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EKONOMiK HABERLER Son vaziyetler üzerine bu mal· 
ların sahipleri endişeye 9üımüş· 

leıso de, bal.er aldıfımıza röre 

Mentierıeıaura ritmi§ elan Türle 1 
malları • zaman antreıaolara kon· 
mu.ş ltulundufun9an ve handa 
çok şiddetli harp olmadığından 
biç ltir haaara uframaınıştır. İm· 
kin hasıl olur olmaz bu mallar 
itlaal edilecektir. 

Türkiyemizin ,.•mukçufulu 

1' opr•kl 
)ttı "•rd •rıınızın (Azot) a ibti· 
dtc•lc ır · Bu maddeyi temin e· 
'•tilc·ııı•ııltalar yurdumuz fa yek 
. . •r. Fe f 
lçı114,11 • • or ıneddeaioi de yurt 
... tenııa d ~·ı· . K' 
...,il biit~ • ••ı ırı:ı. ıreç •••· 

1111 to '-1 

Adana Mmtakası Pamuk 

Rekoltesi 

Qı''cııu11 praııı; •nmızda az çok 
c,~iliııd r. (Potaa)ı dahi memleket 
lı.'1ıfe ttıı t..terilc eıieltiliriz. Şu 
•llııı, . 0rr•L:larıınıııo lcunetlendi• 

.. •ınlc• 1 

Adana mıntakasından ,elen ha· 
berlere röre mıntakanın ltu ae· 
neki pamuk vaziyeti hakkında ya· 
pılan tetkikler neticelenmiş ve 
yeni rekolte vaziyetile pamukla· 
rıo evsafları tesbit edilmiştir. llı••cııt •n arı her valcıt için 

tur deme '-t• l ıı; ır. 

UtFl ARiF KENBER 

* * * 0•r-kı 
ııı, 11 -~l'ltnızdan izimi raodı· 
deriıı ~ak İçin, yalnız yeni 

l.r, ,._~tleyen pullulc ve trak· 
ıa. "ınter · b. 
-. ter 1 ıçeo ve demet 
• tren• a· L 
ıı,, ba · ıçer .. tlar, sapı 

• ttı~:tı d~ney~ . çeviren 
~t v nelen kafı dtğıldir. 

e lll k' ~•lllii a •neler randımanı 
lletıı. n fazlalıtından tl•· 

lll,,h' •ncalc mevcudu ma· 
ııı._ 11 sır 
~lllak b asında ziyaa uf· 
. tıııde ;kılllındaıa yüzde ~-8 

1
1 e~iıı l:ıı•~l~Jaıtırnuş olabilir. 
ec,k l:ı çılırken tarlada ka· 
tııı k lf•klar, dökülecek da

lilurke 'Zanllaıaıı ve tarla 
11 te · 

•ile ..... ızlentcek etların 
lllij0 l:ı-1' az daha ferahla 

llt bır .uYÜaıesinden baıka 
t L :ı:ır,i f 
tttıa11 aydası yoktur. 

ç •fı •ıaı::•k, Çok_ !ş rörmek, 

0~1't bir l ak i•bı ılttısadi ka· 
•ıı llı•L •rafa ~ırakahm. A-
~ ""•uı-t11ııı ti Uo hem fazla ekil-

•~Qı"ı 0 e •kili§ len alınacak 
ı.111· nuıı • t •n td r ırılmaaıdır. Bu· 
•tı ebi111ı k . • 

" . e ıçın toprak· 
•ıı· Yerı ._ 1 •rtı 1 llUdret veı kabi· 
•tı, "'

1
"•k Jizım relir. Bu 

> L Ja Dız 
'•r nadaslara, yat· 

ltıı Ve h 
tkı . avının tesirine 
~ e •krf r'•tt 1 

• etloraek eak.i 
t Q110 .~0 farksız bir haJde 
t •Un d-
~Ptalı.t unyanın her ye 
ıçı11 h •n •zimi randıman 

er 
• Pr11 • Çareye baıvurut· 

~·~llr:ll~Jt Qlarak kabul e· 

,"11-. tıbi:~rak içi su ••lu 
tlba il'. Eter bu havuz 

~ iae L~•Ya kanalla tloldu· 
llır 11ır I" 

' Un felır ki suyu 

•r•kt. 
~h, : ci&hi her ıene için· 

~•le •t~uıu terkiltindeki 
t . Ytcı L· 
rı '-tha .. ınıyevi rıda 

~ •rtık ~l t.arafınaao ah· 
~•ı. ç Dır beıin mad-

~l'-ıt ,_? Z&111an t•prak; 
.. "-k 

11 
havaz ribi hayat 

tarı t ...ı • 
•, Ya b e•rıcen mah-

~e~~ · •tiar. Tepratın 
)i " ber

1

~ .b•tlılıtı ancak 
~l ıı, h_,. e~ıle ile aldıtı· 

e ~I Yeaıl ·ı 
t () Çeb·ı· e ı e ona iaae 
0Pr,~I 1 

itiz, Bundan do-
111 "ını b ı. ~itiltli 121 eslemek ve 
.. ,, ı t kd' 11~eaj . a lrde on110 

Ilı beidenıek abes .... ~· 
llıek ıa.a1•v· b · 

l'r . ı eııo madtle· 
ı... en11 · . 

1 "'llrııı P•nı anladıktan 
• Ql'1tl )'aplllak •ahi eır 
Ilı~_, ı•ır T 
· -..qeı .. · • oprata veri• 111 .... rı ha 

1,'<itltl Yvaoi rübre 
•"e . eyen • l . . ı ~ rıaa., f • eın eketıouz 
?'•ttnek ~~rıı fÜDre iıti-

lı ııtı,rııtc:i •zıoıdır • Fenni 
~ tııılltı f ıtı takdirde her 

' ~İlh.:Yda ve kolaylık-
•rı 1• nı h ~ ıf•ııı b· a ıulün inki· 

\ta lr ille•· . . . 
., •rtııt .. aıııı ıçıdde 

bt.ıudan hiç bir 

Yapılan son tahminlere ıöre, 
bu yıl A9ana bölresinin pamuk 
rekoltesi 1J5-140 itin balya ara· 
sındadır. Geçen yıl mıntakanın 
pamuk reke>ltesi 179 bin ltalya idi. 

Buna ıöre bu seneki relı:elte 
reçen seneye nazaran yüzcte 30 
nisbetinde noksandır. iana sebep 
de bu yıl vulrna ıelen kuraklık
tır. Buna mukabil reçen sene· 
kinden çok yüksektir. Bu sene 
hastalık ve haşerata karşı yapı· 

lan mücadele çok iyi neticeler 
• 

vermiştir. 
Geçen ııcne 70 bin 9önümlük 

arazide yopılan mücadele bu ıene 
200 &in donümlük bir araziye tor 
mil e•tilmiştir • .Wu selteple hastalık 
teairini rösterememiş ve ınlLişaf 
tahii seyrınde devam etmiştir.Hu 
yıl Adana 111ıntakasında kuraklık 
sebebile mabıul erken hasad edil· 
miştir. Di~er taraftan Eie ve İz· 
mir mıntakasında bu ıcnekı pa
muk mahsulü hem miktar ve hem 
de evsaf bakıaıın.lan dığer yıl

lardan fazladır. Bu •eltepie umumi 
ıstıbsalitıo l'eçen scneaeo az ol
mıyacağ'ı tahmin edılmektedır. 

Buna mulı.abil ltülüu aııntaka

larda tebumların buyük bır kısmı 

ıslab efiilmiş o&du2'un•an en ıyi 

cins Akala ve klevlant pamuk· 
larından bu yıl daha fazla elde 

e•ilmiştir. 

R y-r -
zaman va.ı ıeçmiyecoktir. Fenni 

rübrenin en mühımai olan (Azoı) 
u K"rabük demir faltrikası Amon· 
yom balmde imal etmektedir. Fa· 
kat bu madtlcyi fabrikadan ala
rak nişdır yapmak 111retile köy· 
lü ve çifçiye dafıtı1aıasına mey· 
dan bıraltmaaııılardır. 

Karabükte rerek ıamonyem l'e
rek superfo.ııfat ıçin kurulması 

zuuri •lan "8sisah ltir an evvel 
ikmal etmek zaruri9ir. iki sene 

evvel Haaköyde ltir kemik l•zu 
faltrikaaı kurulmuıtu. iu fat.rika 
memleketımizia her sene ihraç 
ettiti •ühim miktarda kemikler
den foıf•rlu fenni rubre fıkarı

yordu. Bu çek mühim bir milli 
i.,tir. 1hma1 etmemelidir .• Kemik· 
lerin temın edecefi F eafat kireçli 
•larak ylzcie 7o ve marneıııııi 

•larak da yüz9e 11 ki oeman 
yüzde 75-77 arasındadır. 

Fakat kemıklerden Aı:•t bek· 
lememelidir. Potasa iehnce: de· 
niz altlarınaan ve bılbassa Ak· 

deni.J: ve l:.re denizleri kıyılarında 

veya mubtehf mıntakalarımızda 

yaşayan .Salıola Kah nebatları· 

nın yahut baf lardan bulanan 
dalların külünden tedarık edilebi· 

lir. Bu da olmazsa Amerikada 
potaslı fenni ıübro o kadar ucuz· 
dur iti, oradan retirtilebilir. Maa· 
mifi harpten ıonra dünyanın her 
memleketi ile haşlayacak iktiıadi 
münasebetler neticesinde her ne· 
vi f eooi rtıbreyi yok pahasına 
ithal etmek mümkün olac .. fa 

ş üpb11i.ıdir. 

Tekirdağında Bağcılık ve 
şarapcılık 

Tekirdağ'ından bildiriliyor: B•f· 
cılık ve üzümcülük Teldrdafının 

iktisatii ve ticari meşralelerinin 
mihverini ltşlcil etmektedir. Te· 
kirdaf, yalnız Trakyanın ltiricik 
iskelesi olmakla tlefil; yakut 
renkli, kocaman, iri salkımlı la
hana üzümleri ve şıra rantlınaoı 

yüzcie sekseni IDulan kınalı ya
pıncak üzüıaJerı yetiştirmekle de 
taammıştır. lütün vilayette 
(31,359) dönüm bat olup her 
sene vasati elarak (7,117,000) iti· 
i• üzüm alınmakta ve tahminen 
(2, 115,000) kilo şarap istihsal 
edilmektedir. Üzüm mevsiminin 
yaklaşması dolayisile Tekirctaf 
ltafcıları şarap fabrikasının test.it 
edecefi fıyaUan beklomektecfü· 
ler. 

Sen yıllarda halkımız l.af larını 
muntazaman ıöztaşı ve kükürtle 
iliçlamafa başladıfıodan Tekir

aaf bafcılıtı k•rkulan zevalden 
kurtanlmııtır. Bu yıl bafcıları· 
mız, Tekirdajının şaraba çok el

verişli olan iÖzalıcı sarıyapıncak 
üzümlerine iyi bir hat verilme· 

aıni temenni etmektedirler. Eter 
üzümlerimize iyi bir fiat verilir 
ve müstahsıUerimiz ko ununa Te· 
kirdat bafcıhfıoın iıtikbaldeki 
inkişafına ümitle ltakabıliıiz. 

Hem şarap ve hem de konyak 
imal etltn Tekirdat şarap fabri· 
kasının imal. kaltiliyeti seneGe 

(J,2C0,00u) litre9ır. Tam randı· 

manle çalıştığı zamanlarda ltıı 

miktar ( l,!>OU.000) litreyi bulur. 

Tek irdaf ıarapcılıfını, bafcılı· 
tını ilerletmek ve .ıiriltmek için 
başlıca çare izümlerimizı kıymet· 
lendirmeldır. 

Halıç sanayi mıntakası Oluyor · 
İstanbıılun imar plinına naza· 

ran Haliçin iki sahilinde tesis o· 
lunacak sanayi mıntakasıoın te· 
fetrüat planları belediye tarafın· 
dan tamamiyle hazırlanmıştır. Bu 
planlara nazaran Haliç sanayi 
mmtalcası Kig-ıtbanedeo IDaşlaya· 

rak Halicin her iki sahilinde im· 
füiat etmektedir. lu saha lstan· 
lııınl kısmında Gazi köprüsüne ka
dar ve Beyoflu mıntıkasında sa
hih takiben Kabalaşa kadar imti· 
tlat etmektedir. 

Ekmek fiyatları artacak 
Toprak Mahsulleri Ofisinin hu

bubat mubayaa fiyatl•rmı 1 ku· 
ruı arttırması üzerine tabiatile 
un fiyatlarında bır miktar artıı 

olacaktır. 

Bu vaziyet dahilinee ekmek: fi
yatlarında cüz'i hir miktarda 
zam icrası muhtemel fÖrlllmekte· 

dir. 

Basrada kalmış Türk 
malları 

Irak muhasa'llah baıladığı ıtra· 
da Türkiyeye ithal edilmek üzere 
Baara limanına retmiş olan Türk • 
malları Basra limanından ayrılmış 
ve Iranın Mrnderşopur limanıoa 

ıitmııti. 

İngiltere ile ticaretimiz 
Memleketimizle lnriltere ara· 

sındaki ticaret münasebetlerinin 
4aha çok inkişaf etmesi et· 
rafında hazırlıklara devam edil
mektedir. 

İskenderun ve Mersin linıanla· 
rının liman tesiaatı buıün içia 
iptidai bir halde oldufu için bu 
limanların lliaha ınedern tesisatla 
teçhizi ve relen eşyanın en kısa 
bir zamanda sahile çıkaralmaıı 
için müzakereler yapılmaktadır. 

Memleketimizin kaiıt ihtiyacı 
Ank.aradan bildiriliy•r : 

lzmit ktifıd fabrikası, burüne 
kasar, memJeket ihtiyacıoın yarı· 
sına yakın nisbette im:.l etmekte 
olduğu kartenet&n ltaşk.a, yakıntia, 
Türkıyeoin kitıe ihtiyacının da 
tamamen temin tdecek: miktarda 

ki~ıd ımaline lııaşlayacak, ayni 
zarııanda karton istıhsalini de, bü
tun memlakete yetecek nis8ete 
çıkaracaktır. Difer taraftan, Jz. 
mıt ltitıt fabrikauuın ıu9eJerin· 
dco elan seHülez falıırikaaı, l'erek 
katıd, ıerelt karton falıırikalarınıo 
ıehul•z ıhtıyacını temine yetece
ti gıbı. sun'i ipek fabrikasının 
ıtıuyacına kafı relecek mıktarda 

istılıııt&litta di4 bulunabilecek.tar. 

lzmıt katuı fatriltasımıı aıter 
ikı ııuaesi de, kaQlin imalathane
.ıııle, ltior ve sud kostik fabrika· 
sı•ır. Kaelın ımalithaoeııi, lteza 
b~~d ve karton falıırilı:ası ıhtiya· 
Cin& tamameu kafı felecefi ribi, 
k,or ve )Ud k...ısıı~ fabı ikası da 

selhıloz iuıalı ıçın eJaem oJaa bu 

ıkı macieeyı verdıkteo aıaık.a, mem· 
leket •abıhnde mevcue olup lııu 
ılk muldeyı, ımai&tmcta kuuanao 
ı.utun 111üosaeııelere •e mal yetıı· 
tıre~ilecek.tır. 

.Seliutoz taı.rikası, aeneae yilz 
on lıun tenıa aıütccavız iptıaai 
maece kullanmak ıureti!e :tO ltın 
t•na yakıo aeUul•z ımal edocektır. 
dınnetice, elde uh1ecek oıan ka

tı• ve kaı t•n ~4000 teu nıalte· 
tınde ctlacaktır. Ayrıea 150 ton 
klor, ~lOU ton kireçkayaıafı, 1800 
ten sue kostik: lSlıhıal e•ilocektir. 

lzmıt fabrıkaJarıoın kuUaoaca
tı ıptıdai maddeler taaaaeo yerli 
malı elacak, bunların ııaalı ve 
nakli. ınemlelı.etin sanayi hayatın· 
ea muhim ltir rol •ynayacaktır. 

Türkiyenin ki~ıd iıtıhliki, 15 
sene zarfında, ıskiıioe nazaran itir 
miıli artmıı bulunmaktadır. ı923 
aeneıinde 14,175,91:> kilo olan 
k.atıd ıarf ıyatının, 19~ aeoeıin· 
de 30,5:l6,618 kiloya çılttıtı, is
tatistiklerle sabit ltulunuyor. Kıaa 
bir müddet içinde ltu kadar bü· 
yük bir nııbette tezayild kayde
den kifıd iıtiblikinio, buodan" 
sonra d• tilphesia olan tezayüdil 
karıııında, lzmit kifıd ve sellü· 
loz fabrikalarının rösterecekleri 
faaliyet, bize pek yakında, ıaem· 
leket sanayiioin en zena-in ve en 

verimli bir şube•ini kpaadırmıı 
olacaktır. 

Buıüokü insan ıarıntlıfı kun. 
daktan kuşandıfı kefene kadar 
pamu~a muhtaçtır. Ekonomik 
t.akımdan cihan eJka~rı u . . mumı-

yeıınde ziraatçı bir devlet ola-
rak tanınan Türkiye bu huletioi 
liyik oldufu dereceye çıkarmata 
azmetmiştir. . 

Her ıene memleket im ize mil· 
yonlarca liranın firmesini temin 
eden ve lıtinlerce Türkün yüzünü 
~üldilre.n tilrk pamutu fÜn reç
tıkçe cıhan piyasuın9aki mevkii· 
ni lcökleştirmektedir. 

Halkımızın t•prafa olan bat· 
lılıtı Hülı:Ometimizio nazım rolü 
ile ziraat ve enaüstri sahasında 
ileriyi iÖrü.fü mahsullerimizin tc· 
ltimül ve deferioi artırmıştır. 

Topraklarında pamuk y~tiıti
ren bütün memleketler iıtihsali
tını artırmak zaruretindedirler. 

Paaıuk menıucat endüstrisine 
rirdifı ıibi harp endüstrısioe de 
girmiştir. Bilhassa memleketimiz· 

de çok pamuk yetiıtirmiye iki 
noktadan mecburuz. 

1 - Büyük bir hızla ilerliyen 
endüstrimizin istihlakine lazım o
lan mikdarın temini • 

' 
2 - Memlekete fada dö.,iz 

retirmesi, yani hem dahilen ar· 
tan iıtihltikioe hem de dış piya-
111..rın çekiıleriae yetecek bol 
ve nefis hir verim elde etmek 
zaruretincıleyiz. 

Milli Şefimiz ismet İnöaDnlln 
ötedenberi üzerinde en çok dur· 
dufu mahsul pamuktur. Toprak
larımızın şimdıkınden daha çok 

verim temin edecefinı ve lıtüyük 
kabiliyet ve imkan taşıtlıj'ıoı bilen 

ve rören ıefimiz, bu ıaaJaıal.ien 
me•leketio tam manasiyle istifa· 
cesi için yapılauı lizııa releıa 
işlere çok evvel itaret ehaiıtir. 
Bu iıaretlerden en müftimmi ıu
lama siyas~ti b:rinc: plandadır. 
Çıftçiye makine ve tohum temini 
rözöounde tutıılmalttatıhr. 

Türkiyenin hemen her yerin· 
de pamuk yetişebilir iae 9e en 

mühim iatıhsal merkezi: Aaana 
ve lzmırdir. Adana topraklara 
pamult yetiştiraiye rayet elve
ritli eldutundan ve Tıirkiyenin 
eo iyi cias ve makltul pamukları 
ba mıntıltada yetiştirdifınden A

"ana pamutu 4iferleri aruında 
ltirinciaifi almıştır. 

Piyer Loti'oin meşhur bir ıö
zü var.lır: <Adana Tilrkiyenin 
kalbidir." T opratının feyizkirhtı 
mahsulünün kıymeti itibarile A
daoa zirai ve iktisadi bakımdan 
hakikaten Türkiyenio kalbi aayıhr. 

A4aoada ıiaıdiye kadar yerli 
klevlant iane ve ekıprea olmak 
üzere dirt oinı pamuk yetiıtiril
mekte idi. 

iane ve eksprea pamukları ay· 
neıı klevlant ribi açılan cinateo 
o!tlutaodan tobumlarıa karıtıp 
klevlant cinsini b-.zmamuı için 
iane ve ekıpreı pamuklaraoıo e

kimi 1937 senesinden itilııareo 
hlikilmetçe yualt edilmiıtir. 

Adana bölresUıae bqlıoa pa· 
muk yetiıen arazi 8 ~ÜJÜ" ovaya 
ayralır. 

l - Mersin ovası 
2 - T arau. evuı 
3 - Yürerir ovası 
4 - Akdeniz aahlli (Karatat 

il• Yumurtalık aruı) 

5- ~isiı, AoaYuq ( .. ,-_ 
nehrinin ıol salaili). 
6- Osmaniye Dirty•I ••alan. 
7- Peke, Kan, liaçia 
1- Silifke onatlar. ' 

Tiirldye'9e son MneleN. ••· 
·~~at ıanayiinin inkı,af .,. te .... 
k_ısı yllzüoden ,..ak tlahiW. la· 
tıhlik edilen ipti4ai ••.W. a..ı· 

• • L ~lq 
rırmıı eıd ihraç dtapa ~ 
etmiştir. Ba cihetten Tt;ld .. 
pamuk ekimine fasla -Le• ,.I 

1 ·ı Jc - • ,. verı ere f enal ·~ ve ~ 
!erle pamuk ciulerhaia 4a1aa si
ya.le isliluna .,.0 İl~ 
rıoın çofaltıl-..uaa ... 4er.,. 
çalışılmaktatlır. y apıı.a 'o4Jdkle 

- A...ı .. 
ro·e ••na wı, .. in• " ·•· 
ıul için 1.600.llO hektar arul-
den nıabıul alaa .. kta4ır. Hokte 
!taşına vasati elarala 290-25' 
k'.lo pamuk ah.11ır ki ..... -
lıtın ton demektir. S.n alıaaa .,_ 
rai te9birlerle lııa •ilularuı 380 
tena çılıaoafı tU.ia Milllekte
~ir .• Türk~y~cıleki fabri~ i1-
tıhlalt ettıtı aenelik pa•ıak •lk· 
dan 'O lııin lııalye4ir. 

Eie lııöla-Hillia ı..r tar.,_. 
itaşlıca Ay.&ın, M..laa •e lahb
sir •İlayetlerin4e pmü flllliti• 
rilir. Bu bölre ........ .._ " 

mikdar itilNrile A.laaa J••• 
larından qaf14ır. Et- ......... . 
aorma1 yıllaıu ,. ..... .-.k 
miblan 7 -ı .n,... kDM •• 
1110.laa ltqka, Tra,a, Urfa. .... 
raı, Sakarya, Blll'M, l>İJ~, 
Malatya, Kenya, AataJp ft Ga· 
~antep vilayetloriaM ,._.k 111-
raatı rayet iyi aoti .. ler ....... 
tir. 

Pamufuo ticaretteki blitea.ri 
elyaf1010 u:cunlafa Uo taJia Mi· 
lir, renk m11kue .. t, nataltot •• 
saire e.·ıafı .. .,.. ,.Ur. 

Tilrkiye pa••~ .... J'• 
muklarıaa ni .. b~tJe •n aKaQ e~· 
f ı olanlardır ki A .... iküa ...... 
benzerler. 

Muhtelif memlekotler , ....... 

rınıa elyaf uzunlat••-leket el· 
yaf uaunlutu: 

Amerika 2S-21 .ıu.-., s.. 
riye ıl-28 ai1iaetse. Melılll .. 
25-28 milimetre, Rura 27 ... 
limetre. 

Afrika 2S-21 ai~ .. tn, in· • 
zilya :l7-28 mili..tn. 

Türkiye 2•-31 •il;..U. ffia. 
diıtao 25 .m .. tr .. 

En ziyatle ihraea.t-,...,.... 
leketl•r: Alaaa7., ı.D-., ı...
ya, F raaaa, Ru1a, J•PMraıAq. 

193•-1936 ibraqa .....,. 
aıatı•a rösteriı.ıttir. 

Seoe 1934 ltU 1'.96 
Tea 13029 1SSN m• 
Dünyanın e11 ~ •••·

fabrikaları lna-ilter ... eW•t• d a 
p .. uk ıarfiyah ita •••lakeeta 
laaladır. 008a Wa Liıwpei ... 
ban pa•ak pfpM"'W,' ....... 
•lmqtur. En ç~ "9!!18k ptl .... 
reo A•erika .....-- N.
y•rk ,.hri • ,..- ltiru ..... 
ea mlhi• yeriü. llllMlaa 6tlrl 
Nnyerk 1&hcı LiY..,.ı alıoa .,
larak pamuk piraauıaa elin4e 
tatar Liverpol •• Ne.,.rorkta ,.. 
malt aatıılara A .. rikaaıa llW. 
dliaı cinai Ciıerlae J•pdar. Df.e., 
cinı pa•11klarıa eriıao 1~ flat 
farklara belli eclilir. 

M. A. KIRMANl,I 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Claıl Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 
l• .. •t, T•mlret, Natıe lfl•rl, M.lzeme, Harita 

Han ve etel tamiri 
Menin binaıı dairesinin bulunduğu bıoanın tamiri 
Şose inş. (ıart. 117 kr.) 
2.9.41 de ihaleıi yapılacatı ilin edilen Ank. Bölre 

Sanat Okulu tesviye atölyelerinin ikmali işinden 
sarfınazar edildi 

aç. eks. 
> 

kapalı z. 

932 78 
3210 67 

23376 31 

A~ap hanıarlar inşası, Trakyada Tiirkıeldi çiftli· 
tinde, Alpıköy, Eıki.,ehir, Gazi, Yerköy ve 
Akı ar ayda 

paz. Beh. 1839' 50 

Sara inıuı (tead.) 
Stadyom ve hipodromda yap. tecrit ve 11apısı 
Stacılyom ve hipodrom aahasında yap. tamirat 
Hipotlrom at koşusu aahasındald fi ati. koşu ıtartları· 

nın yeniden yap. 
Atfalt kaplama iıi Ank.·lst. ve Ank.-Kırıehir yolları 

arasıada 

Su seıiaatı, çatı tamiri v. ı. 

aç. eks. 5690 -

• 3500 -

• 4135 42 

• 1012 -

kapah z. 12161 17 

paz. 

lllçlar, Kllnlk ve lspençlyart allt Haatahane Lvz. 

4.9.41 de yap. ilin edilen 300 aciet küçük üstüne 
takımının alınmasıntlan sarfınazar edildi 

Menaucat, Etblse, Kundwa Çamatar, •· •· 

Yazlık oçuı kembinezonu yap. 

Matll- lfterl Kırtaalye • Yazıhane Levezımı 

Afiı ~aıhrılmaaı fitre için: 100000 ad.·kurban için aç. ekı. 

100000 ad. 
Evrakı matbua; 19 kalem aç. eks. 

2000 -

1850 -

Teminat Müracaat 1erl 

- - Çoram Vakıflar Mem. 
240 7' lçel Vakıflar Mnd. 

1753 22 Ank. Belediyesi 
- - Nafıa Vekaleti 

1379 !J6 Zirai Kembinalar Kurumu Reiıliti 
Ank. 

420 - Orman Çiftliti Müd. Ank. 
262 50 Ank. Valili ti f 
310 16 • 

75 90 > 

912 09 > 

Vakıflar U. Müd. Ank. 

- - D. D. Yolları Ank. 

- - M.M. Hava SAK 

150 - T. H. K. Gen. Mrk. Başkan. 

- - Ank. Valili ti 

Günü Saat 

13-9-41 
15-9-41 
1'·9-41 

15-9-41 

6·9·41 
15-9-41 
15-9-41 
15-9-41 

15·9-41 

1·9-41 

8-9-41 

15-9-41 

Ank. Jandarma SAK 
Satır oti 1871 

Ank. Belediyesi: 
Elektro ponıpa ıuraltu 1872 
Yulaf ve arp1. 1872 

11 -
10 _, 

11 _ f 

Aeitfenilı:, uihülfarlk, lı:ro:ı:il , !Ülfat dö 
fer v lı:reolin 188 2 

ı -, Otol.üe boklame yerleri İDf. 1883 
Yazlık metir ya~ı 1883 

Ank. Lvz. SAK 

10-

10 -
15 -
15 
14 

15 

15 -

16 -

15 -

• Sobpa ıoklinae portmanto 
Kaıılc vo çatal Ii83 
K. fHulyo 1869 

Aak. P. T. T. Müd. 
PHta oakli 1882 

18!i3 

A1k. Fabrikalar U. Müd.: 
Kayı,ıa yap . inıaat 1868 
Dırair perçio çiviıi 1 ISO 
Kuquo 1880 
Semer lcılı 1880 

• Arap 1altuau ll!BO 
V..lceta 1110 
Berıama Beled.: 

Su Hyacı 1872 
Bolayır Ask. SAK 

Odııe 1182 
Bursa Aık. SAK 

K. fasuly e 1883 
S1.doyatı 1154 

D. D. Y elları: 
Çam lceruto 1173 
Demir 1arıılı ıüplontol 1172 
Hataret öldürüoü , .. Jİ 1171 
Sarı l.almumu 1169 
Kömür tahmil vo tahliyui 1868 

Devlet Orman lıletmesi 
Revir Amir.: 

Köknar n çam tomroj'u 1177 • 
Erzincan Nafıa Müd.: 

Ceza evi İ•J· 1175 

Bolu 

1 !yltl 

JC 

İzmir Lvz. SAK 
Malcaraa 1185 
Mahtelif eraalı: 1885 

lst. Belediyesi: 1 
Beyaı: karaman eti 1 72 ~~· 
Üslcüd.- meydanının asfalt Jcapl• 

1872 • 
Adı lcalclırım n patice İ•J· 1176 
Buz kalıhı 1870 
Moloz nakli 1870 
Dülı:lcin ve ov anlı:a:ı:ları 1870 • 
Ev anka:ı:ları ] ı· 9 • 
Kamyoa t llt ve edevat 1869 
Beoı:ıa depHu t1.mirı 18'9 
Odua 1169 
Çolilı: mitferi 1869 
Su malcioHi lam' rı 1869 
Kereste monteıe ve kilit li69 • nı 
Gürıon edunıı ve mangal köıniirll it' 1/c 
Uolc•paoı mıııari tutiyobaocıiDd• ~ 

l.1.kraç va traoıpo r mnhafaı• tır G 

. ı.111 • • 1 1 
Pırıaç uau, nıı11ta, şehriye vo 111 f 

1177 
Kolc kömürü n1.lcl ı 1877 
Mavna ve kayık lciralaamuı t87i 
Kolıı kimürii ukli 1878 
Dükkia va ev aalcaaları 1813 • 

lıt. Elektrik, Tramvay \'e 1~ Q 

lıletmeleri. l 
Bayaııt moya•nınaa tabmineo s: A.Q 

trotQar a•falt kaplaamuı işi l l,ı 
lst. Komutanlığı SAK 

~ura ıotan 1884 
f Dfaat ve elektrik malzemesi tl84 
Samao 1884 

lst. Orman Koruma SAK 
Kauviı•· toka, kınnap ~aly• ip 

1813 s 2. 

Nekllrat. ••t•ltma, YDkletm• 

Macleo kömOrüniln varonlara tahmil ve tahliyesi: aç. ekt. 
5008 t. 

122 - O. D. Yollan Haydarpaşa 
Erzurum Ask. SAK 

17·9·41 11 - Fotin 1181 

Kayseri Tayyare Fa9rikıt1 

Ekmek pİfİrme fmaı ioş . 1878 

Konya Parti idare Heyeti l{e 

Betea mcrcllvcn iaş .. ı 1881 Gümrük ve lııhisarlar Vek.: 
lıparta 701 h1.l111 18'9 

Harta U. Müd.: M. M. Vekileti: 
Mahraakat, Benzin, Makin• ~allar• w. •· 

Odun: 170 t. 
Benzin: 750 teneke 

kapalı z. 
aç. ekı. 

t. 1.f -
•U06 25 

178 50 B. E>. Yolları 3 cii l~letme Balıkesir 17-9-41 
308 - Adliye Veklleti Ank. 15·9·41 

Arka çaatHı ve matra 1176 
11 _ . Hatay Vilayeti: 

Mııılca aletleri n ırııtotları tSSO 
Zımpara kitıdı ] 881 
Sepelliı metoılklet J881 t 15 _ ! Odan 1815 

1 
Hadımköy Y assıvaran Ask. SAK 

Muhtelif Hltıo 1115 

Maarif V ek. Devlet J(it~~ k 
Mütedavil Sermayesi ftfü 

İnhisarlar U. Müd.: 
MUteferrfk 

Balut: 15000 m3 
> 8000 1113 

kapalı 

• 
z. m3 1 80 2025 -

m3 1 80 1080 -
D. D. Yolları 3 cil lıletme Balıkesir 17·9-41 

> 18·9·41 
16 - Ampul vo ltilyalı yatak 11178 
16 - Pupas 11$71 

ince İp kınnap 1884 
Kaput bezi 1884 

P. T. T. U. Miid.: 
Kilim: 400 ad.·ekmek torbası: 600 acl. (temd.) 
ôttıtme makinesi 

paz. 2606 - 195 50 Harta U. Müe. SAK Ank. 
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A. 

11·9·41 
ş. 

10 _ 1 Selefen lcitıdı 18711 
Sıtınak iaş&11 1184 

P. T. 'r. derıiıl tabı 1870 
Sümer Bank Sellill•r; 

M1ada nalı: 200 riyim·ökOa: nalı: 4000 riytm pu. Topkapı Maltepeıi Ask. SAK. 3-9-41 15 1 

llraek, Zahire, Et, Selt:ıre, v. •· 

Bulrur: 72 t. 
Yarma: 24 t. 

aç. eks. 11700 -
3360 -

37500 -

878 - Çorum Ask. SAK 
252 - • 

12·9-41 
12-9-41 
12-9-41 

1 
10 - , 
12 -" 

~ıtır eti: 150 t. 
2.9 ... 1 de alınacafı ilin edilen 2 t. reçelin alınma· 

ıından aarfıanar edildi 
14=j 

• 

paz. 

2813 - > 

Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 

Sitır eti 13 parti 50 ıer bin liralık 
Ze7tin7ag-ı: 1 t. aç. eks. 900 -

7500 - Topkapı Maltepeıi Aık. SAK 
67 50 Harta U. Müd. SAK Ankara 

5.9.41 
16-9-41 
16-9-41 

8·9-41 

15 
10 
15 K. ot: 12 t. 

Sıdeyafı: 12 t.·zeytin yafı: 6 t.·beyu peynir: 10 t. 
toz ıeker: 10 t. (lart. 185 kr) 

paz. 
le o 07 50 

36000 -
61 50 Jandarma Genel Komut. SAK Ank. 

5535 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 14 -

Saman: 18 t. 
K. ot. 21.7 t. • 

MUNAKASALAR 
inşaat:. Tamirat-Nafıa lşleri .. Malzeme-Harita 

• latanbul Nafıa MUdUrlUIUnden 
16. 9. 941 salı ıünü saat 15 de lıtanbulda Nafta Mndllrlütü ek

tiltme komisyonu odasında 2880.05 lira keşif bedelli lstanbul erkek 
liHıi tamiratı açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık itleri renel hususi ve fenni şartna· 
meleri, proje keıif hulasasiyle buna mQteferri difer evrak dairesinde 
rörtllecektir. 

Muvakkat teminat 217 liradır. 
lıteklilerin en az bir teahbütte 2000 liralık bu iıe benzer if yap· 

hlına dair idarelerinden almıt •ldutu vesikalara istinaden lıtanhul 
Villyetiııe milracaatle eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 iiln 
evvel alıomıf ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikalariyle ıel· 
aaeleri. 

lzmlr Defterdarhlından : 
Birinci Kordonda Gümrük itt iıa\inde Balıkhane binasında yapıla· 

cak tamirat açılıt eksiltmeye konulmu~tur. 
Muhammen ketif bedeli 1122 lira 34 kuruıtur. f 

Muvakkat teminat akçesi 84 liJa 18 kuruştur. Bu teminat, ihale· 
ye mClteakip kati teminata iblit edilecektir. 

ihale 12.9.941 cuma ıDnil aaat 15 de Milli Emllk mllzayede salo
nunda icra edilecektir. 

Talipler, ketifname ve tartnameleri MilU Emlak mildürlüfllnde r~
rebilirler. 

Mtınaka11ya iıtirak edecek olanlar Nafıa MUdilrlOQ'ünden alacak· 
lan vesaiki komisyooa ibraz etmeıe meoburdurlır. 

I 

168 75 Tophane Lvz. SAK 

236 - " 

G 're•un Naf1a MUdUrlUIUnd en 

2-9-41 
2•9a4l 

16 -
16 -

Eksiltmeye konulan iş: Giresun vilayet merkezinde yeniden yapı· 
lacak olan ltitir 100 kişilik cezı evi inıaatıdır. 

Keıif bedeli 35593 lira 37 kuruştur. 
Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır • 
A - Eksiltme şartnamesi; 
B - Mukavelename 
C - B a yındırlılıı işleri genel şartnamesi, yapı işleri fenni şartna

meai; 
D - Seridöpri cetveli yapı elektrik sıhhi tesisat lı:eşif ~artname· 

ler, ıilsileyi fiyat cetveli ve proiedir. 
isteklilerin bu evrakı 180 kuruş bedel mukabilinde nafıa müdür

lüfünden alabilirler. 
Eksiltme 26.9.941 Cuma günü saal 16 da nafıa müeürlütünde mil· 

teıekkil komiıyooda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Ekıiltmeye rirebilmek için isteklilerin en aşağı yirmi beş bin lira 

deterinde yapı işini muvaffakıyetle bitirmif bulunması 2669 lira 50 
kuruş muvakkat teminat yatırmaları bundan başka 941 mali yılına 
ait Ticaret Odası kayıtlı bulunduruna dair vesika ile eksiltmeden en 
az üç riln evvel villyetten almmıı ehliyetname ibraz etmeleri şarttır. 

Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir ıaat evveline ile gön· 
kadar komisyon reislitine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
derilecek mektupların oihayet yukarıda yazılı saate kadar ıelmiş ol· 
maıı ve dış zarfm mtıhilr mumu ile iyice kapatılmış bulunması lizım
dır: Poıtada olacak ieclkmeler kabul edilemez. 

Sıva• Nafıa MUdUrlUAUnden : 
Kapalı zarf osufile eksiltmeye konulan iş : Zara merkezinde Gazi 

\'kulu tamiratıdır. Bu işin keşif bedeli 17046 lira 55 kuruştur. 

Eksiltme 17.9.941 tarihine müsadif çarfamba günü saat 15 de hü
ktlmet binası içinde nafıa mUdUrlüğü odasında mnteıekkil komiıyon 
huıuranda 1ap1lacakhr. 

Teı poınpuı 1880 
Porııamut, miılı: artifiıiyol, limea, porto· 

icat .. aıı.la·ı 18'7 

lst. Hava Mıntıka Depo Amir.: 
Tamir vo takını malzemui Hl75 
Tamirhno ıaal:ıomui 1175 
Moıedon •u fıçışı 1875 
Doutz diul marka traktör mal&emeei 

1875 
lıt. Vakıflar Müd.: 

lıal~ur Ji77 

lst. Ask. Fabrikalar SAK 
Seltıe l 'ı72 

lskenderum Ask. SAK 
Saıloyatı , k. ot va Hnıaa 1867 

_·--

Müesseseıi: 

Kamyen ve karoHrİ 1883 
Tophane Lvz. SAK 

Duteroli rogola, kHim bıçatı tSb 
Balmuma, •taç çivi, lcapıül, tor0~ 

tiye 1881 
Sam1.o 1883 
Tüfek ulcı ıoriıli, kaput 

• i 1876 
Sanıan 1884 
K. ot 1884 
1'opkapı Maltepesi 

Odun 1881 
Er lcuoduraıı tuılri l&H 
Sıtır eti 1879 

Bu iıe ait evrak 11unlardır: Keşif hulasası, fiyat bordroıo. P~ 
yapı işleri umumi fenni şartnamesi, eksiltme şartnamesi , baf10 

işleri reael şartnamesi ve mukavele projesidir. isti yenler bil t 

her ıün Sıvas nafıa müdürlüğünde tetkik edebilirler. 
Eksiltmeye ıirebilmek için taliplerin 1'280 lira muvakkat t•~ 

Sıvaı mal sandıtına yatırdıklarına dair maliye makbuzanu 1t 
aiktarda ıayanı kabul banka mektubunu ve 941 yılına ait 

1 

vesikasiyle eksiltme rünündeo en az 3 gün evvel Sıvas v-•11 

müaaasili işleri muvaffakiyetle başardıklarına dair referanslarile 
likte müracaatla alacakları ehliyet vesikasını teklif mektubu 
birlikte dıı zarfa koymaları ve keşif doıyılarını tetkik ve iıııı:• 
bulunmaları lazımdır. ~ 

Teklif mektuplarıma ait iç ve dış zarflann ve vesaiki11 'f° 
yazılı hükümlerine ve kanuni tariflere uyiun bulunması Jl 
Pestada ~ik! reci~meler kabul edilmez. - JI 

lıteklıl~rı.n teldıf zarflarını y~~arıda yaz.ılı tarihte saat 14 ~ 
misyon reıslıtine makbuz muka9ılıode tevdı etmeleri ilan 011111 

Slv•• lakln MUdUrlUGUnden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koııulan Gemerek su teıis•~ 

talip çıkmadıtından 26.8.941 tarihinden itibaren bir ay aıodde 
zarlı~a konmuştur. 

Keşif bedeli 24711 lira 24 kuruş ve muvakkat 
radar. 

Bu tesisata ait proje ve saire Sivas iıltin 
bilir. 

Talipler iıteıiiQ'i zaman iskan müdürlüğünde komisyona ıs:ıU 
pazarlı~a ıiritebilirler. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Askeri Pebrlkalar lzn1lr SUih Fabrlk••1 

Satmalma Komisyonundan: 
lzmir Silib Fabrikaaı ihtiyacı için açık ekıiltme ile ıatıP 1 



~. jL• 
ıq defa ·ı~ -e İçiıı 1 

an edilen aşa~ıda cins ve ıailr.tarları yazılı 5 kalem 
"•lıe111,1 açıl~n 2 milnakasaya da talip zuhnr etmedifincien mez· 

240o~ bır ay içinde pazarlıkla temin edilecefi ilan olunur. 
20 adet meşa veya aişbudak yarması aralta parmatı 

1750 ınetr~ kilp çıralı çaa tahtası 

150 
lcr. sıyab yatla kösele 

100 kr. siyah vaketa 
kr. beyaz meşin 

Dhllya n:ı 
• uuro ve ev eşyası, Muşam~a. Halıv. s. 

t ..... ... ., .. ,., 
l'ıııit l< Jet Halk Partisi Genel Sekrehtrllllnden: 

~Q~la;Yseri, Çankırı Hallcevleri Hhneleri Dış ve Fon perdele· 
• t l ıcı Yf'rl · k y 

l İp •l erıne takılması işi pazarlıkla yaptırılaca ·tır. 8)1' 

lttt ıo ;cıların pazırhta iştirak etmek üzere -l.9.941 perşembe 
' Yiliye; f da kadife, kumaş nümuneleriyle birlikte İstanbul C. 
tlıııeler' l dare Heyeti binasındaki komisyonu mahsusuna milra· 
tııitr p1~t'üı1 uınu ilin olunur. Bu bapta daha fazla tafsilat almak 

1 
dare Heyet Baıkitiplifinaen alabilirler. 

~ •tuıt09 9 1•ı.bllı y- ~l perşembe fÜnü saat 15 de Cumhnriyet Halk Par· 
1
tre( ila ılayet luare Heyeti binasanaa ihalesi evelce takarrür 
Qktı01n n edil rniş olan (Çankırı, Kocaeli, Kayseri) Halkevleri 
t t•lıbj flrtnaınefie ınukayyed muayyen ıününde teslim etmek 

t~l'İbiae ~•kınaanış oldutunaan teslim müddetinin 1 kinunuevvel 
llıtre 19 •dır uzatılmak ve ayni şartlar dahilinde ihalesi yapıl· 
ld•re H ·9'41. perşembe günü saat 16 de C. H. P. lstaubul Vi· 

11.,ııı ... ,?etı Reıılı~i binasında yapılması takarrür etmiştir. A· 
Qıııu olınalc üzere ilan elunur. 

4eal{, 
•ri "• "1. M. V. Satın•lma Komisronundan: 

~ •• :~t tahınin edilen fiah 335 kuruı olan 100 bin adet kilim 

k l•rtil•n aı•tı olmamak şartile ayrı ayn taliplere .le ihale •· 
~r. M P•:ı:arlıkla elcsiltmeleri 3.9.941 Çarşıımba rilnü ıaat 11 

•liPleriıı ' M .. V. sahoalma komisyonunda yapılacaktır. • 
t•kitt ,telctıf edecekleri miktar üzerinden kati teminatlarde 
,, e ıtG · 
''lldın lllııyona felmeleri. Evsaf ve ;ıartnameai !675 kuruşa 

•lanır. 

""' -'-•v• lıat1ıkı &ım Amirliil Sallnalm• Komlsronuntl•n : 
2·9.~~l 1 50 •det sehba şeldintle portmante yaptırılacaktır. lha· ••la - - k k d kf t il k • 2'Unu saat 10 dadır. Taliplerin taJıa ltu e ece ıya 

•ta le · · 1 ınınatlariyle birlikte satın alma ltemısyeouna ıe -

a 1ııe::r._._a.._m!!!!!l __ mB!!!!~m!l!!ll--l!ll!m!!!ll!! 
I> 

1
• ~iı:e ve Y.uıh.lop Lvz. 

·~ı.t 
re"'· t1ava Ye;llal'ı Umum MUllUrlUIUnden: 

ıt ihr 
''-ııı 1Y•cı olan evrakı matbua pazarlıkla yaptırılacaktır. · 
lrJık ~ıı bedeli 6uO lira olup mnvakkat teminata 4S liradır. 

, ~İidii j~•9il cuına ıünü saat 11 de tayyare meytlanında kiio 
~bııe: ıılc binasında yapılacaktır. 
llir. e lllrtname Hava Yolları Umum Müdürlü~ünde her ıün 

8ıte ;T~ ~~~~~~!!!'!!!"!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
• ahta ve saire 

·~ 
1111 "'

1
" Yolları ltletmeal U. MUllUrlUIUnclen: 

l Qıen b . 
Ilı~ edelı 179880 lira olan 17 kalem çam kereııte 15 Ey· 

~i.. rtesj ·· f ı-· ·1 A k d . "'••ııct, 2Unil uat 15,30 da kapalı zar usu u ı e o ara a 
14• <>' •atıo alınacaktır. 
ı • 1tıne1t · . 
~1'Yııı e . ••teyenlerin 10244 liralık muvakkat teminat ıle ita· 
o'-iı ltıri Vesikalara ve tekliflerini aynı ıün uat H,30 a 

ttıı Yon Re. ı · . l . ı· d •ıııeı ıs ıtıne verme erı a.z.ım ır. 

latıılll ': 100 kuruşa Ankara, Eskişehir ve Haydarpaıa vezne· 
•111.tadır. 

• • • •det 
~... ıne L "ıle 20 m3 ' 
1 .... t.ııt te veya diş'-udalc yarma11 ar&ııJa parmağ'ı 
~llıir S 111 alınacaktır. Bak: mensucat ıiitununda Aıkeri Fab· 

11ilı Fabıikaıı SAK ilinma. 

• ••• 
toınrut1Jnuo ormandan indirilmeıi, biçtlmeıi ve va· 
Bak: D. D. Yollan ilanlarına. 

ruka~ . 
Benzın. MaKina yaJları 

b...~~let H 
"'Ilı •va Yoll•r1 U. MutlUrıuıunden : 
liı ~rf ıııu1· · 

e. te ta ıyle ekıiltmeye çıkarılan ve talip zuhur etmıyen 
)' lıle ala YYare benzini ile 20 bin litre otomoltil lteozini pazar· 
'Yare b nacaktır. . 
lı 19 tn:ı:io· . 

67 1. ının muhammen 8ecieli 26240 lira olup muvakkat 
•t ıra t · 58 O ı· leırıi , 0 omobil benzininin muhammen bedelı 4 ıra 
thk 6 natı 438 liradır. 
'lld .9.941 

- k·· cuaıartesi günü saat 11 de Ankarada tayyare 

1 k koıı:ı~ın devlet bava yollan umum müdürlütü binasrnda 
te 1'Yo t • h •it fe • • arafından yapılacaktır, 
•~.. nnı "•rt k . . k 1 . . .. Yoll .... name, e 11ltme şartnamesı, mu ave e pro1e11 

arından temin edilebilir. 

tıbn,ı,, . 4nk•r• Be ledlreslnden : 
içi 

ha n Pa:ı:arlıltla ilci ton yazlık motör yatı satın ahaa· 
t.ııı.ı, 

ill il bedeı· 
rı \lı İ2 1• 

1 950 liradır. 
ıı,,.. ırad 
~ "''•irı· ır. 
~ 1•1eıııi 11 e

1 

i6tnıek ve bedelıiz almak istiyenlerin her gün En· 
••resintıe -Ye histeklilerin de 2.9.941 salı a-Onü ıaat 10, da Be· 

ınutetekkil daimi encümene milracaatlata. 

MÔNAKASA GAZITUI 

D. D. Yoları Sabnalma Momisyonund11n: 
İkinci işletmenin yakımlık ve fayraplılt ihtiyacı için yamı meşe 

ve yarm rürgen vr yıı rürger le karış · k çam olmak üzere 475 ton ke· 
silmemiş kuru odun kapalı zarf usaliyle satan alınacaktır. Odunlar 
Ankara-İzmit veya Ankara - Zonguldak arasın,.aki istasyonlardan bi· 
rinde vagon içinde ve en geç 15.16.94 l tarihine kadar teslim edilmiş 
olacaktır. • 

Muhammen bedeli 7600 liradır. 15.,.941 tarihinde pazartesi günii 
saat 16 da Ankarada ikinci işl~tme binaaında toplanacak komisyonda 
ilıaleıi yapılacafındaa bu işe a-irmek istiyenlerin yüzde 7,5 niıbetin
ae muvakkat teminatlarını vezne malc8uzu veya idarenin kabul ettiği 
formüle mutabık banka mektubu olarak kanunun tayin cttifi vesaiki 
havi tek liflerini ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon 
reislitine tedvi etmiş olmaları lazımdır. 

Şartname ve mukavele prejeleri Ankara ve Haydarpaşa işletme 
komisyonlarından parasız alınabilir. 

Urfa GUmrUk Muhafaz• Kıtası Satrn•hna 
Komlsronundan: 

Cinsi: odun, miktara: 866160 kilo, tahmin miktara: 34647 lira, ilk 
teminata: 2600 lira, ihale fÖnÜ: 15. 9. 941 pazartesi saat 10 da. 

Cinsi: kuru ot, miktarı: 334800 kilo, teminat miktara: 21360 lira 
ilk teminatı: 1602 lira, ihale gilnü: 15. 9. 941 pazartesi saat 11 de. 

a) Yukarıda miktarı yazıla odunla kuru ot hizalarında gÖ5terileo 
rün ve saatlerde Urfa gümrük muhafaza satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 

b) Talipler ihale saatınden bir saat evvel teklif zarflarını lcomis
yena v~rmiş olacaklanhr. 

c) Şartoaıreleri ctkumak istiyenler sözü reçen komisyonııla herıün 
rörebilirler. 

d) istekliler her kalemin hizasında rösterilen teminat akçesini Urfa 
a-ilmrülc muhafaza kıtası veznesine yatırıp vezne makbuzu vey,_ ban
ka mcktubiyle şartnamenin dördüncü maddesinde kendilerinden iste· 
nilen vesikalarla birlikte geleceklerdir. 

Müteferrik 

latanbul Lv. Amlrllll S•tmalma Komiayonund•n : 

, 
Adet 
31 saplı kürek 

114 su kovası 
7 metre alıcı hortum 

10 Lanı 

10 Rekor 
40 yangın söntlürm• ileti 

1 merdiven ipi ve a~aç ltasamafı. 

Yukarıda yazıla yedi kalem yanım sönfiürme malzemesi alınacak· 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5.9.941 cuma günü saat lS de Tephanetle 

Lv. imirlifi sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Nümunelcri komisyon· 
da rörülür. Taliplerin belli vakitte teminatlarile komisyona ~clmeleri. 

* * • Seherine 70 santim fiyat tahmin edilen 12 milyon 500000 
adet alüminyum çadır düimesi aüteahhidin nam ve hesabına alana· 

caktar. Pazarlıkla eksiltmesi 9. 9. 941 sah g ünü saat 14,30 da Top· 
hanede Lvz. imirliti utın alma komisyonunda yapılacaktır. llk te· 
minatı 5625 liradır. Nümune ve şartnamesi komiıyenda rörülür. 

Taliplerin belli vakitte komisyona relmeleri. 

ARkar• lnhia•rlar ••tmUdUr1Uıı1Unde n: 

Ankara rakı imalathanemiz ihtiyacı için aşağıda yazıla fiyatlarla 

boş şişe mübayaasına başlanmıştır. 

Yağlı, boyalı, ili9h, çatlak şişelerle inhisarlar damgası bulunma· 

yan şişeler alınmayacaktır. 
Şişeler İdaremizin Yeaişebir tren köprüsü yanındaki imalathane 

binasmda teslim alınacaktır. 
Getirilecek şişelerin asıari yüzde onu 50 C.I. likler olacaktır. 
15 CK. likler 1,50 kuruş 
25 CL. likler 1,50 kuruş 
50 CL. fileler 2,50 kuruş 

100 CL. likleı 6,00 kuruş 

Ank•ra Villyettnden: 

Muhammen ltedeli 49.S liradan ibaret bulunan 300 torba çimento 

alınacaktır. 

Şartnamesini Stadycam MüdilrHitünde fÖrehilirler, 

Taliplerin 1.9.941 pazarteıi rünü saat 15 te Vilayet Daimi Encil· 
menine müracaatları. 

Tepkapı M•lt•p• Askeri Satm•lma Komlaronund•n: 
Taliplerin getirecekleri nümunelerden intihap edilmek ıartile 200 

riyim manda ve 4000 reyim öküz nah pazarlıkla satın alınacaktır. 
Hususi şartlar Topkapı Maltepe askeri satanalma komisyonunda 

görillebilir. 
ihalesi 3.9.941 çarşamba rünü saat 15 de komisyonda yapılacak· 

tır. 

lıteklilerie kati teminatlariie komisyena müracaatları. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
Ank•ra Jand•rma Gn. K. S•t1nalma Komlay6nundan: 

Bir kilosuna yedi kuruş elli santim fiyat tahmin edilen 12.000 ki· 
kuru ot 16.9.941 aalı günil saat lS te Ankara'da J. Sa. Al. komisyo· 
numu:z:da açık euiltme ile alınacaktır. Muvakkat teminat 67 lira 50 
kuruştur. Şartname parasız ber gün komisyonumuzdan aJınır. istekli· 
lerin eksiltme gün ve aaatinde ilk teıoinatlariyle komisyona gelmeleri. 

Harta S•tın Alm• Komlayonund•n: 
Harta kıtası erlerinin 941 yıla ihtiyacı olan 1.0GO kilo zeytinyafı 

açık elcıiltme ıuretiyle satan alınacaktır. 
Eksiltme 16.9.941 salı ıüril saat 10 ea Ankara - CebPci Harta 

ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedel tutarı 900 lira muvakkat teminatı 67,5 liradır. 
Taliplerin ıartnameyi ıörmek Ozere her rün Vt: yukarıda yazılı ! 

muayyen eksiltme saatinden evel yatmlmıı teminat maltbadarlyle Wr
liltte komisyona ıelmeleri. 

Sar.kamış Askeri S•tı ıı•lm• K9111larenunba : 
1652 ton samana 21.8.941 ee yapılan eksiltmede iıteltli çıkllMı· 

~ından tekrar pazarhlcla eksiltmeye kenulmuştur. 
Samuın bir kilosuna tahmin edilen fiyat 3 kuraş 51 aantilMlir, 

Muvakkat teminatı 4141 liracılır. Eksiltmesi 18., ,,41 cuaarteıi flnl 
saat l 1 dir. 

• lstekl.ilerin belli fÜn ve saatte teklif mektuplarını ekailtae aaa• 
tın.ten bır saat evvel Kemisyena vermeleri. 

Ankara Çocuk lslAh Bvl S•tın•l m• Koml•••nu•••ı 
Ankara Kalaba köyü civarında çeeuk iılib evinin ' ayl k k 

ihtiyacı olan 30 kalem erzakın mlloalcasası 26 9 9,.1 
1

1 
ene 

· . ., oama ~ al Nat 
15 . te Ankara C . Müddeiumumilifinde pazarlıkla ihale edilecefia4ea 
talıplerln mezk6r fÜn ve saatte komisyona fartname Ye sak liatea'· 
ni gör_m~k !stiyenle~in her gün. aaat 9 dan 17.30 kadar ·~ak ~ 
evi mudurluğiine muracaatlaıı ılin olunur. 

D. Bayezit Askeri Sabn Alm• Koml•r•nunden 1 
442 bin kilo 9ı2'ır eti kapalı zarfla eksiltmeye koaulmuıtur. Şart• 

namesi her gün koınisyenda a-örülür. 

Muhammen bedeli 119340 lira, muvakkat teminatı 7217 liradır. 
Eksiltmesi 15.9.941 pazartesi rünü ıaat 16 da O. leyuit S.. At. 

Ko. da yapılacaktır. 

lstekliluin belli gfin ve saatte kanunun 32 inci matldeai muclW•
ce bazırlayacalcJarı teklif mektuplarının eksiltme saatinden lair eaat 
evvel Ko. na vermeleri. 

Askeri F•brlk•lar Um" ın MU .. Urıuıu Merkea 
Satmalm• Koml•yenund•n: 

12 biu kg. sacleyatı Beher kiloau 170 klll'Uftaa 
6 > > zeytiıı yağ'ı > 95 • 

10 > • beyaz peynir ,. 60 • 
10 " > tez ıeker • 48 • 
Tahmin edilen bedeli 36.900 lira olan yukanda ya.uh k•le• er• 

zalun askeri fabrikalar umum müllürlü~ü merkez ıatıa aı.. ite.it· 
yonunca 8.9.941 puarteıi ıunü aaat 14 ae paurhkla ihale edi&eeek· 
tir. Şartname 1 lira i5 kuruıtur. Kati teminata 5535 Hratlar. Hentl 
umumiyeıini vermek mümkün olınadıtı takdırtle ayrı ayrı tla ilaale 
edilebilir. 

latanltul Lv. Amıruıı S•tm•lm• Keml••••un~-
Mıktan 

Kile 
Kati te•İnah 

Lira Kr. 
Ciaıi 

---~ 
18.090 108 7':> s .... 
21.7QO 23b K. et 

Yukarıda yazıla mevaddın pazarlıkla ekailtmeleri 2.P.il41 aab flal 
saat lo da Tephaoode Levazım amirhti satınalma kemi&Jonaa4a r•
palacaktır. faliplcrm belli vakitte komisyona relmeleri. 

(UC.VAMl DOKDUNCU .SAYrAL>Al 

Galatasaray Lis11i Satınalma Kımiıyınu Rıi1llOl11~11: 
lialatasaray Liıoesinin 343J lira tabıaın ltetielli 'O)OI parp Çar

şaf, .Sofra ortüsü, Peçete, Yastık yüz:ü ve HA.teme ~iaia ,.. 
kanıp t~ınızlenerek utıilenıoesi ö-9 ·1941 Pazarte11 ıu& 1) te LiHler 
Muhasebesınde toplanan Komısyonda açık eksiltmeli J&pılaoakbr. 
lık temınatı :l:ı7 ,Sl) lıradır. isteklilerin kanuni vesikalarile ltirlikte 

belli a-ün ve saatte gelmeleri. Şartname Lisededir. 

(7405) S--4 

idaremizin Dursunbey devlet orman işletmesinden ıatıa aWıtı · 
takriben 5000 M:.S çam tomrutu ormandan indirilerek ~içilmeai, ... 
mul kerestenin istasyonda vag-onlara tahmili işi kapalı ıı:arfla ebilt• 

meye konmuştur. idareye aid tomruklardan ltiçilip lııu ıekiltle l•lla 
edilecek mamul beher metre mikabı kerestenin masrafı 27,42 cJir•f 
yedi lira kırkiki ku;uş,, tahmin edilmiftir. 

Ekıiltme 15.9.941 pazartesi günü saat lS,~5 de Ankaraa amam 
müdürlük binası içeriıinde malzeme dairesinde yapılaeakbr. 

Bu ife a-irmek isteyenlerin 7419,5 "yedibia dörtyllı entlelaa .... 
çuk lira,, muvakkat teminat ile kanunun tayia ettitf ••lkalan •• 
tekliflerini aynı fÜa saat 14,45 e kadar komiıyoa reialltfne ftl'• 

meleri lazımdır. Şartnameler 200 kuruşa İdarenia Aakara, Ha1clar-
paşa ve Balıkesir n:ınelerinde satılmaktadır (7'88) 1-4 

• • • 
Muhammen bedeli 15.000 (onbeı bin) lira olan 1000 ten iyi bil· 

tede sönmemiş kireç 11.9.941 perşembe giinü ıaat 15,31 tla kapab 
zarf usulü ile Anltarada İdare binuında ıatın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek iıteyeolerin 112) (Bin ylz yirmi beı) liralık .... 
icat teminat ile kanunun tayin ettifi vesikaları ve teklifterinl •JD• ... 
saat 14,30 a kadar Komısyon Reislifine vermeleri liıumtlır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme tlaireafatiea, ~ 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflifinden dafıtılacaktır. (708) S-4 

Z AYI 
İstanbul Liman Dairesinden ve· 

rilmiş olan 8/ 1426 sicil No. lı ve 
22.9.938 tarihli ve 1791 numaralı 
Reiılilc f&hadetnaae• z:ayi oldu
toDdan ve yeniıioi ',;ılcaraeafım· 
dan eıltiıinin bükmli yoktur. 

ALI KURU 1320 Pııaur 

- ÇOCUKHEKIMI 

Dr. Ahmıd Akkıyunlu 
Twim-Taliabaae Palu Ne. 4 
Pazardan maada ~ 1. 15 

IOlll'a l'!l!'- Na. 40127 

f www 
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ESKi FEVZiYE 

i 1 KIZ, 
~~~~~:z 1 Ş 1 K L S E S ERKE~ 

Motle 
d' adj utiicat. 

Pri:ıı. Caution. Lieux d'adiudication et du 
estimatif provisoire Cahier des Charıes Jours Heures Objet de l'adjudlcatlon Nışaotaşmtla Karakol karşısında J r 

An• - ilk - Orta ve Lise kıtımları v•r"' 
Adjullicatiens au R•b•is 

Cen•tructlon•-R611aratlon·Trav. Pullllcıs-Mat6rleİ ile Constructlen·Carto9raphle 

Repar. han et hôtel Publique 932 78 Prepose Vakoufs Çerum 
Repar. ltitiaH prefecture port Mersin • 3210 '7 240 75 Dir. Valtoufı lçel 
Conıtr. chauuee (Cah. eh. P. 117) Pli oach. 23376 31 1753 22 Municipalite Ankara 
L'adiudicatioa qui aevait avoir lieu le 2.9.41 pr. Miıaiıtire Trav. Pub. Ank. 

l'acbivement de cenıtr. ee l'atelier d'ajusta· 
r• de l'ecele de Mttiers a Ank. l ete an· 
oalee 

Conıtr. hanrars en bois a la ferme de Tırkıeldi ea Gre a rre chacun 18399 50 
Thrace ainıi qu'i Alpıköy, Eıkiıehir, Gazi, 
Yerköy et Auaray 

Cenıtr. local pr. animaux (aj.} 
Trav. iıolatienı au ıtadium et a l'layppodrome 
Tr .... repar. au ıtatlium et iı l'hyppoarome 
Recenıtr. 6 starta & l'byppodreme 

Publique 

.. 
• 

Trav. aıpbaltar• ıur routcı Aok.·lıt. et Ank.· Pli cach. 
Kırıehir 

lnıtall. ti' eau repar. teit. eto. Gre a rr6 

5600 -
3500 -
4135 42 
1012 -

12161 17 

137~(96 Presid. Combinats Arrlcoleı Aok. 

420 - Dir. Orman Çiftlik Ank. 
262 50 Vilayet Ankara 
310 16 ) 

75 90 • 
912 09 • 

~ir. Gen. V akoufı Aok. 

Pretlult• Chlmlt1u•• et Pharmaceutlquea·lnstrument• Sanltalre&·Feurnlture peur Hoplteux 
L'ıCij\ldicaticn qui dcvait avoir lieu le 4.9.41 pr. - - Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

l'achat de 300 trouueı metiicaleı • 6te an-
n11lee 

HabUlenıent • Ch1U.1aaurea • Tl••u• • Culra 
Confectien combinaiıon d'ete pr. vol 

Traveaux d'lmprlmerle - Papeterle - Fournlture ile •ureaux 

Com. Aoh. Mio. Def. Nat. Dep. Aviat. 

13-9-41 
15-9-41 
16-9-41 

15-9-41 

6-9-41 
15-9-41 
15-9-41 
15-9-41 
15-9-41 

1-9-41 

il _l 
10 _i 

11 -

10-

10 -
15 -
15 -
15 -
15 -

ıs -

Türkiyenin en eski hususi lisesi.lir. Kayıd ve tecdidi k•Y1~~ 
her ıün müraoaat edileailir. Tarifname isteyiniz. Telefon: • 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 
ıi11 • 

Afyon Askeri Satınalma Koml•yonund•": J le 
Hastaneler ihtiyacr için 20000 kilo koyun etine kapalı ~f~ ~ 

liyle talip zuhur etmeeiğinden bir ay müdetle kapalı zarf usolı 
lesi uzatılmııtır. ı6 ~ 

Kapalı zarfl~ ekıiltmeıi 15. 9. 941 pazarteıi rünü saat L 
tın alma kemiıyonda yapılacaktır. Şartnamesi Ankara, lııtı0~11 

Lvz. amirlikleri s~tıa alma komiıyoolarına ve kemisyonuıı:ıuıt 
racaat edebilirler. lsteldiler tarafından ekuaabilir. I' 

Koyun etinin muhammen bedeli 11000 liradır. Yüzde 7,S 
minah, muvalı:katesi 825 liradır. ~ 

Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun icabettirdiği vesaik~ 
Jilete verecekleri teklif mek•uplarını belli ıiln ve saatten lıli~ 
vel komisyona vermeliri. 

- .. v 
Malatya-Akçadel Köy En•tltUsU MUdUrlU§&I" 

. Malatya-Alcçadat Köy Enstitüsü ve buna merhut Eg-itoıe; 
sunun aşatıda cins, miktar ve teminatı yazılı yıllık ekmek 1 
2490 sayılı kanunun 31 inci muldcsi hükmüne l'Öre kapalı ,.ı 
lile ekıiltmcye konulmuştur. I 

istekliler eksiltmeye aid şartnameyi lıtanltul Maarif MudDt 
rorebilirler. 

Kapalı zarf uıulile yapılacak olan itbu eksiltmenin Malıtt•, 
rif Müdürlüfü binasında toplanacak olan alım ulun komis)''11 

·ı·o o fından 6 eylül 941 cumartesi ıüoü saat 12 de yapılacatı ı • ;,t 

lmpre11ion afficheı pr. fitre: 100000 p.-id pr. kour· Puhlique 2000 - 150 -
haa: 100000 p. 

l•prime1ı 19 lets 

Presid. Comite Central Liıue Aviat. T. 8-9-41 16 -
Kapalı zarflar en geç 6 eylOl 941 taribinde saat 11 e k• 

nacaktır. 

.. 
Tranapcrt • Char••ment • D6cher9e111ent 

Trav. charaement cbarbon ae terre ıvr varonı et Pııblique 
clecharıement: 5000 t. 

Gom buatlble • C.rburent • Hullea 
Boiı: 170 t. 
Bensioe: 750 bidenı 

Dlvera 
Ballaıt: 15000 m3 

> : 80CO 1113 
Tapiı (kilim): 400 P· llC a pain: 600 p. (aj.) 
Maclaino a moııdre 
Fer pr. buffle1: 200 coırpletl id pr. boeufı: 4COO 

eompletı 

Provlelon• 

Feln: 540 t. 
, : 100 t. 
, ı 540 t. 
, 1 102f.8 t. 

Beurre: 10 t. 
, ı 43650 k. 

Ble eoncuı6: 144.9 t. 
Bl6 cGDca116: 72 t. 
Orıe cenc:aııee: 24 t. 
Viande de t.oeuf: 150 t. 
Paille: 180 t. 
Fein: 20 t. 
Oirnonı: 20 t.·pomme cle terre: 30 t.·poivrea poin· 

tuı: 10 t. (aj.) 
Halle d'eliveı: 1 t. 
Foin: 12 t. 
Beorre: l~ t.·lauile d'olivu: 6 t..fromar• blancı 10 

t.•aocrt: 10 t. (Cah. eh. 185 P.) 
Paille: 18 t. 
Foia: 21.7 t. 
Viaade ee boeuf: 13 partiu de SOOOO L. chaoune 
L'adjudication quidevait avoir liou le 2.J.41 pr. 

l'echat ee 2 t.-.te aarmelatlo a ete annulee 
Foin: 616 t. 
Foio: 500 t. 
Viande de l.ecuf: 30 t. 
Foinı 500 t. 
Bevre: 19.5 t. 

, : 39 t. 
Foin: 270 t. 
Suere: 20 t. 
Paille: 55 t. 
Previıionı: 30 lotı (aj.) 

Pli cacb. 
Publique 

Pli cac:h. 

• 
Gre a rre 

Gr6 e rr6 

Gr6 i rr6 

• 
• 
• 

> 

• 
• 

Publiqae 

• .. 
• .. 

Gr6 i ,,.. 

Publicıue 
.. 

Gre & rr6 

• 
• 
• 
• 

• 

.. 
• 

, 
• 

1850 -

la t. 14 -
4106 2~ 

le m3 1 80 

• • 1 80 
2606 -

18980 -
15008 -
1620Q -

121192 -
15600 -
72023 -
30429 -
11700 -

3360 -
37500 -
10800 -

1500 -

900-
le k. o 07 50 

36000 -

41160 -
15000 -

9000 -
15000 -
27690 -
54600 -
21600 -

Vilayet Ankara 15-9-41 15 -

Ekmetin kilo fiatı olan 14.75 içinde nakliyesi de dabildit· 
istekliler teminat akçelerini Maliyeye yatırarak alacak'arı 

ve Ticaret odası veıilı:alarını kapalı zarfın içine koymalıdırlJf• 
. ihalesi yapılacak erz.ıkın : 

122 - 1 ere Exploit. Cb. Fer Etat H. paıa 17·9·41 11 - Cinsi Miktarı Beher Tutarı Temin•tı 

Li. K. 
1659 00 

178 50 3 eme Exploit. Ch. Fer Etat Bahkesir 17-9-41 
308 - Miniıtiro Justice Ank. 15-9-41 

2025 - 3eme .Exploit.Ch. de For Etat Balıkesir 17-9-41 
1080 - • 18-9-41 
195 50 Dir. Gen. Cartorraphie Aak. 11-9-41 

S.A.T. de Bouteilles et Verreria Paıaaahçe 
C. A . Milit. Maltepe de Topkapı 3-9-41 

Hll - Com. Aeb. Milit. Erzincan 26-9-41 
1125 - <2om. Ach. Milit. Ardahan 11-9-41 
1215 - • 11·9-41 
7310 - Com. Ach. Milit. Erzarum 27-9-41 
234Q - • 1-9·41 
4152 - Com. Ach. Milit. Mufla 11-9-41 
2283 - • 11-9-41 

878 - Com. Aeh. Mllit. Ço~um 12·9-41 
2)2 - • 12-9-41 

2813 - • 12-9-41 
810 - Dir. lnıtitut Bacteriolorie Pendik 10-9-41 
112 50 • 10-9-41 

C. A. Milit. Yassıvaran Pröı de Ha· 2-9-41 
dımköy 

67 50 Dir. Gen. Carto;rophie Ank. 16-9-41 
67 50 Com. Gen. Jendarmerio Ank. 16·9-41 

5535 - Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Aok. 8·9·41 

168 75 Com. Ach. lotı nd. Milit. Tophane 2-9·41 
236- • 2·9-41 

7500 - Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 5-9~1 
Cem. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Aok. 

6174 - Com. Ach. Milit. Tophane de Buna 5-9-41 
1125 - Cem. Aoh. Milit. Anlahan 10-9-41 
1350 - Com. Acla. Milit. 10'40 i Çorlu 5-9-41 
1125 - Com. Ach. Milit. Ardahan 10-9-41 
2076 75 .. 10·9·41 
4095 - , 10-9-41 
3'..l40 - Com. Acb. Milil. Trabzon 6·9·41 

Coa. Ach. lntend. Milit. Tophane 5·9-41 

• 2-9-41 
C. A. M•i•oo Correctionnelle pr. en· 26-9·41 

font a Aok. 

11 -
15 -

16 -
16 -
10 -

15 -

10 -
10 -,_ 
16 -
10 -
15 -
U-
10 -
12 -
14 -
14 30 
14 30 
15 -

10 -
15 -
14 -

16 -

Tek tip Azami Asıari Kilosu Li. Kr. 
ekmek 150.000 120.000 14.75 2212S 00 

Bolaylr Askeri &atın Alma Keml•yonuntl•" p 
Göıterilecelt yerlere teslim şartiyle 191 ton, 1007 ton, l I 

212 ton ki cemun 1858 ton dökme hasırlı veya balyalı ı•" 
ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Umum 11manın muhammen bedeli 92900 lira ille temiııall 
radır. Balyalı veya hasırlı umum samanın muhamen betieli ı21' 
ve ilk teminatı 7288 lira 50 karuştur. ıf l~ 

Pazarlığı 5. 9. 941 cuma rünü saat 16 da Bolayır satııı ' ~t 
misyonda yapılacaktır. Taliplerin mezkQr komisyona mllrac•11 ~, 

" l Hart• Umum MUdUrlUIUnden : 
t lııı 

Harta kıtası hayvanatı için saha alınacak 44 ton kuru o'/; Qı 
ton samanto 2 nci ihalesi olan 26 8. 941 salı fÜnü talibi çı1' 1

1
' 

dan pazarlıfa konulmuıtur. ~ 
Pazarlık 10.,.941 perıembe günü saat• 10 da Ankara Cebeci 

Sahnalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Her ikisinin muhammen tutarı 4130 lira muvakkat teaıiıJ' 

lira 75 kuruıtur. )t 

Taliplerin ıartoameyi görmek üzere her gün ve puarlıf' )t 

için de yazılı giln ve saatte Komiıyona ııclmeleri. ~ı 

Ankara Yallaillnden: 

Vilayet damızlık ayıır depoıu hayvanatı için 
açık. eksiltmeye konulan 40·45 bin kilo kurn eta 
bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. 

lateklilerin her pazartesi ve p· rşembe riinleri 
Daimi Eocilaıenine müracutl srı ilin olunur. 

c, 
ih 

.~ lit 
satın ahııdl d '•h 
talip çık dl' 

\ 
saat 15 de 

16 - Bahkeslr Aakert Sebnalma Komisyonun.1111 

15 - Beher kilosuna 5 kuruı 50 aantim fiyat tahmin edilen if.. 
- ı ' kuru ot pazarhkla münalcaııya konmuı ve toptan vermel• tJ 

hur etmeditinde aynı evsaf ve şerait dairesinde 250, 150, ıoO 
15 - ton olarak satın alınacaktır . 
5 i-l - ihale günü olao 4.9.941 perşembe günü saat 15,30 dı '' 

11 30 caktır. -' 
16 - isteklilerin mezkQr filnden itibaren Balıkesir Sa. Al, 1<0 • 

10 - racaatları • 
9-

11 -
14 -
15 45 
15 -

imtiyaz Sahibi ve Y uı lıleri Direktörü: lSMAIL G1~1! 
Bulldıtı ,..,, .. llD••k••• M•*•"••·· I•••"., .. 


