriliyor: 
Pcamuk standardlarını tesbit ey• 

lemek ü1ere Borsa binasında bir 
toplantı yapılmııtır. Bu toplan
tıya Ankaro1dan gelen telmısyen

ler do iştirak eJlcmiıtir. 
Akıla pamukları oıo 'J. Vt.! 3incü 

tipleri ff'sbit edilmiştir. Şampan

ya namı verilen pıımuk tıplerinin 
nüaıuneJeri tetkik edilerek stan
dardının tesbit iıi Bonıı idare 
heyetine bırakılmışhr. Haftaya 
Salı günü yapılacak bir toplantı
da nilıai karar verilecektir. 

Zeytinyağı Piyasası Durgun 

Y eui mahsul zeytioya2'ları pi
yan ya g-etirildıii g-ünden beri 
piyasaaa göze çarpan bir dur· 

i'Ueluk vardır. Muhtelif yerler· 
den yemeldik yatlar getirilmek
tedir. Fakat Borsada yapılan 
muameleler pek a.:ı:ôır. 

Bunun muhtelif sebepleri üze
rinde durulmuktııdır. Rekolte 
m6staheili memnun edecek kadar 
dolgundur. Satışların durgun git· 
mesi yeni utışlar yapılmasına 
intizaren ıeçecek uıahdud bir za
mana müuha~ır i'ıbı görülmekte
dir. 

Sara mallar Bonada 60-70 ku· 
ruş, vadeli ntışlar 68·75 kurus, 

yemeklık ya~lar da 74.5 kuruştur. 
Şunun unutulmaması lazımdır ki 
bu zauıaoda zeytiııyısğ'ı muhtelif 
bakıındaa altın kıyınelinoedir. 
Uuri'unluA •JU g .-: çmc.ti ıayet ta· 
biidır. Piyasanın bırdeııbire ya~ 
stoklarile doldurulmamaıı da tu• 

ıiye7• tarandır. 

' 

--- !!!'!@_ $l&!!!Q r-=::za &Wr EM Q & es ++ som 

lf<tisadi Haberler 
E c n e b memleketlırı • i t 

ltal~an ihracat rejimi 

11-18.12.1913 hrib ve 1453 sayılı 
kabulii muvakkat suretiyle yapı
lacak idbalit ve ihracat hakkıı:ı
daki kanunun l!I uncu maddesin· 
de derpif edilen 4eruiti haiz em· 
teanm (ırafi reyon veya fiocco
dan ma~da diğer neı.ic madde
lerindeıı ve Jütten mamtl çuval 
ve ambalıiilaı baric) kabulü mu
nkut suretiyle idhaline veya 
ibracıaa musaade etmek, mevımu· 
bahis emtea lisans usulüae tabi 

olaa bile ihracına müaaado ede· 
bilmek. 

2- Yukarıda mevr:uubabiı; 18. 
12.1913 tarihli ka.1un tatbikine 
mütedair talimatnameni11 224 ili 

'l:l~ İnci ı:rıaddelerınde derp iş edi
lea şerait dairesinde, aleltıoum 
e>fyanıu cilalanmak, boyanmak ve 
ya tamir edilmelc üzere kaB.ıli 

wuvak:bt suretiyle id!ıal ve ih
racına musaı:ıde etcaek. 

3 - Normal ambaiiiı olmak 
şartiylc: ıhr acın:ı laerhangi bir şe
kılde mihaado edılıniş olan em· 
teayı ıbtiva edea veya kabulii 
muvakkat sureliyle ldhil edilmiı 
olan kap veya sair ambalüjlnnn 

ihrac veya reeksportasyon•aa 
müsaade ctıııe". Ancak işoıı mi· 
uud::clen Juttea veyd ı:>ııır neııic 
uıaddelerıuueıı yapılau yerli ve7a 
nuyonelize çuval l'oya araoalij· 
lar uh • re yon ve fiocco' dan 
olaııiarı hane - islıfade edemoz· 
ler. 

ihracı kabul edilen ber haniİ 
bir ı:aah ilatiYa edea safı fıt>cco 
•cya reyondan dokunmuı çu\·al
laııa cotru:iaa dutr11ya ılaracıaa 
müsaade ot wc:k. 

4 - ihracına müsaade cJil•it 
her haııg-ı bır madcleyi ihtın e
den .aınbalii veya kaplarıa, ıişe 

ıı.ap9ulu, tapa balya veya aaodılı: 
çeober ve raıdorıımaulatı gıbı 

norm.ıl akie.tuvarların ihracı ve 
ya kabulu muvakkat ııureliyle ya· 
pıloıış olan ıdhalat mukabilı re
eksportasyon11na müsudo etmek. 

5 - Başka her hanıcı bir şe
kilde i:oıimate elveıişlı olmayan 
emtea nuoıuııelennıu ka 'i ılaracı· 
na müsaade etmek. 

1 _! arae_ No-_ 

55 Knaun bi~r 
Ex /1 Sarm1sak 

115 Tütün 
770 Meyan kökii 

Kx 777 a Zikir eaiım~yea talıtbi 
nebatat, valeriyan laaric 

897 j K oror;o dtlfmeıi, it
!enmemit 

929 Defne fApratı 
930 

Jit ve sair nesie maddeleria
den 11\aaılll çuvallarda ıimcliye 
kııdar ihracına m&ıaade edilea : 
(ic; badem, iç lınd\k, ce•İ& içi, 
knrıı incir, kestane ton, yıt111: 
toh11mlar, sebı;eı ve .çic;e& tob11111-
lan) 31.18.19.ıı tarilainden sonra 
bu nev'i ambalajlar der•a•n4a 
ihracına mi9aade edilmeyecektir. 

Bundan baı,ka içindeki madde· 
ler lisansa liloı ojınayup yaluız 
ambalijlarıl lisansa tibi olan •ad
deltrin ihrrcı Jçin yalaı1: luılla· 
nılmış ambalajlar dor•naoda ıeYk i edildikleri takdirde liıut verile· 

1 

bilecektir. 

Maliye Neıı:areıiae verilen ••-

1 

lihiyete istinadeq tii•rii.ler ta

rafıodao emriabir• kadar dofr•· 

daa dof rııya iluaoıııa •lsaa4e e• 
1 

! di len eşya lis tesi · 

1 Gimrük Tari-
fesi No. 

Ex l'l 

Ex 17 

E'IC 33 

35 

EMTE.A 

Kaplumlıtata 

Yılan. kertenkele n 
saıre 

Canlı teır:yinat balık· 
ları 

Kabili ekil luyvanah 
kıtriyo YO meltıldar 
HaYJar YO aair ilıaar 
edilıaiı lııalık yaıau· 

taları 

43 Me1u ve •e1n ka· 
bokları, ıekerle•eler 

45 Kara mola, konfeti, pas
ta ve sair ıeker aa· 
mıllah 

46 Badem ıekerlemeleri ve 
şeker veya bil ile ih
zar odil111iı paıtalar 

48 Zikredılmeyen aair ıe· 
lccr mamOlah 

6 - lhr ac lisaası müddetınin r· 
inkızasındau evvel maho sevk 
edılmış oldug"u aaklıyc cvrakıyıe 

tevsık edılm~k ıartıyle miid.ıetı 

geçmiş lisanslar mukl\bİlııuıe ıh· 

49 Kokulu, renkli, tatlı Ye 
&air suretle ilaaar edil

mit. kabili ekil nipı
ta, un ve saire 

raca we.:ııou em ı oanan ibracıoa 

müııaade elmek. 

Fıocco ve ııafi reyon'dan ma· 
mul oıauları haric jüı, keuoır va 
saıre i'ıbı nebati no-icı wad.:iele· 
lerinden ımal edllmıı awbalailar 
derunuııdakı maUano Jısaııs aran
ıuadan ıbracıı:ıı. musaadc cdıımeu 
için evvelce i'Ümrilklere verılen 

uıibiyet geri alınmıştır. Bu itı · 

barıa bu aibı uesıc maddelerıyle 

yapılmı1i ambalajlarda ihraç eedi· 
lecek emtea Jİ!)aos usulun• ıabı

dir. 

Yalnız 31.10.1941 tarihin• ka· 
dar a.ş:ıfıdoki maddelerin mevau•
bahiı ambalajlarla dıabı ihracına 
liıaDJ verılebıieoektir ; 

55 Kırmızı biber 
62 Hardal tohum• 

77 Teıı:e ıebaeler (ıofan 
haric) 

7i Kurutulmot aeb .. ı .. -
(forba i9i11 llısar e4il· 
mit) 

7'J Domateı ( 1 O ele rece· 
den aıafı donJ11rul· 
muı olanlar barit) 

80 Kappari (taze) 
81 Narenciye 
82 Anan&1 ve mas 

83 T az.~ zeytin 
~4 Üzüm 

85 Zikredilme1en ıair ta• 
ıe meyvalar (m•J•a 
piiıplepleri harle) 

100 Yer mantarlari 

(DiVAMI V Alt) 

----.,.,--...,.ıı;...,raınrııırwalüütlr. 



Sayfa 2 8 BfriHlkl•.. 1941 

Su gün ilan olunan Münak~sa ve Müzayedeler listesi MUNAKASALAR 

Clut Şekli : Malaua. bed. 

A) MUnakasalar 

l• .. •t. T•mlrat, N•tı• ı,ıerl, Malae111e, H•rlta 

Qui ~ulnrı, boraa oih•tiadeki yol kanaliH11on.. aç. elu. 
C•mharir•t ~11lvarı kanali•aaroa•na batlaa
aa11 iti 

KarpJaka 1700 1arıla sokakla iıkelodH itibarH 
aevoat kordoa taıları ılkllerek J••İ iılika· 
kaaete ılr• uaıh tamiri 

iırarb•ra• but. tamiri pu. 
Kıtla tamiri > 

Veteriaer okulu taairi > 

Küçük Y osıetta yap. tamirat aç. elcs. 
Dikkia Ye ambar tamiri paz. 

72-4 ,, 

15Sf -

893 4Z 
S60 88 
246 49 

2445 -

Parke yol inı. kapalı z. 29641 61 
laek ahın inı. • 2617> 73 

ilaçlar, Kllnlk ve lapençlrerl eıat Haatahane Lvz. 

ieurı tıbbi1e: 124 kalem a~. eu. 3718 -

l!lektrlk Havagazı-Kalo.-lfer (T•••••b we Malzeme•I) 
Di•l ınot6rt montajı aç. elcı. 1803 09 

Men•ucet, Elbl••· KunduN Çam••"••· •· 
Kaputluk kuıaaı 100000 m. (ıart 1785 kr.) kapıb z. 
Elbiao açık rakah: .il8 ad. kapalı 1alcah: 124 ad. • 

palto 19ık 7akah 'l.l7 ad. kapalı yakah: 98 ad. 
kuket: 61. ad. 

Hulu: 5000 ad.-meodil: 5000 ad. pu:. 
E.lbiae: 249 ad.·kuket 249 ad.-to:duk: 141 ctift pal- kapalı z. 

toı 34P ad. 
E.lbiae: 2j tak. 
it elbi1elik bu: 4000 •· 
Yla fanila: l:.wo ad. 

pu. 
> 

Han raoıi İl olbiseliıt beaı 70000 •· • 

r-obnwa, bllro ve ev •t~•aı, Mu .. mbaH•llv.a. 
Abıap karyola ia.ali: 282 ad. par;. 
Tabta tab•re: 3) ad.-kemodia: S ad.-çöp ıepeti: lS ad. paı:. 

l\ereate, Taht. ve -•re 
Çam traurd: ım ad. 

ker .. -.: lS:>U m3 

hekll,at. Botaltma, YUkletm• 
Arpa we butcıar Ye J•laf aakli ~20 t. 
Kok kömur u o•ku: 60U t. 
M~ı.ut oaıı.ıırat J•pt. 

kapalı &. 

!tapalı &. 

pu. 
•r ekı. 
kapalı s. 

•.ahrta"•'- benzin. Makine r•llan 
Odaa: l.ı!.)U t. 

w ••• 

Lave111arua lı.6mCiril 1000 t. 

M•ı• ko•ilru 43 t. 
0Gu f parça bdaeri :.tSO t. 
Ocau: l~U t. 

• uu t. 
MU&eferrlk 

lalur ~akraı: 280 ad.·büyilk ıilsıeı: 300 a.1.-kev· 
fİr: 3W ad.·aaph tuz JOU ad.·bt7lk ka•an: 
600 ad.·karannaı 1°"0 ad. 

Ctnf t•tluı; 7lQoUO ad. 

Karıaa: ~00-400 t. (tart. 1J 1.) 
1 nsih• it.aria 40 t. 

Takı• teli ti •çları 
iarı dökme kHme kanea: 25~000 ad.-köprtUfl: ılrıü 

:2!>500(} ad.·k6pribilz ılrıü:255000 ad. 
Ham ıtptlrıe: 2500 ad.·tah: 1500 ad. 
ihıer: ~6h ad. (miteabiııt aa m ve laeaabına) 
Yataklı& pamuk: 100 t. 

.:; araJbuına baat. etüv tamiri 
Dnutpap kı1l11ıncia etlv tamiri 
J Dfa&t malsemeıi H. darpaıa baat. için: 25 lı:alea 
Calvanizli çubuk tel: 500 k.-küç6k kilit: 150 ad.·or• 

ta: 200 ad.·bl70lc: 190 ad.·ıımtir fa,QUH tokma
fı: 8 ad.-ıımfır tokmak: 8 °ad. 

Soba: 150 ad.-boru: 175 ad.-dırHk: l~O ad. 
Sed J• kola: 500 fift 
'a• kitıd 1.5 no.: 4~ t.-2.5 no.: 40 t. 

Erzak, Zahire. Et, ••bze, "·•· 
Sade7af: 4.1 t. (temd) 
darı 

Kat J••i 
Barsak 
Pir 
Kaphoa 
Bakla 
Sıfır eti: 69 t. 
Makaua, koıkoı ve arpa ıehriye 
Kara ot: 1 l t. (temd.) 
Sideya~ı: 8 t. 

ı Ko7an, dana ve 11fır eti ıtlnde ı5-30 kilo (6 •1 
mQddetle) 

lıpanak: 4~ t. 
Kar• ot: 7~ t. 

p••· 
• 
> 

• 
• 
> 

pu. 

• 

• 
laapah •· 

pa&. 

pu. 
a~. eks. 
paz. 

• 
> 

paz. 

> 

pas. 
• 

pas. 
pu. 

,. 
,. 

> 

• 
> 

> 

> 

pas. 

paa. 

• 

•• 3 57 

4750 -
9729 80 

800 -
3000 -
800-

49000 -

3000 48 

9356 'l.1 

19188 -
t. 4 -

20000 -

25000 -
t. 15 51 
k. o 07 50 

2200 -

260000 -
8&000 -

23981 -
15784 )0 

• 
beb. O 40 

k. o 90 
133 10 
186 05 

3402 10 

beb. 1 80 --

l500 -
2500 -
2500 -
2~00 -
2500 -
2500 -

20700 -

825 -
k. 1 75 

--

TeaiMt Mtncaat yeri 

S4 U laair Belsdiyeıi 

117 -

134 Ol lıt. Komut. SAK Fındıklı 
84 13 > 

36 97 • 
183 37 Aık. Fabrikalar U. Mid. SAK Ank. 

- - Vakıflar U. Müd. Ank. 
2223 - Kayseri Tayyare Fabribası SAK 
1963 18 Konya Harası Müd. 

278 85 laı. Sıbbi Müesseseler SAK 

135 30 Malatya Hava Depo Amirliti 

Gtaı Saatı 

22·1~-41 16 -

19.12.41 ıs -
22-12-41 10 30 
22-12-41 11 -
24-12-41 14 -
8-tı-41 15 -
7-1·12 l1 -

22-12-41 15 -

24-12-41 15 -

15-12-41 14 30 

inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Keıif B. 
3S58 50 

2500 00 

l•tanbul Beledl•••lnden : 
tık T. 
266 88 

.. .. 
Bilyilkderede Sanyer beledire tabakk•"' f 
beıi binasuna tamiri 1 

187 50 Mevcut bir adat ınrole şasiıi iiseriıae İ~~ 
edilecek iki yatakla haata aakliye karoıet1•1~ 

Keıif bedelleri ile ille toaioat miktarları J•kanda yazılı iılıf •1 
rı ayrı a~ık ekJiltmore konulmuştur. 

Keşif ve şartnameleri 7.abıt ve Muamelat müdürlif& kale .. İ•': 
rörtllebilir. lbale 22.12.941 pazartesi göoi ıaat t.ıl do Daimi ı-" 
meode yapılacaktır. Talipleria ilk teminat makbuz veya ıaektıpl-"'. 
ihale tarihiodea 3 filo enel belediye Fon İşleri MıtdGrlıtane ala 
oaklan fooni ebliret •e ~41 yıhna ait tioaret efisi vesikalarile ıkl1' 
ıtnl •H1JH saatte daimi eoclmeaci"" b11l11aaaları. 

Kara Oilanfı Muhtarhlından 

Kara otlanh köyü camiioin tamiri için 7 .11.941 rlinii yapılı• • 
tık münakasaya talip çıkmamıştır. 

Mezkur cımiin keşif ve şarnamelerine göre 15.11.941 den itibl' 
ren 15.12.941 tarihine kad:ır pauarlık a11retile mirıakuaya kooulısaJI' 
na ltaru verilmiıtir. 

Talipler l:tu müddet içinde lıer riin köy llıtiyar heyetine bat .,o· 
rabilirler. 

latelclileria 310 lira teminatile birliltte ve bu rabi işl~ri yaplll~ı· 
olduklarına dair vesaik ile birlikte relıaelori iliıı elanur. 

1185 - M. M. Vekileti SAK 2<H2-41 11 30 
1870 30 D O Y il 9 ı ı S. '- · 22 2 Çanakkale Belediveshıden • . o arı cu ş etme ır&.ezı -1 -41 11 - • 

Ekıtiltmeye çıltarılan 1353 lira 60 kuruş bedeli keşifli otebi• if 
tasyonunda inşa edilecek umumi lıelinın ihale günü olan w.ıı.9~1 

712 50 Aık. Fabrikalar U.Müd. SAK Ank. 22-12-41 14 _ tarihinde talip çılcmadıfından 2490 sayı l ı kanuo hilkaaüne tevfi~•' 
729 74 Ankara BelediJeıi 23-12-41 10 _ ayni şartlar dahilinde yeniden oa rüa middetle eltıiltmeye çık•"''' 

mııtır. 

Ank. Valiliti 22-12-41 ıs 30 ihalesi 11.12.941 Perşembe giini aaat 15 te Çaaakkale Beledif' 
4>0 - M. M. V. Hava SAK. 12-12-41 11 _ encümeni bu&urunda yapılacaktır. 
720 - > 12-12'°"1 10 30 • Daha fasla tafıilit almak istireoleria Çaoakkale Beledire ••~·· 

73.)0 - • 12-12-41 10 _ ıebesine miraeaatlara ilin olıanu. ıı 

450 07 lat. Komutanhfı SAK Fındıklı 
Anlc. LvL SAK 

701 72 D.D. Y. 8 ci lıletme luair 
5300 - Harbi7ede Yedek Saba7 Olududa 

Ask. SAK 

2819 - Erzurum Ask, SAK 
180 - lıt. Sıbbi Milesseaeler SAK 
1~00 - Kara Allt. SAK 

1875 - Siirt Ln. SAK 
2326 su lat. Komı.at. SAK Fındıklı 
483 75 • 
7, 50 Yeşilköy Büyük Halkalı Aık. SAK 

360 - K. Çekmece Avaılar KöJ. Aık SAK 
SeJimi1e Ask. SAK 

110)0 - HarbiJede Yedek Subay Okuluncla 
Atlt. SAK 

11-12-41 ıs -
9-12-41 15 30 

!7-12-41 11 -
24-12·41 11 -

10-12·41 16 -
24-12-41 14 30 
22-12-41 ıs -

22-12-41 15 -
9-12-41 15 -
9-12-41 11 -

ll-12-41 ıf -
16-12-41 14 -
9-1~·41 10 -

15-12--41 H -

1 

lzmır Beledlwe•lnden ~ 
Gaai bulvart, Borta eibetindeki yol kaııalisaıyoouaun Camb.11rlf'

1 

bul•arı kanaliuıyonuaa bıflaoması İfİ, f~n iıleri mildtrllftııd~ 
~eıi,f Ye ı•.rtnaıaeıi ve9hile açık eluiltmeye kilnıtlıauıtur. Ke4if beO~ 
h 724,39 lıra muvak"at temiaatı 54 lira 3) kunııtıar. Talipleriıı I' 

miaata i1 bankasını ratırarak makbuzlarirle ibale tarilıi olam 2:.z.12·9'
1 

pHarteıi fllııü saat 16 da encflmene ı:aüracaatları. 

,.ı ç 
.•. Karşıyaka 1700 sayılı ııok.akta iskeledeıa itibaren 111e' d 

kordon taıları ıökillerelc 1eoi iıtilı:amete röre esaslı tamiri i4i, f•' 
itleri Müdürlüfüııdolti keıif vo ıartnamesi veçhile a~ık ekıiltill',. ~ 
kooulmuıtur. Keşif bedeli 15SSI lira m11vakkat t~mioalı 117 lir•d1' '. 

Ta!iplerin teminatı lı Bukasma yatırarak makbuslarile ibtle t•'ilı' 
ol~n 'J;J..12.941 PHartoıi giloii saat 16 da Eacimene miracaatıarı· 

• t 
• * • Evlenme dairesi 111 yolunun lsmet Paşa bulvarı kaaaiiıas1° 2 

nuna raptı, fen l4leri Müdirlüğ'iiadeki keıif ve şartuameıi veçbil, it 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keıif bedeli 33 )39 lira munlı:kat tC' 
aıinıh 2S15 liradır. Taliplerin temiaah lı B~nkasıaa yatırarak OJ•~: 
buzlar ile ihale tarıbi olan 17 .12.941 Çarfamba ıiaü saat 16 da i' 
oimene müracaatları. 

165 - lst. Elektrik Tram. n Tin. 1,ıet. 15-12 ·41 ıs . - t!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!l!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!l!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!l-ll!Em!!!_, 

U. Müd. 
28300 - Aak. Fab. U. Müd. SAK Aok. 

S6SO - D. D. Yolları Aak. n H. paıa 
ink Şefliii 

1798 58 c 

1185 - Tophane Lvı. SAK 

Ank. Lvz. SAK 
78 45 Ank. Jandarma Gen. Komut. SAK 

11500 - M. M. Vekile ti SAK 
19 96 lat. Komutanhğı SAK Fıodıkh 
28 04 > 

510 46 • 
Deni& Lvz;. SAK Kasnnpaıa 

Selimiye Ask. SAK 
US - M. M. Vek. SAK 
- - Aık. Fabrik. U. Müd. SAK Aak.. 

15-12-41 15 -
24-12-41 l~ -

22·1-42 15 -
10·12-41 14 -

8-12-41 10 -
22-12·41 15 -
25-12-41 11 -
19-12-41 14 30 
17-12-41 14 30 
17-12-41 11 30 
8-12-41 14 -

11·12-41 •ıı -
11-12-41 11 -
13-12-41 10 30 

141 75 
375 -
375 -
375 -
375 -
385 -
375 -

Çorum Vilayeti 20-12"'41 11 -
K.Çekmece Aveılar Köy .A.ık. SAK 12-12-41 14 -

• 16-12-41 16 -
> 12-12-41 l> -
,. 16-12-41 15 -
,. 12~~41 16 -
,, 12-U-41 16 -

1552 52 Kırıkkale Ask. Fabrikalar Gurup Mod. 11·12-41 H -
Ank. Ln. SAK 8-12-41 14 --- Ank. Valiliti 16-.t2·41 11 -
Harbiyede Yedek Subay Okuluoda 11-12-41 10 -

Ask. SAK 
Sil'ller Bank. Hereke Fabrikası M&d. 12-12-41 15 -

864 - Bakırköy Ask. SAK . 12-12-41 16 -· ı 

12·12·41 .&.4 30 ' HabclOfhı Atk. i'. 760 SAK 

' 
' 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır w. s. 

M. M. Y. Setınelma Koml•,.onund•n ı 

Seherine tahmiıa edilen fiyatı 1209 lcınuı olan 10 bin adet bati•~ 
niye kapah z:ırfla eksiltmeye koıımu4tur. İbalesi 23.12.941 sah gaİı: 
11 do Ankarada M. M. V. satmalma komisyonunda yapılacaktır . 
teminatı 7l95 liradır. 

·~ 
Evaaf ve şartnamesi 605 kuruşa komisyondan alınır. Talipl•~ 

kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ibale saati•den bir ıaat •" 
komiıyooa Yermeleri. 

Kereste, Tahta ve saire 

D.D. Yollara 8 inci ı,ıetme Komlsyonund•n: 

Çifte kahve iıtasyonunda vagonda tesellüm edilmek ilzere alııı" 
"' ')ı cak mecmuu 9J56,27 lira muhammen bedelli 2.l3J adet Çam tr• ı,, 

kapalı zarf uıuliyle ekıiltmiye konulmıııtur. 
ı ~I' 
haleıi l7.12.941 rinü aaat 11 de lzmir-Alsancakta lıtetm• 

nasmda komisyonumuzca yapılacaktır. ~f 

lıteklilerin 701,72 liralık muvakkat teminat makbuzlariyle I~, 
mektuplarını uaulü veçbile ayni fÜn ve saat ona kadar komisyon #İ' 
lifine ve:rmeleri liınmdır. Şartnamesi komiıyon•muzdan talep 1 

lebilir. hl 
,.,,ttl ~'I. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!ll!!!!l!!!!!!!!!!!e!!!!iill!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~IP.ll!!!!lm~ ~ .. 1 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma ~so 

1 
Erzurum Aakert Satınalma Komisyonundan ı 1 '1 

482 ton butday, arpa, yulaf pazarlıkla naklettirih~cektir. lb•1~'. ~ 
12.12.941 cuma rünü saat 15 te Erzurumd• askeri aatrnalma kodl1~. "• 

yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 60.057 lira lO lı:urııf kati ıeoı• ~c-,1 
natı 9009 liradır. Taliplerin bolli vakitte komis7011a relaaeleri. "'· 

ı. 



, 
a BlrlnelW.• tH1 .. 7E -· w Nf!NIZM=!mtt =ewmamn w 

Saderatı 16: t. 
Pirinç 75 t. 
Bq\rur: 75 t. 

pu. 18000 
33750 -
19~00 -

2100 - lcmit lıtasyon Otelinde A~k. S.\K 9-12-41 
9-12-41 
8-12-41 

15 • 

1) =ı 2530 25 • 
> 1462 50 > 16 -

Balyeli lı:. ot: 200 t. 
K. üzüm: 50 t. 
Pirinç: 180 t. 
Sadeyafı: 20 t. 

> k. Q 65 
81000 

k. l 75 

Lileburraz Ask. SAK 
4875 - Ank. Lvz. SAK 

121SO - ı 

Harbiyede Yedek, 5nbay Okulunda 
Ask. SAK 

15-12-41 
18-12-41 
l 6-12-41 
9-12-41 

ıı-

15 30 
15 30 
H 

Kırmıa:ı biber: 5 t. paz. k. o 40 Harbiyrde Yedek Subay Okulunda 11-12-41 14 
Ask. SAK 

Çeldrdekıia kurıı üı.üm: 400 t. 
Sıtır eti 
Kuurma: 5 t. 

> 

> 

k. o 51 
50000 -
. 5500 -

7500 - • 
825 - Gelibolu Aık. SAK 

1650 - Bakırköy A. k. SAK 

15-lZ.41 
12-12-41 
12-12-41 

11 
14 
9-

14 -
14 -
15 -

Sıdeyafı: 6 t. 
~ıtır eti 
Muhtelif erzak: 10 kalem 

> 

paz 
15000 -
1213 2) 

2250 - ~ 

lnbisarlar Aok. Bira Fabrikası Müd. 

9-12-41 
9-12-41 

ıs-12--n 

(B Müzayedeler 
Deri ve ~artalc 
l\6bae feti•: 1000 çift 
1'ır 

Mahrukat, Benzin, Makina yağlan 

Topkapı Maltepeslndekt Askeri Satlnal ma 
Komisyonundan: 

Her tümen için ayrı ayrı altışar yüz too odun alınacaktır. ihalesi 
8.12.1941 Pazarte•İ göaü saat 14 tedir. lıteklilerin Topkapı Malte· 
Pesindeki Askeri Sattoalma Komiıyenuna müracaatları . 

latanbul Komutanhlı Sattnalma Komisonundan: 
Beher ton11una depoda teslim 15 lira 51 k11ru1 fiat tahmin edilen 

lOOQ ton livemıtrin kömürü 9.12.941 Sah ıünü saat 15 de pazar
lıkta satın alınacaktır. Muhammen bedeli 15510 lira olup kati temi· 
llatı '2326 lira 50 kuruştur. İsteklilerin belli gin ve saatte Fmd1khda 
Sıtıoalma Komisyoauna gelmeleri. 

• • * 81'ber kilosuna yedi buçuk kur11~ fiyat tahmin edilen -43 teıa 
~eşe köınüri 9.12.941 salı giinü saat 11 de paurlıkla satın alana• 
Cllthr. 

Şartnameıi laer rin komisyonda rörülel>ilir. 
Muhammen bedeli 3225 lira olup kati teminatı 48J lira 7S lluuı-

1\r, lıteldilerin belli rün ve aaatte Fandıkluia Hhoalıaa komisyonun· 
,, rlreltilirler. 

ttarblyed• Yedek Subay Okulunda Askert Sat.nalma 
Koml••onunden : 

Paı:arlıkla 66000 kilo beaz:İ• 3960 kilo vakum t.320 kil~ valvalin 
~() kilo Greı ve 660 kilo gaı: yait satın alınac.:ıktır. llıalesi 10.l~.941 
ç•r41aaba riinü saat 14 de 7apılacMktır. Kati teminatı 5100 lira
~ır. faliplerin Harbiyede yeciek subay okulııada komisyona milra· 
l:lallan. 

g, Demlryolları 3 cU ltletme MldlrlUllnden 

Miktar, •11hammen bedel ve muvakkat te111inatı a4ağıda yaıalı ku· 
t11 çam odunu kapalı zarf llSlllile elrsiltaoye konulmuştur. ihalesi 
22.IL.941 pazartesi rüııü ııaat 16 da Balikesirde D. O. Yolları 3 lr 
l~tıne biııaaıııda yapılacaktır. lstekliler 2490 sayıh kanunun tayin et
lıti ve»ikalarla ihale güail muayren saatten bir ıaat ev.el ltomiıyo· 

• -llıııuı:a milracaatları liıı:ımdır. Bu İfe ait ıartııa•e ve mukavelename 
•roieleri parası& komisyonumuıtdan alınabilir. 

Mile.tarı Mubamm. bedeli Mnıkkat teminat 
beller ten itin 

Lira Kurut 
204 00 

T . H. K. Aydın Şabeıi 
Ankara Ln:. SAK. 
Bakırköy Ask. SAK 

27-ll-41 
12-12-"il 
lJ-12·4 t 

10 -
ıs -
19 -

Devlet Demlr.rOlları ltl•tme U. MildUrlDlilnden: 

işletmemiz ihtiyacı için açık eluiltıne ile 100!) metre mikibı pa· 
tinaj Jcumu aatm alıuacaktır. 

Beher metre mikabı kumuo muhammen bedeli 300 kuru~tur. Ek· 
ıiltme 22.l'l.941 pazartesi günü saat 11 de Haydarpaşada 1 ci İşlet-
me Komisyonunda yapılacaktır. • 

lıtelclilerin yüzde 7,5 lcanl!Dİ teminat akçesile muayyen gün \'e 
waatte Komisyonda buluıımaİarı ve fazla izahat ve ıartname almak i· 
çin iıletmeye müracaatleri lhımdır. 

Sellmlye Aekerl Satmalma Koml11~onundan: 

Aşağıda eb'adı yazılı 150 ad .. t soba ile 175 ad~t bofıı ve 150 a
det dirsek pazarlıkla satın alınacaktır. Pl'zarlifl 11.1'2.9-4 l p~rıembe 

günii saat 11 de Selimiyede komiııynnda yapılacaktır 

Numarast 1 No. No. 2 
Aldığı kömir 5 KIJ. 6 Klg. 
Atırlıfı 35 40 
Yülcıelditi Eb' adı santimetre 
Ôn 60 70 
Yan 25 25 
Adedi 25 50 

Solta bora111 
Soba dinoti 

Adet 
110 
150 

• 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

• 

Çorum Ylll••tlnden : 

No. 3 
8 Klg. 

45 > 

30 
'.20 Yekin 
75 150 

31.10.941 tatibınden itibaren bir ay içinde paı:arhkla muıaaeleıi 

tamamlanmak üzere aç1k 'kııiltme mGddeti uı.atdan memleket hasta
nesinin 14 k.uruş muhammen bedelli 4800 kilo yaf1 alınmamı' siltiloe 
bu müddet içinde de alıcı çıkınadıjtmdan Birinci klnunuo ~O i ı ci 

cumartesi ginü saat l 1 de ilıalesi yapılmak iizt?re yeniden 20 güra 
miiddetle açık P.ksiltmeye lcoaulmuıtar. • 

Şartname5İ tatil günleri dııında Encümen lcalemindf' 
Taliplerin 141 lira 75 lcuruıluk muvakkat teminat 

tayin edilen · ün ve saatte Villyet Daimi E.nctmenine 
ilin olunur. 

görülebilir. 
makbuzlarile 
milracaatları 

Yalova Aakert Satan Alma Komisyonundan 
200,000 itile •ıtır eti alınaoakhr. Kapalı ııarfla ekıiltıaeıi 

19.12.941 rlni saat 15 te Yalovada Tan otelinde aakeri satınalma 

lstanbul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 

Çinko - -Saç ıiıah 

Demir 

Cımhk, lı:o~b·nt 

Dört küte lıma yuvarlak 
ıruhlılı: ıilme 

P11trel 
sc,..ıa çember 

Y anrlalt çııbulı: 

K&v 
Ç•bıalc 
l(llçe 

Ka.rflçe 

Saç 

Galnni&U dk 

Mahrukat -Blok 
Yeril depoda 

• 

Krfble 

Y orli depoda 
Ecnebi 

Marinlue 

Yerli boıalcerde 

depode 

TuYÖna.a 

Yerli depo<la 
boııkerde 

Kok 

Yerli fabrl1rad ı 
Jl::arabülı: 

~mlkok 

Dele- tcıptııı• 
Çift t ... ır. 

Bensin 

Dökme 
Çift leeelı:e 

Motorin 
Çift teneke 

- - lfOO 

130 Şi 
ıs .. 

- - 2.UO 
- - 2UG 

- - 21)11 

er " 905-

Jl 10 
- - ıuo 

!O 60 
- - 710 

Konya Askeri Satanalma Başkanlığından : 

Konya Garnizonundalcı birlik ve muesseselerin ihtiyacı için 5000 
kilo beyaz peyair açık elcı.iltme usulile ibale edileoeltlir. 

Evsaf ye şerait komiayonu:nuz:da mevcuttur. 

lbaleai 16.12.9.U salı gıinü saat 10 da ko:nisyonuıauuıı balu.d11f11 
mahalde yapılacaktır. 

Beşbia kilo beyaz peynirin alıoacak ~'• 25 f azlaıile lteraber mu• 
ham men tutarı 4687 lira 50 k:11r11ştıır Ye ilk. teıaİl\ah 36 l lira ) 1 k•
ruşt ıır. 

isteklilerin vakıt ve zemaaile teminatlarını yatınp ilaale saatiade 
L::oıniı.yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

* • • Konya Garoizonuodalci birliit ve müesseselerin ilatiracı için 
200000 adet yumurta kapalı zarf oııulile eluıltmeye k:oulm111tı1r. 

Svsaf ve şerait komisyonumuzda mevcuttur. 

200.000 adet yumurtanıu m11lıam1.11eo bedeli alınacak ~'• 2) fulasi· 
le beraber 7:>00 lıra ve ilk teminab 562 hra SO kur•ıtıar. 

200.000 adet y11m11rlanan kapalı zarf ckııltmeıi 17.12.941 ıarıa•· 
ba fiini saat 14 da kadar teklii mcktııplarını koıaisroa ltatkaatıtı •a 
vermeleri liııamdır. 

(DEVA.MI OôRDONCO SAYFADA) 

FGFF :wı• a • • -., sn ,..,. 

Darphane n Damga Matbaası Müdürlüğünden · 
1-Aagari 97 uf ve kalıy, aotimuaa ve lutyadan ari u 12600 lira 

m11bammen bedalli yerlı malı 20 ton külçe korıun kapalı u.rf uwlilo 
eksiltmeye konınu~tur . 

2-lhale 1.>.12.941 par.artdSİ aii.:ıi saat J.0 da iıtareıai.Geki Ko-
mi:.youda yapılacalc.tır. 

1 
Taliplerin 9'15 lira muvakkat teıainal ile kao11011n tayin ettifi ••· 

l 
uik ve tekıifterioi meakQr güode uat ı5 e ~adar Komiıy<>a rirueti· 
ue ver4Deleri lis.ııodır. Şartuaıae idar~11uadım bedclsi& verılir. 

(10468) 3-4 

j~. ~~~~ 

r 

Ton 
170 

Lira 
16 

Sellmlr• Askeri &atlnalma KomlayonM11dan : 

komisyonunda yapılacaktır. 1 
Tabmin bedeli 80 bin lira ilk temiaatı 5l50 liradır. Evsaf ve ıart· 

nameıti Ankara, İstanbul LY. imirlikleri nhaalma kıamisyoalarında da 

'.L4.ll.~41 tarıhindr ~ksııtmere konulup talip zuhur etm!'difiaden 
dolayı ihalt•İ icra edilemıycn (43900) lira muhammen bedelli 30000 
metre astarlılc siyah satenle 2 000 metre kazaliıı 16.12.941 Sah ıilni 
saat 15.30 da kapalı urf ıuulü ilo Ankarada idare bina1ıada ıah• 
almacakhr. 

150 ton od11a Bağlarbaşında teslim ıartile pazarlıkla satın alana• 
ttktır. Teminatı 360 lira olup pazarlığı 9.12.1941 salı finü ıaat 
lo da Scliıniyede komiııyonda yapılacaktır. 

Müteferrik 

l>enlz Levazım Satanalma Komlaronundan: 
Tahmin olunan bedeli 2800 lira olan 140 kilo 9 katlı keten ipli

lıııin, 8 Kanunuevvel 941 p~zarteıi g-iinü saat 14,30 ea pazarlıkla 
ltıittmesi yapılacaktır. 

Kat'i teminatı 420 lira olup şartname ve nüınuneaini g-örmek iı
~)enlcrin her fÜD ve paurhta ittirik ececeklerin de belli ıtün ve 
1-•tte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatları. 

Aakerl Fabrikalar Umum MUdUrlillU Merke& 
&atınalma Koml•yonundan ~ 

Altı kalem rrafit pota Ye pota dipliti alınacak 

l'ahmio edilen bedeli 43340 lira olan yukarıda yazılı altı kalem 
ttafit pota ve pota dipliti Askeri Fabrikalar Umum MüdürUifü mer· 
~~ •llhn alma komisyonunca 26.12.941 cuma rünü ıaat 14 de pa· 
~rlıltla ibale edilecektir. Şartname 2 lira 17 kuruştur. Kati teminat 
Soı liradır. 

1 
i 't•nbul Lv. Amlrllll Satın Alma Komlaronundan : 

• lı Beher ıriyimine 90 kuruı tahmin edilen 6000 g-iyim öküz nalı a· 
• t11'~alctır. Puarlıkla eksiitmeıi 15.12.941 Pa:ıartesi rünü saat 15 de 
'c;ıPbaoedo Lv. imirlifi sah• alma komiıyoD11oda milteahbid nam ve 
~'•b,n~ yapılacaktır. l.ık teminatı ~O:> lir~dır. Talipleri• belli vakit· ı 

~o•ıayona plmelerı. Nimuoelen kolllllJoadı ıörlllr. 

görtilür. 1 
Taliplerin kanuni naikalarilfl teklif mektuplarını ihale saatinden J 

bir saat evvel komisyona vermelerir f 

Harbiyede Yedek S11bar Okulunda Askeri Satmalma 
Komlsron41ndan: 

ı 
i 

f 

Bu işe rirmek iateyı:nlerin (329.2,50) liralık muvakkat teainat ile 
kanunun tayin ettiQ'i vesikaları ve tekliflerini aynı giin ıaat 14.30 Ea 

kadar Komiıyon Reislitine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler 200 k.uruıa Anlcara ve Haydarpaia vu:celerinde satıl· 

maktadır. (10493) 4-4 
1.lı.941 filnii ibaleıi ilin olunan sekiz ton aade yağına talip çık

madığından tekrar pazarhfa konmwştur. Evsaf ye hususi ıartları ko
misyonda görülebilir. Asidin iıı:ami derecesi sekizdir. Dörder tooluk 
iki parti halinde dahi taliplerine ihale yapılabilir. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 175 kuruştur. İhalesi 11.1VJ41 perşembe fÜoÖ sa· 
at 10 da yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek Subay Okalund• 
Komisyona miiracaatları. 

ı ,.,-------, 
lnhısarlar U. Müdürlüğünden : 

. 
Haheıoııu Aakert Po•t• 7SO Satınalma 

Komi •ronundan • 
Askeri ilatiyaç içio 75 too kuru ot pazarlıkla satın alıoaaakhr. 
75 ton kuru otun pu:arhQ'ı 12.12.941 ouma ıOnü ıaat 14.30 da 

Hahcıoflu 760 satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Kuru ota ait evsaf ve ıartname komisyonda görülebilir. 
lsteklilerio belli fÜn ve ıaatte teminat makbuzlarile komiıyona 

rehaeleri. 

Bak1rktiJ Aakert Satın Alma Komlayonundan: 
45,000 kilo iıpanak ahucaktır. Paa:arhkla ~ksıltmeai 10.12.941 

fünii saat 14 de Bakırköyde Asketi Satmalma Komisyoounda yapıla
caktır. iık teminatı 864 liradır. Taliplerin belli nkitte Komiıyoaa 
relaıeleri. 

... ________________________________ _.. 

1.- Nilmaneıi muoibince 200 ldloıu küçük ve 1200 kilosu biylk 
elmak tia:er• cem~n 1400 kg. mühür kurınna açık eksiltme ile aaha 

alıııacaktır. 

U.- M\lbammen bedeli 1~0 lira eh.ıp •.vakkat teaiHtı 11~ li
radır. 

lll. - Eksiltmesi 9.XIl.941 sah rünt ıaat 10,30 .ta Kabataşta Le
vaaım Şubemiada Mıiteı~kkil Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Nucnuaesı her ııün adı ııeçen Şubede jÖrulebilir. Taliplerin 
~·. 7,5 teminatlarile beraber yukıarda yazılı ıuıı ve aaalte meır.kftr 

Komisyona ıelmeleri. (10699) 3-3 

lmtiyu Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: lSMAll. GİRiT 

Baııldıtı yeri "MUnakaea Matbaaaı,, lıtıaltul 
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IDHl!l.!m r • • 
Tableau Synoptlqua das Adjudication& Ouvartas Aujourd'hui 

S' O 
et • ... __..---nrwz wTF•• , .. « = - ....... 

• Mode 
4'adjudicat. 

Prix Cautioo. Lieua d'adiudication et du 
Jo1Jrs Heı.ıres Obje(de l1adjudlcation estimatif J>l'OVİsoire Cabier deıı Chargeıı 

Adjudications au Rabais 

Conatructlona-Reparatlon-Trav. Publlcs·Mat6riel de Constructlon·Cartographle 

joDction canalisation route Borıu au bo•levard Ga· Publique 724 39 54 35 Munioipalite İzmir 22-ı-i-11 16 -
d a celle da boalcvard Cumhuriyet 

Demolilion pierrea cordoa rue 1700 et repar. fonda
mentale 

R6p. bitiue hôpital Sararburaa 
• • Ecole V eterinaire 

R6paratiooı a K6çük Yozrat 
Repar. bontique et baorar 

> 

• 
Publique 
Gre & rre 

1559 -

_893 4! 
246 49 

!44S -

117 -
) 

134 Ol €. A. Coınmaad. Mil. lıt. Fındıklı 
36 97 > 

183 37 Com. Ach. Dir. Gea. Fab. Mil. Ank. 
- - Oir. Gen. Vakoufıı Ank. 

22-12-41 16 -

19-12-41 15 -
22-12-41 11 -

24-12-41 14 -
s-12-41 ıs -

Prodult• Chlmlquea et Phermaceutlque•-lnstruments Sanltaire~·Fournlture pour Hopltaux 

Prodaitı pbarmaceuciqueı: 124 lota Publique 3718 - 218 8S Oir. Hygiene et Auiıt. Soc. lst. 24-ıı-4ı ıs -

. Elictrlclt6·Gez·Chaulfe11e Central (lnatallatlon et Met6rlel 

Nutıre moteur Dieael Publique 1803 09 ll5 lO Cbef Depôt Aviatioa Malatra li-12·41 14 JO 

t ı llııt n t r t · Ct.uııu.:rEa • Tlaaua - Cuir• 
Etoffe pr. cıpote: lOOlOO m. tCab. Ch. 1785 P.) Pli cacb, le m. 3 )7 
Habit a col ouvcrt: ~18 p.·id • col fum6a 124 p. 

l ·paletot a ~ol ounrt: 237 p.-id i col ferme: 
98 p.·ca1quette: 62 p. 

Euole·aıaio: ~Ot<> p.·aıouchoir: 5000 p. Gre a rre 4750 -
Habıt: 2'i9 p.·caaq11eUe: 249 p.- ııu6tru: 141 pairea· Pli cacb. 9729 80 

paJetot: itt9 p. 

An ~Lt.ltn t;l'ıl ı:caır t.eiLtatlcn et Bureeux·Taplaaerle ete. 

f abtiutic.o lit en boiı: ~82 p. Gre a ıro .S008 48 

Bcıl• de Ccınatı llCU<.n. Plen,he .. Cherpente 

Travereeı en 11pin: 2',S3 p. 
Boıı d• cooıtr. 1350 m3 

Pli cacb, 
Pli cacb. 

9356 'i.7 

L Trel\•port • Chargement • D6chargement 

Diveu tranıportı 
1 ranıport Ol re, ble et &'YOİne: 2520 t, 

T raaıpor t coke: 6Cı0 t. 

Combu•tlble • Carburant - Hull•• 
Boias ıso t. 
Boiı: 1250 t. 
C.haı bon laveaıarioı lCOO t. 
Charbon dt boiı de ch~oeı 43 t. 
Boi11 4 lotı ebacıa• de 250 t. 
Aeiı: 120 t. 

Dlwers 
R6p. 'tu•e H trouvant i l'bopital Sarayburna 

> • ıe troU"t·ant i l'bopital Dnutpaıa 
Materiel de con•lr• pr. l'bopıtal Haydarpaıa 
Po6le: 150 p.•tuyau&: 175 p.·coude: l~O p. 
Fil ralvaniıc: 500 lc•cadtnH pelit: 150 p.·111orea: 

200 p.·id grand: 190 p. 

Pli oach. 
Gre a ıre 
Publique 

Gre i rre 

20000.-
19188 -

la t. 4 -

Gre a rr6 2~000 -
> la t. 15 51 
• le k. O 07 SO 

• 
• 

Cre a rre 

> 

• 

133 10 
186 95 

3402 10 

Petit ıeau en cuivre: 20GO p.·pUHİre gr.: 3C.O p.- Gre a gre 
pa11oire: ~CO p.·ıobclet a manehe: 300 p.·chau· 
dro• rraod: 600 p. ramelle: 1000 p. 

Brique en ıcorie: 750000 p. > 2200 -
E•oDae: 2615 p. (•• rıom et ı;.our oompte du four• Publique la p. O 40 

nl11eor) 
Plombı 200-400 t. (Cah. Ch. 13 L.) 

Balaiı en ionc: 2500 p.- id. en brou11ailles: 

Gre & ırre 260000 -

1500 p. Gre a 2re 
Coton pr. matel&1: 100 t. 
H•İl• de lia anılabe: 40 t. 

Boab d'acier pr. oatillare 
Crocbet eo fonte jıune: 2550()0 p.• pont levi•: 

25~000 p.· nrroux: 255000 p. 

P r o " la ı o n • 
Beurre: 4,8 t. (aj.) 
Risı 150 t. (cah. eh. 338 P.) 

Suere: 64 t. {cab. eh. 160 P.) 

'ciucicetlcns 8 le Surenchira 
Pcauı et bo7au 

le it. O 9U 
Pli each. 88000 -

> 23981 --
Ore a rre 15784 50 

Cre i gr~ 

PJi cach. 67500 -

Gre a ııre Je k. o 50. 

Publiquo --

1785 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 
1870 30 9~c .üploit. CG. Fer &tat Sirkeci 

20·12-41 11 JO 
22-l:t-41 11 -

712 50 Com. Acla. llir. G ca. Fab. Milit. Aak. 22-12-41 14 -
7'l.9 74 M•niolp. Ankara 23-12-41 10 -

• 

450 07 C. A. Commıod. Milit. lst. Fuıdı lh 17·12·41 IS -

101 72 Seme Exp\oit. Cb. Fer. E.tat lzqıir 27·12-41 11 -
)300 - Com. Acb. Mılit. a l'Ecole dea Off. 24-12-41 11 -

de Ruerve a Hubır• 

lSOO - Com. Acb. Milit. Kau 
2879 -· Com. Ach. Milit. Erı:urum 

löO - Com. Acb. Dir. Hyfiene et Asaist. 
Soc. lıt. 

22·12-41 15 -
10- 12-41 16 -
24- 12 ·41 14 30 

Com. Acb. Milit. SelimiJe 9-12-41 
1875 - Com. Ach. Milit. Siirt 22 ·12·41 

10 -
l~ -
15 -
11 -
15 -
14 -

2326 50 C. A. Comaıaod. Milit. İ!t. Fuıdı~ı 9-12-41 
48, i5 > 9-12·41 
75 50 C. A. Mil. Büyük Halkalı a Yeıilköy 11-12-41 
J60 - Com. Ach. MiUt. Aveılar K6y de 16-12·41 

Köçükçekmece 

19 96 C. A. Command. Milit. lst. Fmdıkh 
~8 04 • 

510 46 • 

-- Com. Ach. Milit. Selimiye 
C. A. lntend. Marit. Kasımpaııı 

19-12-41 
17-12-41 
17-12-41 
11-12-41 
8-12-41 

14 30 
14 30 
11 30 
11 30 
14 -

110)0 - Gom. Acb. Mil it a l'E.cole des OH. 1S·12-41 14 -
de R~serve a Harbiye 

165 - Dir. Gen. Exploit. Electricite T. T. lst. 15-12·41 ıs -
78 45 Com. Acb. Commaad. G~n. Cendu- 22-12·41 15 -

merie Ank. 
28300 - 6om.Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. Auk. 

Com. Acb. lntend. Milit. Ankara 
11500 -- Com. Ach. Minist. Döf. Nat. Ank. 
5650 - Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. 

Bur. i.xp. H.paıa 
1798 58 > 

l t85 - Com. Acıb. lntent Milit. Topba'tW 

141 75 VilAyet Çorum 
4625 - Com. Acb. Command. Ba~~ Nıııo·4le 

Marmara a İzmit 
2400 - Com. Acb. lotend. Milit. Anltaıııı 

- - Liıue Aviat. T. Suc Aydm 

15-12·41 15 -
8-12-41 10 -

25-12·41 11 -
'24-12·41 15 -

22-1-'l2 15 -
10·12-41 H -

20-12-14 11 
20-12-41 11 30 

12-12-41 14 -

27-12-41 16 -

~----------------
--ELWI 

(8Ç0tiCI SA YF AlitAN 8SVAM) 

Ç•nakkal& Asketl liatana lma Kom 1sy•n•nd•fl :,ı;i 
Yilser ton iki parti nobu• alıoaeaktır. Paı:arhkla eltıiltf .ı-' 

12.12.941 ıiiıaü saat 14 Ye 14.30 da Çanaldcalede Askeri ı•ll°ı; 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerio belli vakitte Komiıyooa ~ f 
leri. Bir partini• t•tan 2200() lira, kati temiaatı 2485 lira, ikiıac• 
tinia tutarı 17,780 lira, lcat'i teııaiutı 2100 lirafiır. 

Bolayır Askeri Sat.nalına Komisyonundaıt: 

Aşağıda yaulı mevaddıo pazarlıkla eksiltmcleri 11.12.941 pe~. ~ 
be ıünil saat 11 de Bolayirde Askeri "1Sabnalma Komiayonuııd• 1' 
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte Kemiıyona relaeleri. it 

Ciosi 
Patates 
K•ru ür.ii• 
Kurıa ıofan 

Malcarıııa 

Miktarı 

Kilo 
50,000 
30,000 
20,000 
Z0,000 

Tutarı 

Lira 
8,750 

21,000 
2,80() 
• 9,6ot 

Teıni11•1• 
Lir• 
,56,ıt 
157~ 
ıJ> 
71,0 

MÜZAYEDELER 

l'abim B. 
28'0 00 

lstanbul Beledlrealnden : 

.4 llk Tf! ... 
210 O() 

• •• J 
Beyotlunda Emeltyem.ea malaalleal9 -1 

1 •• 
cosade ılceoder sok:afıoda l kapı ı, 

360 00 '" so 
rab bina ankaaının aabfı. . fr ltıı 

P'atilate Kasap OemirhH •ahatleıi•~ 
rıa çıkma&& sokafıada 16 n11mu-11 

e• ankaımna ıatııı. •-"' 
Darlılcee mlleaıH .. iade buluoao .,.,i• 

1 
bakır b•rda oeket, paataloa ~••" " 

730 su 

satı~•· . ..111 1 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları plcarıda y .. h ~ 
ayrı ayrı açık ıırthrmaya konulmuştur. P 

Şarloameleri Zabıt vo Muamelat Mildlrllfii kale&11İ' . 

.ı-· rorülebillr. lbale 22.12.941 paurteııi fi.al aaat ı• ~o p 
&ncümende yapılacaktır. • 

Taliplerin ilk tcaıınat oaakb11& veya mok.t11plaril• illale ,ı' l 
mva1yen :ıaatte J)aimi &ocü .. eacie b•huuaaları. 

Bahkealr TUrk Hawa Kurum11 Ba9kanhlınd•• : 1 

\ Kurban Bayramında Hava Kurum.aa toplanacak olaa 7()00 rrf'~ ~ 
8000 koy•n 1500 ila 2000 keçi deriıilc 2000 ila 3000 adel I>' ,t 
1).12.941 rünüııc rasthran pazartesi ıünl aaat 15 te ayrı •'1'1

1 
f t 

zayede edilmek aıarotile açı it artuaııya konmuıt•r. lıtelclileriıa "1p/' 
raitioi öireamek iıtiyeıaleria 8ahkesir Han Ku•mua mı,.atl 
ilim olunu. 

TUrk Hava Kurumu Aydın Şubeelnden : tıf. 

Kurban Bayramında toplanacak derilerle bar.saklar S.12.941
1Jl'1 

' 
binden 27.12.941 t.ıribinft kadar ~ür.:ayedeye kenmuı,tur. '].1· .• ~I 
cumartesi günü saat 16 da ıhalen yapılacakhr. 1JI' 

Şube bu sene sekiz bi~ deri karutacak mahal yaph~mııtıt• ,,;' \ 
lit almak içi• İzmir, lıtaauul, Uıak ve Aydıa ıultelerıııe dl ltı 

"d ol•ıımalıdır. t 
tı 

' 
T. H. K. Orhanoazl Şubealnd•n : .,of 

k · d ·ı ril' ~'" 1't Kurban bayramında toplanacak koyun, eçı, sıjtır era e ·~i• lii• 
ouz ve barsaklarıoın açık arttırması 1 birinoikinun 941 t,r' "11 

15 ııOn müddetle açık arttırmaya 1Jıkarılmışhr. ·~~: t·~ 
Taliplerin 4artnameııini ı6rmek üaere lıtaobal ve Orbaof.-ı -•' ~ 

ıine n pey scırmck ic;in de ihale ıüni Or .. aufa:&İ Şııbeıin' 'a 
caatlerı illa ohın11r. t•
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esklşehlr Hava Kurumundan : ~t 
ı,tı~ 

1941 ıcnesi Kurban bayramında toplanacak deri ve bar••~,t 
ihalesi 15 birincikanun 941 rünüoe rashyan pazarteıi ıilnii d •• ti ı, 
dörtte Esldtl'bir Türk Ha.v~ Kurumu Şubesin~e y_apılacıfıO l(:.ıı.- 1~ı 
lerin şartnameyi rörmek lflD lı;taııbul ve Eskış~hır Havıı "' " ' 
möracaatleri ve ihale ıüoiode Eskitebir Tirk Han Kuruauın ~ı 
haomalara ilin olan ur. 
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