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uccar 

illi Tasarruf 
illi Gayedi~ .. 
belc:li7oru1 ? Kendimi'l. , çoluk ve ço· 
cufıuınuı.u, bütuo bir aile efradııua 
bayatı d - .. d . -ııı u~uıı utumu2 :ı:amaa ne 
hiaaederaek, ayni duyrulıırd o daha 
ltuvvetli olarak milli ga' eye ula•· 
illa · - ~ ~ f yı uıunmek her Türk ıçia bir 
. arııaıılır. Milli gayeye varabilmek 
ıse, lllcak ıuilli tasarrufla mümkün 
olalıilir. 

Yu•a: LÜTFi ARiF KENliER 

• • * 
lL • 

Ll tasarrufun hem aile ve 
Ce111· ıyet hayatına, hem tie 

llllelc t' c ıu selamet ve saaliietine 
••de · ce2ı leair pek biiyllctür. 
lesırin t . 1·- k . ı· 

1 
. ne ıccsı ur mıı ı ser-

dnııı devlet eli ile ııemalanma-
lıı ibaret detildir. Halkın e
c iayri faal olarak duran ser

Jc . 
nın atıl kalmaktan kurtarıl-

•• \'c devletin mali cephesini 
"

1Ye etmesi Dakımındao ebem
cti büyüktür. Uevlctio mali 
esi yurdumuzun müdafaa ceb

' ni temin ve bu cephe ile 
et ve naemlck.etımi:ı.in sulh ve 
et içinde bayat sürmesıne 

ar olur. Mılli tasarrufun isti· 
cttiti kuvvetin ölçüsu tasar-
bonolarının halkımız tarafın
gösterilecek ratbetle aıılaşı
Hıç kimse ideıa edemez lr.i

li ıayemi:ıı: uturuada tek 9i; 
rk vatandaş mılli vazıfeıineen 
ıumak istesın. Çunku, I'urk. 

lleti kadar her törHı fedakirlı
' yoksı.ı1loza getüıı ırercbilecelc 

Qunya adaıaı yetiştiren bır 

lct yoktur. Fedakarlığımızı 
U.k inkılapta ıösterdık. Mem

ete bathlı2'ıuuzı her vesile 
İspat ettik. 
Şu halae liu yurdun aziz ev
•rını her an milli ıayeye yak.· 
\ıran hadiseler karşısında he
İıe cıiüşen vazife milli tuar

a can ve gönülle batlı olmak
. Bu bağlılık söz ile değil fiil 
olınaktır. Açıkçası her vatan-
tı:ıilli tasarrufun remz.i ve kay• 

lı olan tasarruf bonolarından 
rveu . 

erı niıpetind mutlak ıu-
te edinınelidırler. Türkiy~ hal-
1 lcacuı, erkek ve çocuk.larile 
ılcte nıilli bankaların kuml.a-
•rına k ' b ' f a Para •yarmış ~·ı ı tasar-

,_ k. 00olarıoı alıp kumbara ve
l asa ve depolarına k•ymah
l ar. Buııun için : 

tf - Her ailede itaba, ayda 
'.deceti mükeyyifatından beş 

•
1 

1le bir tasar ruf bonesu al· 
1•ır. 

~ - Her ailede kadınları• her 
rı süa \'e tuvalet masrafların· 
n beıcr lira keserelı: bunlarla ;r tasarruf benoıu alabilirler. 

- Her aile çocutu için •-
C•k o • • ! • .cııotı, elbıse, eı c nce 
&rafından artırılarak .bir bono 
•bilir. 

i - D l otum, nişan, sünnet, 
~ilme ribl yıl dönümü kutla

n sevinç gunlerinde e• iyi he-
Je b' ır tasarruf b•ncuu olmalı· 

5 
- Mab,ulünü erkenden bü-

tete tt:slım edecek çiftçilere 
0 ;aşına l kuruş verilece~ıne 
•
1 

ılo İçin bir tasarruf b•ngsu 
rı anelid 
6 

ır. 

. ._- İşçilerin lıııer birine ırün
ı-.t . 

erınocu beşer kuruş taaar-
etr ·1 . . ırı erek yc:rine bono veri-

ılır. 

EKONOMiK HABERLER 

Yazma dokumacılar kıepe

ra ti fi 
lııtanbul yıııaıa \'C dokumacı 

lar koopcratilı bu sene üçüncü 
heye ti i çt iroaını yapacaktır. Birinci 
İçtima martta ikınci içtimıı ise nı
sanda yapılmış ve baytı münaka
şalar olmuştu. Çok uzun ve riı
rültülü olan bu ıçtimalarda, sene
h~ heyeti umuıniyelerde ıörüşu
lup kabulü lazım gelen huıuslar
aao bir kısmı azaya bilcıirılıp tas
viplerı ahnmadıtından böyle bir 
karar ittihaz edılınıştir. 

.liu ıçtima 20 afustos çarşanı· 
ita ~üniı yapılacaktır. 

Kunduracıların kir yüzdeleri 
Fıyat Mürakebe Komisyonu, 

hazır ayakkabı satan mağıu.ala
rın kir yüzdelennı, ilk kararına 
nazaran tadilat ile kabul etwış 

ve ayakka ı cinılerine göre yuz· 
de 25 ila ..>2 arasında kir haddi 
kabul etı ;ıt ı. Yalnız bu kararın 
en :ı:iyadt: pıyasayı alaknlandıran 
noktası ımalathunelerden çıktık
tan so ra müstehlike kadar ma· 
liyete aucak bu k~r yuzdelerinin 
ilave edilebıleceii gıbı toptan 
satışlarda toptancının peraken· 
decıye yüzde 15 tenzılit yapa
catıdır. 

fiyat Mürakebe Komisyonunun 
~u şekııde yaptıfı ılana evvela 
laıtik fabrikatörıerı, sonra tia a· 
yakkabı imalathanelerı sahiplerı 
ıtıraz etmışıerdır. 

Hunlar, perakendecıye yüzde 
15 kar verıldı21 h.lde butun ı

malat mes'ulıyeb uzerlerinde 
toplanan k.enailerine neden yuz
de 10 kar bırakıldığını sormuş· 

lauıır. Vazıyet tetkık eciılınce 

bu husustaki ilanın yanlış yapıl· 

dığı, hakılcat le kararın imalat sa
hiplerine yüzde 15, satıcılara da 
yüzde 10 k.ar bıraktıtı anlaşıl
mı~tır. 

Odun fiyatları düşüyer 
Son ıünlerde şehrımizc bol 

odun ve kömiır gelme2e başlamış· 
tır. Depolar odunla doludur. 

Halkın bu sene odun fiyatları

nın yüksek olması dolayı~ile kö
nıüre ratbet edeceti odun f Lyat
larının kendiliğinden duşecetı tah
min edılmek.tedir. 

Komısyonun tesbit ettiği narh 
uami satış fiyıtıcıır. Ôfrendiği· 
mize iÖre bazı oduncular alıcı 

olmaması dolayısiyle bu fiyattan 
aşatı fiyatla bile odun satmaya 
haşlam1şlardır. 

Bundan başka Etibank otiun 
fıyatının pah:llılaşmasını uazarı 
itıbare alarak halkın kömür kulla
ııacatını hesaplamış ve kömürden 
ae 'tasarruf teminı maksadile şeh
rimıze çok miktartlalinyıt kömu
riı gön•ermeyi kararlaştırmıştır. 

,...- c·-:e,;z EZ- ,. - ~?- ===• • 
racatçı ve ithalatçı satışlarının 
herbiı inde karından bir kısmını 
bonoya yatırmalıdır. 

8 - Hankalaraaki kumbara he· 
saplarını bono olarak kabul ve 
yıne ikramiyelerini vermeli ve 
hatta ikramiye aaetiini arlırma• 

hdır. 
9 _ Mılli piyanıeda beşer li-

ra kazananlara bone vermeli. 
10 _ Eskimiş devlet alacakla-

"1 - Her lüccar, müteahhit, ih-
& 

rı ıçin Lir miktar tenzilat kabul 
ederek bono almak şartı ile 9orç
lularoan ltono iıtemolidir. 

GAZETESİ 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Dair"' 

lLAN ŞARTLAR! 

!duchanc:nizde g üş:- ilr 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

~------.------------* 
ve Muteahhi 1 erin mesleki Organıdır 

,_.. wınrr ana - = 

-------
Adapa:r:ar Ask. SAK 

Sanın 18S2 

Ank. Lv. SA ' 
!<· ı:;t 184S 
Oto malr.emesı 1164 
Lavemarin könıürii 1848 
Muhtelif kundura malLeuıui 1862 
Makarna imali 1862 
Gorırı ve ı til İpi 1860 
Hortum 1862 

Ank. Gazı Öfutmen Okulu: 
Mulıtelif erzak JbSl 

Adliye Vekaleti: 
Pırinç, meırfer, ummdre, kerden penıe 

elek lrik freni v. •. 1 &52 
Ank. Helediyeıd: 

Merdiv~n yap. lıiSl 

Otobıis bekleme yerleri ioı. 18SJ 
Ya:ı:lık, ıaotör yatı 1861 
Puke taşı n dıı lastıtı 1861 

Ask. Fabrikalar U. Mud.: 
Deınir perçin çivisi 1860 
ipek kaınaı 1856 

Babaeski Ask SAK 
Odun 1842 

Bakırköy Malmüd.: 
Ot ıss9• 

Balık.esir Memleket Hast.: 
Tıbbi cnı, alat vo pansuıaao malı.eme· 

si 1851 

Bolu Valiliti: 
İlaç ve sıhhi ıaal:ı:eme 1853 
Mahruti çaıılır 1861 
Hastaae bin .. ıatla kalorifer teai1atı 1851 

Bur.ııa Defterdarhtı 
Buraa defterdarlık biauıada yap. au cie

poau ve yanırın ıöndurme tertil.ıılı ı ş· 
leri 1852 

Bursa Ask. SAK: 
K . ot ve u man 1852 

Çanak. Ask. SAK.: 
Saınan 1839 

Çankırı Ask. SAK.: 
Laveenarin, kolc v~ me e kömiirıi 1848 

Et, Hdeyatı, bulgur, şeker, nlıun v. ı. 
1844 

Çorlu Ask. SAK.: 
Odun 1848 
Makarna 1861 

Çorum Belediyesi: 

Çam elektrik d irrfıi 1151\ 

Deuiz Lv SAK 
Zıft, zımpara taşı~ elmas, ltadana fırçası 

v ••• 1862 
Yuvarlak kuru pil 1862 

Çelik tol halat 18GI 

_. . 

[). D: Yolları: 
Konıür tahmil ve talıliyui 1849 
Elektrikli seyyar kaynalc makinesi l84'S 
Ecr. yı tibbiya 18SJ 
Galvanir.e çemberli varil 1861 
Kırmıu ve ye~il lı r. 1851 

Dıyarbakır Ask. SAK.: 
Sadeyatı 1849 

O. Bayazıt Ask. SAK 
K. edun 1859 
Sıtır eti ~e pat•tes llj9 

Hadımköy Yassıv:ıranköyünde 

Ask. SAK 
K . ot 1860 
Patlıcan, pat te•, lııamya, aııtan l 4 
Bamya, • '-' taD 1864 

Harta U. Müd.: 
Sıtır eti 1857 
Kapuı, olbiae, çınıuır v. ı. 1 S<l 

l_ıt. u ümrükleri Bnşmüd. 
Vıdala tleri, demir, kaşık ıunkavvn ku 11 

v. s. 1860 • 
lıt . Nafıa Mud.: 

Bqıktaş 2 cı erta okulıı lıı inu ı tauıiri 

ıssı 

Yük1ek mühenaiı mektebi irış. 1&47 

İst. Limani Sahıl Silıhiy r M k.: 
Kükürt 1849 
Fotın 1848 • 

L t . Elektrik .. Tramvay ve Tünel 
lşletıneleri: 

Muhavvile merkezi ioı. 1848 
l .. ı. Komut. SAK.: 

Sı~ır eti 1849 

İzmir Lvz. SAK.: 
K. aotan 1852 

M. M. V. SAK: 
Adi ve madui makine yatı 18SS 
Ecz.n ve kimya la\teratuar aletleri 1Sl9 
El.,ktrik malı.emesi 1850 

Samsun Ask. SAK: 
Koyun eli l~S9 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK. 
ZeytİD!'afıı 1861 
Sadeyatı 1861 

Tophane Lv:ı:. SAK.: 
K. ot 1863 
Çinko 1862 
Sıtır eti 1862 
Un va err.alc çuvalı 1860 

Trabzon Ask. SAK 
K. •t 1861 

Urfa Ask. SAK 
K. ol llı9 

Yalova Ask . SAK.: 
Od11n 1851 

Sadayafıı l 851 

inşaat-Tamirat-Nafıa işlerı-Malzerne-Harıta 
_ _ ':W _____ • 

istanbul Beledlyealnden : 

1 

1 

Beşiktaşda Sper caddesi ve Hacı Emin Efendi selutının mevcut 
taşla parke kaldırım ve Teşvikiye lhlamur caddesinin beton bodur 
ve mevcut taşla parke kaldırım ınşaatı kapalı zarf usulile ekııiltmeye 

lcooulrnuştur. Mukavele, eksıltn:ıe, bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, preje k.eşıf hulasasiyle buna müteferri aiğer 
evrak :>2 kuruş mukabılinJe lleledıye fen ışleri müdürlü2'iinden 
verilecektir. 

ihale 25.8.,41 pazartesi ıünü saat 15 de daimi encümende ya
pılacaktır. 

Tahplerin ilk teminat oıakauz veya mektupları, ihale tarihinden 
8 gün evvel beledıye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları 

fenni ehliyet ve 941 yııına ait ticaret edası vesikaları, imzalı şart
name ve kanunen ibrazı li:ı.ımrelen diter vesaikle 2490 numaralı 

kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplanaı ihale 
ırünü saat 14 e kadar daımi encuıaene vermeleri lazımaır. 

C:'&tls;*F ôW'arr=E z:rwı .--ze S ..... WWW ..... )iZ'! IF? C'?:z?" rQC 

lia~ıar, Klinik ve lspençıyarr aliılt, Hastahane Lvz. 

Devlet Demiryollen ve Llmanları leıetme 
Umum ldar•atnden 

Muhammen bedeli aıatıda yazılı 3 liste muhteviyatı Ankara la&1· 

• 

• 
tanesi sıhhi tesisat malzemesi 26.9.941 cuıııa ıünü saat IS efen itiba
ren ıra ile kapalı zarf usulü ile Aııka•ada idare binasında satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe giı mek isteyenlerin liste hizalarında yazılı muvakkat temi· 
nnt ıle karıun.ın l a}'İn ettiği ve~ika ları ve tekliflerini ayni giin ve saat 
14 e lı.udar ko.uisyon reiı.lığine O'Crmeleri lazımdır. 

Şar.ııaıoeler parnııız olarak Anknra'da malzeme dairesinden Hay· 
darpaş•'da te.sellcuı ve sevk şefli~ınden dafıhlacaktır. 

Lıste Muhammen bedel Muvakkat teminat 
l 19808 Lira 1485,60 Lira 
2 6000 • 450 
3 ,140 > 685,50 • 

-· : ::!! 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat va Malı.) 

lstanbul Levazım Amlrllll Sstlnalma Kemlayonunun: 
Şirkecide Amirlik yiyecek ambarında soğuk hava tesjsatı yaphrı· 

lacaktır. Açık eksiltmesi 25.8.941 pazartesi ıunü saat 1-t de Topha
nede Lvz. Amirlifi Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif be
cieli 7266 lira 60 kuruş, ilk teminatı 545 liradır. Keşif ve 'artnameai 
Kemisyonda rörülür. Tnliplerin belli vakitte Koıaiıyona relmeleri. 

.... -t•t ıt ... • 

GUm•Ukler Muhafaza Gen el K. Sa\malm• 
Komıayoı1a1nd•n: 

Muh. bca. lik tem. Eksiltme 
Cins ve mı"tarı lira kr. lira kr. fÜn ve saati 
5t) takım kaptım kışlık elbiıesi .ıSOO 112 50 14.~.941 10 -
3~ mürettebat kaputu 420 31 59 > 11 -
90 sandalcı kaputu 1530 114 ·ıs • 14 -

153 kalem ilaç 1569 43 117 71 • 15 -
Yuı.aruıa yazı4 uç Katem metbusatla \ur kalem ı liç hizalarmcia 

yazılı jUn ve sa&tlerde ayrı ayrı pazarhkla alınacaktır. Şartname ve 
nümuneleri komisyonda her ıun jirülebilir. İiteklilerin 9elli filo ve 
sutınde teminat mak.buzlarıyle Galata Mumhane catldesincle 52 nu
maralı dairede bulunan ıa. al. ke. na gelmeleri. 

Topkapı Maltepesindeki Sat.nalma Komlsyenund•n 
Beher çıftı 800 kuruş tahmin edılen 50 9in liralık er kuntıiuruı 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

Talıplerin getireceklerı nümuneler ve niimunelere uygun verecek· 
lerı evsaf ve lıatlar üzerinden rauvafık olanı tercih edilecektir. 

Hususi şartlar Topk.apı - Malt"pesintie askeri satınalma k•aaiıyo
n unda ıörülebilır. 

Kundaralar bır talibe iluıle eailebıleceti ıibi ayrı ayrı talip.lere 
de ihale yapılabilir. 

ihalesi li.8.j41 puartesi fÜnü saat 15 de :t•misyerıtia y&pıla
caktır. 

Temiaatı katiyesi 7500 liradır. 

M. M. Vekileti Satmalma Kemlayenundan ı 
Beher tane!line tahmin edilen fiyatı 10 lira olan 2500 tane yiln 

battaniye puarlıKla satın alınacaktır. lhalesı 16.8.941 cumarteıi fÜDÜ 

saat 11 de Anlcarada M. M. V. Satınalma Komiıyouunda yapılacak· 
tır. Kati teminatı 37:>U liradır. Taliplerin !telli vakitte Kemiıyona 

relmeleri. 

! M. M. Veklletl Deniz Merkez S•tınahn• 
•mlsrenundan: 

l Beher metresinin tahmin edilen bedeli 165 kuruş olan 66 ~in met• 
re ciı başlık haki • kumaş pazarlıkla e,kailtmesi 21.8.941 tarihine 

1 
rasthyan perşembe günü saat 14 de M. M. V. ltinaaındaki lı.omi•ya
numuzda icra edilecektir. 

1 544 kuruş mukabilinde şartnamesini almak istiyenlerin her rün 

t ve ekaıltmeye girmek istiyenlerin de belli j'İin ve saatte 6695 liralık 
t ilk teminoıt ve kanunun ist~dığı vesikalarla bitlikte k•miıyoncia ha· 

zır bulunmaları. 

* *• Seher metresine tahmin edilen bedeli 155 kuruş olan 70 bin 
(erat yazlık elbiselik) kumaşın pazarlık eksiltmesi 21.8.941 tarihine 
rastlıyao perşembe rıinü saat 15 4'e M. M. V. binasınaaki komiıyo· 
numuzda icra edileeektir. 

542 kuruş mukabilinde ~artnamesini almak istiyenlerin her rDn 
ve e<siltmeye girmek istiyenlerio de belli rün ve saatte 6675 liralık 

J ile teminat ve kanunun istedi2ı vesikalarla birJikte keaiıyonda ha

l zır bulunnıaları. 

1 
1 

Deniz Lev•z•m Satanalm• Komlsyonunıl•n : 
Tahmin etlilen bedeli 20,000 lira elan .tOOO adet battaniyenin 15 

atustos 941 cuma günü .saat 15 de pazırlık.la ek•iltmesi yapılacaktır. 
İlk teminatı 150Q lira olup ıartaamesi herırün komiıyeadan para

sız olarak alınabilir. 
iateklilerin belli ri1n ve saatte Kasımpaşada bulunan k•misyontla 

hazır bulunmaları. 

• •. Tahmiu eailen mHmu beaeli 21200 lira elan 8QOOO metre 

• 



MONAKAsA GAZET!.SI 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi ı 

s..ı I 
Amerikan bezinin 15 ağustos 941 cuma günü saat 14,30 ~ 
la ekıiltme1i yapılacıtktır. t!JI 

ilk teminatı 1590 lira olup şartnamesi hergiln mesai sas 

Cinsi Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 

le .. et, Tamlr.t. Nehe 1,1er1. M•l•eme, H•rlta 

leıiktaıta ıpor c:ad. kaldınm inı. (ıart. 52 kr.) 
leton y~l ve pist. iaı. (4art. 25 k.) 
Maraaroz fabrikuı tamiri 
Harita yaptmlmuı 
Otel tamiri 
Kale duvan İnf. 
Yel inı. lı:.eame taılarile 

Yel inı. 
• 

kapalı z. 
kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 
aı;. eks. 
paz. 
aç. elu. 
kapalı z. 

laflar, Kllntk ve l•p•ntlrert allt H••l•h•ne Lvz. 

ıhhi teaısat ve malzemesi 

> 

> 
• 
• 

kapalı z. 

padr dipekaya: lOO k. aç. eks. 
Duı lnman cihazı: 250 ad.- makdarol ıabuRu: 1.5 t. k. zarf 

10308 6t 
32674 50 

1263 25 
6220 -
lll9 17 

4008 26 
11928 -

19868 -

6000 -
9140 -
3000 -

Be ktrlk Hew•-•·Kalorlfer (T•••s!lh ve Malaemesl) 

Sirkeci amirlik yiyeeek amltarında sof11k bava te- aç. ekı. 72'6 68 
ıisatı 

Dar bat lekometöru 10 1.enir kuvvetimie pas. 

Men•ucat. EHtlae, Kundura ç ..... ,.,, •· •· 
Amerikan vidalası: 400t0 ticmt 2 paz. 
Er kıandaruı > 

Fildikoı fanila: 7to ad. - atlet fanile: 148 ad. aç. eks. 
Firenk römlefi: 700 a.t. - kıravat: 280 ad. • 
Spor paatalen:l4Q ad. • .fon: 700 ad. • ••Dtlil: c 

140 ad. - yüz laavlaıu: 175 atl. ·ilama• hav· 
lua•: 35 MI: • çorap: 840 tift 

Lacivert ytn faoile: 35 ad. " 
Fotin: 280 ıift. •terlilı: 35 çift > 

Elbue imali: 21 tak.·palte imalı: 21 ıtl. aç. eks. 
FotiD: 12 çift-ıetir: 11 çift paz. 
Yazlık elbiıehk kumaı: 70000 • · (ıart. 542 k.) paz. 
Talebe için yazlık elltiaelık kumaş 9000 m. • 
İt bqılık illaki kumaş: 66800 ıa. (şart. 5'M k.) > 

Yln battaniye: 2500 ad. > 

Battaniye: 2000 ad, • 
Amerikan '-eai: 80000 m. • 

2979 -

~0000 -
ll:tO -
1988 -
1661 45 

175 -
2747 50 

let. 48 -

m 1 55 
ID 1 59 
• 1 65 

lteb. 10 -
20000 -
212QO ..!... 

MobHre, bllro ve ev •ffaaı, Mu .. 111H Halt v.a. 
Mefrqat: 21 "-lem 
Karyola: 50 ad. 

aç, elcı. 

paa. 

W. atta• t,ıert Kırtasiye • Yazıhane IA.ewaa11111 

Kurban afiıi butırılmaıı: 100000 aci.-fitre: 100000 aç. eks. 
ad. (klflch kurumda.verilmek ıuretile) 

Nakllıat, Botaltma, YUkletme 

K .. yon kiralanması 
Nakliyat yap. 
Karsta yaphrılaoık nakliyat 
Tuz nakli: 4'0000 t. 
Poata nakli 

aç. eka. 
pas. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

• 

il •hrukat. Benaln, Makine yallar• 
Odan: 4651 t. 

Y. •• 

Gaz yatı 
Mete otlan•: 1140 t. 
Kriple kömtrl: 100 t .-ıömıkek: 50 t . 
Odun kömilrll: 25 t. 
Odun: IO t. 
Çıra: 1.5 t.·odun: 135 t. 

MDleferrlk 

Paaalc: 2,1 t. 
Siyala ylla ıerit: 15IOI m. • palet ıeridi: 75080 

m. • liatik ıerit: 3SG8 •· • tire 4erit: 600GI m. 
Kireç: 300 t. 
Etriboa neftını: 10 t. 
Tranımiıyoalu planya tezgahı yeni veya müataael 
Takım çelilderile yaylık çeliktel: 23 kalem (sart. 

(345 k.) 
jelez: 100 k.·jelitin: 250 k. 
Tq tlizeltme elmaıı: 3 kalem 
Balut: 813 m3 

ı : 82,.107 a3 
Fren balataaı: 200 m. 
M otoıildet listiti 
Çimuto, kum, ıaç çivi, kontrplik v.s. 
Amltalij ipi, kurıuo, toka, kınnap .-.ı. 

•aak, Zehir•, Et, Seba•. w. •· 

Kuru ıotao: 225 t . 
Sabanı7 t. 
Sıtar eti: 100 t. 
Arpa: 1300 t. 
Sadeyafı: 3S t. 
Kura ot: 180 t. · 
Sıtır eti: (15 parti 58000 bin liralık) 

• • : 322 t. 

kapalı z. 
pu. 

" 
aç. eks. 
pu; 

> 
» 

paz. 
• 

aç. eks. 
pu. 
kapalı z. 
paz. 

a~. ekı. 

paz. 
aç, ekı. 

> 

paz. 

paz. 

" 

kapalı z. 
paa:. 

• 
• 
• 

kapalı z. 

1143 5e 
12SO -

1000 -

300-
85020 -
6875 -

14000 -

93020 -
soooo -
15960 -

1500 -

31SO -

7570 80 

4500 -

2750 -
62909 -

3806 -
7500 -

3200 -

15750 -

56006 -
164000 -
4~000 -

128800 -

Milraoaat yeri 

773 14 latubal Belediyesi 
2450 59 T. H. K. Genel Mrk. 

94 75 Ask. Fabr. U. Mld. SAK Anlc. 
465 50 Polatlı Belediyesi 

- - Vakıflar U. Mad. Aak. 
- - Trabzon Beled. 

300 65 lzmir Belediyesi 
119 60 Aak. BelediyHi 

1485 60 O. D. Yolları Ank. ve H. paıa 
Sevk Şeflifi 

450 - > 

685 50 • 
225 - M. M. V. SAK 
585 - • 

545 - Tophane Lvz. SAK 

445 50 Ask. Fab. U. Mitl. SAK Anlı:. 

Deaiz Lvz. SAK Kasımpaıa 
7500 - Topkapı Maltepeıi Ask. SAK 

Gtlnü 
• 

25-8-41 15 -
27-8-41 14 -
16-8-41 10 - j 
28-8-41 15 -
25-8-41 - _ ı 
salı ve cuma İ 

25-8-41 16 - ı 
26-8-41 11 

26-9·41 15 -

16-9-41 15 -
26-9-41 15 - -
28-8-41 11 -
'.l9-9-41 11 -

25·1-41 14 -

14-1-41 15 30 

15 30 
15 -

linde koıniıyondan parasız olarak alınabilir. 
isteklilerin belli gün ve saatte 2490 sayılı kananon ist jJf 

ik ve yukarda yazıh teminat makbuz veya banka mektııbU 
pa4ada bulunan komisyonda hazır bulunmaları. 

Kereste, Tahta n sairı 

Askeri Fabrlkalar U. Mldlrllll Merk•• 
&atınalma Kemlayonunllan : 

260 m3 çam 
sog , 

vı:ya köknar tahta 3.41: 4X0.25X0.25 eb' 
> 

700 > > > 

18'> c ,. 

110 • • ) ) 

150 > > ,. 
7()() > • 
258 > > > 

3000 

> 

, 

,, 

• 4X0.22X0.0 5 
• 4XO. 15X0.925 
> 4X0.25X0.03 
• 4X0.22X0.03 
• 4X0,12XO 025 
• 4XO, 18X0.025 
• 4X0.21XO 025 

200 m3 çam veya köknar kalas 3.50 
200 • > • > > • 

X0.22X0.06 
XO.l8X0.05 
X0.20X0.04 
X0.25XO.OI 

200 > > 

200 " :t 

3808 

,, 
> 

> 

• • • 

Tahmin edilt:n bedeli 200640 lira olaa cins ve aikW'• 
yukarıda yazılı 12 kalem ve ceman 3800 m3 çam veya kö~ 
askeri fabrikalar um11m ıııüGlürlii6İi D!erkez s..hn alma ko 
25.8.941 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihale 

Şartname 10 lira 4 kuruıtur. 
Muvakkat teminat 11282 liratlır. 

Teklif mektuplarnıı mezkılr fÜnae saat 15 e katlar 
vermeleri. 

"4 - Ylksek Deniz Ticareti Okulu Müd. 

13-8-41 
18-8-41 
29-8-41 
29-8-41 
29-8-41 

14 -
49 10 :t 

124 61 • 

13 12 > 

206 06 • 
75 60 lst. Mı11tıka Emniyet Baımnfet. 

Trabzen Belediyesi 
6775 - M. M. V. Deniz Mrk SAK 
1012 50 , 
66~5 - " 
3750 - M. M. V. SAK 
1500 - Deniz Lvz. SAK Kaaımpaıa 
1590 - • 

Ank. Valiliti 
187 5t M. M. Vekaleti SAK 

75 - T. H. K. Gen. Mrk. Aıık. 

:: Jo Neldiyıt-Ytitdeme-BoşıUma 

29-1-41 15 30 
29-8..fl 16 -
25-8-41 16 -

15 -ı 15 -
16 -

14 - ı 
11 -

D. 8. Yoll•rı ı,ıetme Umum MildUrıuıun~ 
işletmenin sıhhat servisi için bir sene miiddetle ve bel 

14 den 17 ye kadar acrviste kalmak şartile ve mahiye soO 
hammen bedelle bir kamy~netin kiralanması işinin 26.8. 1~1 
saat 11 de Sirkecide 9 uncu işletme binasında A. E. tG 
tarfıodan açık eksiıtmesi yapıl•caktır. Taliplerin 270 lira Jitl 
kat teminat ile ayni fÜn ve saatte Sirkecide 9 uncu lııeı-ıı• 
da A. E. Komisyonuna müracaatları. 

Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilir. 

salı ve cuma 
21-8-41 
21-8-41 
21-8-41 
16-8-41 
15-8·41 15 - 1 !!!!!l!!BIMIMılm!lıl.-Pm!l!lll!l!Ull!P~-"'!;~-'~!!!:!!!9~!1!!"!'!!!'!!"!'!1fff" 

:::: :: ] 
14-1-41 16 ·-

M~h~kıt, Benzin, Maı<ina yaJları 

Topkapı Maltepealndekl A•k•rt Satın••"'' 
Koml•ronundan : 

5.8.941 tarihinde ihalesi yapılacak 50 bin liralık gu 1 
çıkmadıJından tekrar pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 

Hususi ıartlar ve evsaf Topkapı • Maltepe askeri ı• 
misyonunda röriilebilir. 

Pazarlık 12.8.941 salı rüaü saat 10 da ıaukQr kemi• 
lacaktır. 

Kati lf'minatı 7500 liradır. 

270 - 6. D. Yolları 9 cü lıletme Sirkeci 
S501 - Erzincan Aık. SAK 

26-8-41 
26-8-•U 
25-8-41 
16-8-41 
23-1-41 

11 -
10 30 't 

Ankara Beledlr••lnden ı 

Otobüsler için 2 ton yazlık ınotör yatı !tir MJ içinıl• 
515 62 Aık. Fab. U. Mnd. SAK Ank. 

165Q - İnhisarlar Yavtan Tuzluı Miid. 
- - Aak. P. T. T. Mild. 

5901 - lıt. Komut. SAK Fındıklı 
7500 - Toplır.apı Maltepeıi Aık. SAK 
239-4 - Bolnyır A•"· SAK 

366 - Karacabey Harası Mld. 
112 50 İzmir Belediyesi 

İzmir Lvz. SAK 
236 25 Ank. Valili fi 

Deııiz Lvz. SAK Kaaımpaıa 
732 62 > 

337 51 D.D. Yollara 9cu lıletme Sirkeci 
Deniz Lvz. SAK Kasımpa,a 

206 2S O. D. Yollan Haydupaıa 
1790 - Ask. Fab. U. Mı«. SAK Ank. 

285 - M.M.V. SAK 
1125 - Ask. Fabr. U. MG«. Ank. 

76 22 D.D.Yolları 2 ci l~let. Aok. 
108 43 , • 
240 - Ank. Belediyeıi 

M. M. Vekaleti SAK 
Ank. Lvz. SAK 

1181 2S lıt. Kom•t. SAK Fıadıklı 
Deniz Lu. SAK Kaaımpaıa 

3750 - Çanak. Aak. SAK 
Siirt Aık. SAK 

3150 - > 

Hadımköy Aık. SAK 
Topkapı Maltepesi Aık. SAK 

7690 - Çorlu Aak. SAK. 

15 30 alınacaktır. 
11 - Muh~mmen bedeli 960 liradır 
12 - Teminatı 1 l liradır 

Şartnamesini rörmek ve bedelsiz almak istiyenleria .... 
ciimea kalemine ve isteklilerin ele 12.8.941 salı fünil ,..S 
belediye dairesinde müteşekltil daimi encümene müracaatl; 

M ü t e f e r .r i k 

To11rak Mahsuıllerl Oflslnllen : 
8x8 ebadında 60 adet 
6x6 ebadında 46 adet örtil pazarlıkla satın alınacaktır 
Bezin neni, kenevir, keten veya bunların halita1ındall 

13-8-41 14 3e 
13·8-41 14 38 

r.~vir ve pamuklu halitasından ol ıtcaktır. JI 

Muhammen bedel 23760 ve muvakkat teminat 1782 lir'• 
Pazarlık 15.8.941 tariilinde saat 15 tle Ankarada u11111dl 

26-8-41 15 -
14-8-41 14 -
27-8-41 15 -
21-8·41 14 -

.,inaıuıda yapılacaktır 

Talipler şartnam~leri paraaız olarak Ankaratla umum dl 

nasında mllltayaa komisyonundan ve lıtanbulda Ofiıin 
alınabilir. 

27-8-41 
18-8-41 
27-8-41 
27·8-41 
15-8·41 

12-8·41 
12-8-41 

27-S-41 
13-8-'41 
2l-8-41 
23-8-41 
18·1·41 
12-8-41 
15·8-41 
26-8-41 

11 -
15 30 
15 -
15 30 
10 30 

10 -
10 -

16 -
15 -
16 -

M. M. V. Satınelm• Kemlsrenunll•" 1 

120 adet takıa anahtar 30 adet Şevrele kamyon öıı 
zarhkla satın alınacaktır. Takım anahtarların beherine .3 lifi 
kaslarının beherine 22 lira fıyat tahmin o lunmuşt ur. Tı lİ' 
ihale günü olan 14.8.941 perşembe günü saat 15 de yiiıd' 
ıı a tlariyle komiıyor.~ rnur:ıcaat ı an. 

• * • Pazarlık la 500485 kılo 4ü/ 40 t badında çu hıık d 
caktır. Tahmin ol unan fıy:a tı 136J<t6 lıra M kuruş o llP 
16134 liradır. ihalesi 13.8.941 çarşamba fÜııÜ saat 15 de 
hr. Talip olanların ko•isyona mürac.ıatları. 

l•t.nbul Kemu'8nhiı Satınalma Kemler•" 

19 - 7.8.941 günü yapılan pazarlığın a talip çıkmıyan 7 bill 
It - kalem eto malzemesinin yeniden pazarlığı 16.8.941 cıa 
10 - ıaat 11 de yapılacaktır. Şartnamesi her rün komiıyond• 
11 - İsteklilerin belli ıün ve saatte Fıadıkhu sahnal•a " 
11 - r•lmeleri. 

' 



e '""'" . 40 • t ,,e. t.-tue bamye: 10 t.•yeşıl biber: 6 
··Patı o.n •can: :7V t.·domates: 18 t. 

an: 48e t. 
r eti: 120 t. 
ot: 480 t. 
ot: 30 t · 

paz. 

kapalı z. k. , , 
> > 

paz. 

Hadımköy Ask. SAK 13·8·41 10 

9 03 50 1880 Edremit Asit. SAK 27-Ml 18 
o j 'I 3600 - 27·8·41 ·ı -o 05 5@ 1960 - • 

İzmir Lvz. SAK 
27-8·41 16 -
12-8-41 15 30 

··•eytınyag-ı: 3 t. 
un: 1 t • yt' 
2 · ze ıoyafı: 3 t.-bolgur: 10 t.-k. üzüm: 

l.·makarna · 2 4 . . k 
kapalı z. 9390 - 705 - Karacabey Harası Müd. 29-8-41 11 -

t117.. 5 • • l.·pırınc unu: 20Q .·ınce 
•t: 'OO ~ .. -kaya tuzu: 7 t.·kırıklı pirinç: 1 t. 

. ot: 45 t. paz . 42900 - 3217 50 8olayır Ask. SAK 14-1-41 15 -
4 t. aç. ekı. 3900 - 19..l 50 Ank, Belediyesi 26·8·41 10 30 

paz. 18110 - 138 - Polis Enstitüsü Müd. Anlı:. 3-9-41 15 -

. ~B ~ üza'-&deler ı bayı ıa .1 
delik ebsucat: 669 k. 

tll menıu nç. art. 9152 52 685· - lst. Gümrümleri Baımild. 18-3·41 12 -
ns~cat: 563 k. cat: 115 k. ~ 64~5 11 482 - > 18-8-41 12 -
klı YünlG 8462 50 635 - > 18-8-41 12 -
lckiıı a '- 1111 enıucat: 1()4 k. 

nıı:az arı 
> 5255 - 395 - , 18·8-41 12 -

ne otoınobil la11ti11oi b 
- 6 , so a, perde vs. paz. 

:"kara Lv. Amıruıı Satlnalma Kemleyanundan : 
azarlıkla 23 '- 1 lh ı . ıı;a em oto malzeaesi satın alınacaktır. 

İp: '.sı l 2.8.94 1 salı ~ilnü saat 10 daıbr 
t kerın. t•halckulı: edec:ek fiyat üv:erindeo kanuni teminatlariyle bir· 
e oıoısyon -

a muracaatları. 

100 Irmak Fl~anhlı MUdlrlUllnden ı 
M h ton gübre açık ekıiltme suretiyle ıatın alınacacaktır. F.;. aaınıen bedel tutarı 900 lira, mavakkat teminat 67,5 liradır. 
- sıltıne 29.8.94 l cuma günü saat 16 da Ankara ziraat müdür· 
1 nd,e Yapılacaktır 
tlek)il • - L 'l d l' erın Şartnameyi rörmek üzerere her ıun ve euı tmeye e 1 

ilin ve saatte teminatlariyle ziraat müdürlüğüne gelmeleri 

li Harta Umum MUdUrlUIUnden 
~rta kıtası laayvanahnın ıhitiyacı için 12 kalem mutabiye mal

eıı • L 
Ek . Çlıı; eksiltme suretile satın alınacaktır. 
•at ••lt11ıe 25.8.941 pazartesi fÜnÜ ıürıü saat 10 •a Cebecide bar
M lllalaıa komisyonunda yapılacaktır 

1~"-•aıeb bedeli tutarı 4738 lira 59 kuruş muvakkat teminatı 
T ';~ 40 kuruştur 
1. •plerin ıartoameyi rörmek ilzere her fÜn ve eksiltme içia ee 
1 

2Ün ve saatte teminatları ile birlikte ko'llisyona ıelmeleri 

••kert Faltrlkalar Umum MUdUrlUIU Merkez 
Satınalma Koml•ronundan: 

~•lzemenin cins ve miktarı: 8 ton beyaz sabun, ihale ıün ve 
ı: 15.8.941 Cuma 16 da, muhammen bedfll: 4800 lira, kati temi
'120 lira 

~alzemenln ~ins ve miktarı: 
,. 15 8 
. · · .941 Cuma 10,30 da, 
•nat: 1912 50 ı· 

15 ton zeytinyağı, ihale ıün ve 
muhammen bedel: 12,750 lira, lcati 

l4 • ıra. 

altem,nin cins ve miktarı: 5 kalem ltoya, ihale riln ve saati: 
·
941 Cuına 11 de muhammen bedel: 10,475 lira, kati temiaat: 1,25 lira. ' 

Malzemenin . . h ı 
· 15 8 

cıns ve miktarı: 10 ton bezır yağı, i a e ıiin ve 1 
' .941 Cuma 14 tle, muhammen betlel: 15,000 lira, kati te

l: 2250 ı· ıra, 
alzerneoin cins ve miktarı: bir adet elektrik motörii santrüfüi 

•llunıbası, ihale riln ve saati: 15.8.941 Cuma 14.30 da, muhammen 
1
: 1800 lira, kati teminat: 270 lira. 
lhs Vf) miktarı yukarıda yazılı malzeme hizalarmcia fÖsterilen 
•e ıaatlerde Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sa· 

a Komisyonunca puarhlda ihale edilecektir. Muhammen bedel
kati teminatları hizalarında röıterilmiştir. Şartnameleri para-

' "' Malzemenin cins ve miktarı: 1,5,5 ton meıe kömürü, ihale 
\'e saati: 18.8.941 Pazarteai 14, muhammen bedel: 11585 lira, 
telllinat: 1737 ,lO lira. 

.~le•enin cını ve miktarı: 6 ton tutkal, ihale fÜn ve saati: 

l. 
1 

Pazartesi 14,30, muhammen belle!: 4800 lira, kati teminat: 
ıra. 

'11tarıda cins ve miktarı yazılı malzeme hizalarında röıterilen 
\'e •aatıerde Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlüfil Merkez Sa
/ l<<Jırıaisyonanca pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen lte-
ıyle L • ' ) h' l d - t ·1 • \' ş t l • ...... a;;atı temınat arı ıza arın a gos erı ııuş ır. ar name erı 
•-ır. 

• ~ * f; •~11tin eli ilen ltedeli 24Q itin lira olan 200·400 ton kurşun 
.g41 brıltalar umum mı•tırlüfü merkez sahnalma komisyonunca 
12 l' Pazartesi rünü saat 15 pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna

ırathr. Kati temina 265000 liradır. 

Denız Lvz. &atınalma Koml•ronundan ı 

500o 
~ metre siyah yün şerit 
3soo aıetre palet şeridi 

oOO tnetre lastik şerit 
nıetre tire şerit 

Tahmin be. 
Lr. Kr. 

Kati teminatı 
Lr. Kr. 

-------------
1222 50 
2602 50 
289 80 

. 3456 00 

't 1s10 so nı; 62 
'katı.ıı eiaı aiktır ve tah•f n Mlielleri 4 kalem e11anın 13 •• 

~· 941 tarı•~•• ıtail ıaat 14,31 tla pazarlıkla ektiltmeai Jıpı
lt, 

li '••iaı• 7U liq 62 luırq olıp pıte .. ui bu ıh koaiı· 
il Par14sız olarak alınabır 
rt~aıpesı ıle oünunelerini rirınelı: istiyenlerin her ıün ve pa
l •1tira1c eaeceklerin de belli riin ve saatte Kaaımpqada bu-
koıniı d 

• Yon a hazır bulunmaları . 
• 210o L•ı • • 13 8 941 -.ı • pamuk evsafı ııbı · · çarşamba rilnil saat 

14,30 
çarşamba filnil saat 

15 de 

ıooo L·1 ıı:ı o ıabun evsafı ribi 

~00 Da•t2 Amerikan vi
"• evlafı fibi 

13.8.941 

13.1.941 çarıamba ıtınil saat 
15,30 

30 - İzmir leleaiyesi 18-8-41 16 -
31 - .Ank. Valiliğ-i 22-8-41 16 -

Yukarıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem eşya hizalarındıı gös
terilen taribleıde pazarlıkla alınacaktır. 

Uhdelerine ıhale olunacak isteklilerden yüzde 15 nisbetinde kati 
temiaat aluıacağından taliplerin komisyona hazırlıklı gelmeleri 

Evsaf ve nümunelerini görmek isteyenlerın her güa ve pazarlığa 
iştirak edececeklerin de belli gü11 ve saltlerde komisyonda hazır bu
lu•maları 

D. D. Yolları ltletmesl U. MUdUrlUIUnden: 
Muhammen bedeli 2750 lira olan 1 adet yeni veya müstamel 

transmisyoıılu planya tezgahı 27 .8.941 çarşamb.ı günü saat 15 te 
Haydarpaşada gar binası dabilind~ki komisyon tarafından kapalı zarf 
usulile salın alınacaktır. 

Bu işe rirmek istiyenlerin 206 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarnarını llynı 
fÜıı saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 
dır. 

e 5 • 
frzu, lıttire, Et. SÜZ v. s. -

Ankara Jandarma Satmalma Komi•r•nundan 
Miktarı Kilosu Teminatı Eksiltme 

kile Cinsi kuruş lira ıün ve saati 

60600 Odun 3 180 27.8.941 15 
1200 Sa•e yat 170 153 28.8.941. 11 

l:WGO Sıtır eti 36 324 21.8.9'41 15 
Miktarı, cinsi, bir lcilesunun fiyatı ve ilk teminatı yukarıd<t yazılı 

üç kalem iaşe maddesi hizalarında yazılı ıün saatlerde Ankara'da J. 
satın alma komisyonumuzda açık el"ıltme ile alınacaktır. Şartaame· 
leri her iÜD komııyonumuzdan parasız alınır. isteklilerin veıika ve 
temiaatlarıy)e yazılı fÜn Ye saatlerde komisyonumuza felmelerİ. 

llolaJrir Askeri Satmalma Koml•r•nundan: 
60o to11 kuru ot ahnacaktır. Paurlıkla ekıiltmoai 14.8.941 per· 

ıembe rünü ıut 15 de Bolayirde askeri sahnalma komiayonunda ya
pılacaktır. Taliplerıa belai vakıtte komisyona ıelmeleri. Tatarı 42900 
lira ilk teminatı 3217 lira 50 kuruıtur. 

Irmak FidanilGı MUdilrlUiUnden; 
15.000 kilo arpa ve 10.000 kilo kuru et açık eksiltme suretiyle 

1&ho alınacaktır. 

Muhammen bedel tutarı 1.800 lira muvakkat teminat 135 liradır. 
Eksiltme 2~.8.941 cuma ıünü aaat on altuia Ankara ziraat aüdür

lüğüoden yapılacaktır. 

isteklilerin tarlııameyi rörmek üzere her ıün ve eksiltmeye de 
belli ıiln ve saatte teminatlariyle ziraat milaürlüfiine relmeleri. 

l&tanltu Vaklflar MUdlrlal8n~en 
Cinıi Miktarı Muhaammen bedel ilk teminat 

-------------------------------
Ekmek 68000 - kilo l~·kuruş 25-ıt.624-lira 75-kr. kapalı 
Sadeyağ 5(100 - > 170 " - - 639 • 50 > " 
Gura'9a hastahenesiae 941 senesi için lüzunu elan yukarıda cins· 

leri yazılı yiyecekler hizalarında gösterilen şekU.ie ayrı ayrı ekailt-

(DEVAMI DôRDÜNCO SAYFADA) 

I ~ı 

DEVLET DEMİRYOLLARI VE LiMANtARI 
15LETtiE GEL~l c:~:ı~TO~LüGUrtOEN 

Muhammen bedeli 150,000 (Yıızelli bin) lira olanz.3000 adet adet 
deri caket 25.8.1941 Pazartesi ıilni1 saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da idare binasında satın alınacalı:tr . 

Bu işe girmek iateyenlerin 8750 (Sekizbin yediyüz elli) liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün sııat 4.'iO za kadar I<omiı.yon Reislığine Hrmeleri lazımdır. 

.;ı.ı tı Lme ler : ı O kııruşa Ankııra ve Hayd r,.,aşa. veznelerinde sa· 
tı makt .. uır. (6776) 2-4 

~ ... 
Muhammen l:ltdeli (b.>50) lira olan 100 adet ~Qi-400 ve 50 adet 

de 150-200 kilo veya litrelik Galvaoıze flemir Çenlterli Varil 
(t2.8.941) Salı günil saat (10,30) en lııuçultla Haydarpaıada Gar bi
nası dalailindeki Komiıyen tarafından pazarlık aaulile ıatı11 atana
caktır. 

Bu iıe rirmek isteyenlerin (982) lira (SO) kuruşluk kati te•inat, 
kanunun tayin ettiti vesikalarla birlikte pazarlık rünü aaatine ka
dar Komisyon Reislıfine mllracaatları lazımdır. 

Sa ifC ait ıartnam-ler Kemiıyontlau parasız elarak tlafıhlmak· 
taf1ır. (6742) S-3 

s 

İstanbul Jandarma Satınalma Kımiayonun~ın: 
1 

2-

Yerli mamulatı c 18506' kilo yün fanili iplitf ıs atutM 
941 cuma günü saat on beşte Taksia Ayaa...-ciald Ke•iıye
numuzda kapalı zarf eksiltmesile satın alıaacair.tır. 
Muhammen bedeli c altmış bir bin dekazyüz dokun 1tef lira 
0~ kurup ve ilk teminatı •dört itin üçyüz kırk dekuz lira yet
rnış altı kuruştur>. 

3- Şart lı:ifıdı ve nilmune her rün Komiıycnda ririleltilir. Ve 
fart kifıdı ilçyüz on lı:uruı bedelle alınaltilir. 

4- isteklilerin lıtanbul Levazım Amirli"'ı' MıL---L--·ı·a.a · 

r 
'I. 

& ....a-• •a• Ytmesıne 
yatıracalı:l~rı ilk teminat maldtuz veya Banka kefalet mektaltuau 
ve şart 1tatı•an4ila yazılı sair belreleri hni teklif •••flan L. 
'I • d - Dl o-. sı tme saatın en bir saat evveline kadar Kemiıyenamuııia '9u· 
luodurmaları. (620I) 4--4 

--------------------------~ inhisarlar U. MUHrllijHn•n : 1 
l - Şartname ve keşfi !"Ducibince Maltepe ltarut tleposa T•I ta

miri açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keş:f bedeli •-1989.97 • liradır. Muvakkat te•laatı c374.2St 
liradır. 

3 - Eksiltme 19. 8. 94 l sah giinil saat ,,30 da Kabatqta Le
vazım Şubesindeki Alım Komiayonunda yapılacakbr. 

~ - Şartname ve keşfi ıözn reçen Şabeclen paruız alınabilir. 
(65S4) 4-4 

• • • 
1 - Şartname. keşif ve proieleri mucibince likör fabrikuınUki 

tadilat işi açık eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Keşif betieli 9918,32 liradır. Muvakkat teminatı 743,17 lira4ilır. 
3 - Eksiltme 19.8.941 salı rünn uat 9,40 da Kabatqta leYa· 

zım Şubemizdeki Alım Komiayonund1 yapılacaktır. 
4 - Şartname, proie ve keşfi evrakı "50" kuruı mııkaltilintle ada 

reçen şubeden ahnaltilir. 

5 - istekliler bir fen adamını intaahn ıenuna katlar dai•1 ela
rak iı başında bulunduracaklarını neterlilı:ten aııaaddak Wr taalahıt 
ki~ıdı ile temin etmeleri ve bundan başta utari 10.008 liralık ita 
gibi inıaah muvaffakiyetle yapmlf olduklarına dair v•ika ibru et-
meleri lhımdır. ('631) S-4 

• • • 
1 - Evsaf listesi mucibince maa motör 2 adet aantrifuj tal .. ba 

pu.arhkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19.8.941 ıalı fÜnü saat 10,40 da Kabatqta Lna
zım Şubesi Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsafı hakkın.la bahsı reçeo Şulteden mal6aat alınabilir. 

(6625) 4-4 
• • • 

1 - Şartnamesi mucibine" cl5 • kr. rimuen e.urm utı11 a hna caktır 
2 - Pazarlık 19.8.941 sah rünil aaat 19,30 da Kabatqta LeY&aı• 

Şubemiz Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartname sözü reçen Şubeden bedelsiz alınabilir. 
4 - lsteldilerio tayin olunan gla ve saatte teklif edecekleri fiat 

üzerinden 
11
'• 7,5 rüvenıae paruiyle birlikte ..aar Koaiayeaa 

milracaatları. (6624) 4-4 

• • • 
1 - Nümunesi ıaucibioce 69 cm. r•niılikte 40 metre elnat&r kıyaıı 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 19.8.~41 salı rünil saat 10.50 de Ka'9atatta Lenaıa 
Şubemiz Aiım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin e ıün ve saatte teklif edecekleri fiyat laerin4ea 
•, 7,5 rilvenme parasiylesözil r•çen Şubeye r•lmeleri. ('7j7) S-4 

• • • 
1 - Keşif ve şartnamesi mucibince lemonti ltira fa~rikuıa.ıa 

çatı sıva ve döşeme tamiri iti kapalı zarf usııliy e yaptınlacıktar. 
2 - Keıif bedeli c25,922,2l» lira muvakkat te•inatı cl'44,17ı 

liradır. 

3 - Eltsiltme 22.8.941 cuma finü saat 10 u KaMtqda Len• 
zım şübemizdeki Ahm Kemisyonun•a yapılacaktır. 

4 Şartname ve krşfi sözü reçen tilbe.len •• lzmir, Aakara 
Başmüdürlüklerind•ıı c 1,30 lira mukabilin•e alına'9ilir. 

5 - Eksiltmeye rirmek isteyenlerin cl0,000· liralık ba bitil 
inşaatı muvaffakıyetle ya,mıt eld•klarına •air veıika ibru Merek 
ihale rününtlen el• rnn evveline katlar Umuım Mücitlrliflt lnıaat ŞI· 
besinden ayrıca eksiltmeye iıtirik vesikası almaları lhımclar. 

(; - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektuplanaı, luınaal 
vesikalarını ve münakasaya iştirak veailı:asını ihtiva edeoek olan 
kapalı zarflarını ihale tarihinden '9ir ıaat e.veline kadar uı pteD 

Kemisyon Riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lizıatbr. 

('4'6) 3-4 

İstanbul J an~arma Sıtınalma Kımisyınundıı : 
Demirkapıda Jandarma Efya ve Levazım anbann.ıa meYe•t 4500, 

5000 adet tamire mııbtaç matranın üııt ilste beherine altmq bet lı:u· 
roı tamir bedeli tahmin edilerek tamirleri açık eksiJtmer• keamllf Ye 

eksiltmenin 15 Ag-ustoı 941 Cuma ıünü saat on aJhda Takıim Ayar.· 
paş daki Komhyonuınuzd:ı icrn•ı anukar er bulunmuıtur. lıteklileıin 
mezkur anbarda uıatraları ve konıisyonuaausda f&l'l Jı.itadıııı rörerok 
213 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuzlarile mııa17ea rüo Ye aaatte 
komisyonumuza ıelmeleri. (64.H) 4-4 
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i .. 

Tableau Synoptiqua das Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 
c :z- ==- -
Cbjet. de l'adjudlcatlon 

Mode 
d'adjudicat. 

Priıı: Caution. Lieux d'adjudication et du 
J'ours · Hauras 

estimatif provisoire Cahier de!I Charges 

Ao1udications au Rabais 

Conetructlons-Reperatlon·Trav. Publics·Materlel de Constructlon·Cartographle 

Constr. pave a Beşiktaş (cab eh. pr. 52) Pli cach. 10308 60 773 14 Com. Perm. Muoicip lıt. 25-8--41 15 -
Conıtr. route et piste en beton (cah. eh. 25 P.) 
Repar. atelier de meııuiserie 

Pli cach. 32674 50 2450 59 Comite Central Ligue Aviat. T. Ank. 27.S.41 14 -
Gre a rre 1263 25 94 75 Cam. Acb. Dir Gen. Fab. Mil. Ank. 16-8-41 10 -
Pli. cach 6220 - 465 50 Muoicipılite Polatlı 28·8-41 1) -Dressement cnte 

Rcpar. hôtel Publique 1129 17 Dir. Gen. Vakoufs Ank. 25-8-41 
4008 26 300 65 Municipalite İzmir 25-8-41 16 -Constr. route avec tieı pierres de taille 

Conıtr. mur de forteresse Gre a rre - - Municipalite Trabzon Mardi et Vendredi 

Produita Chlmlques et Pharmaceutlques-lnatruments &anltalrec-Fournlture pour Hopitaux 

lnstall. et articleı saoitaires Pli cach. 19808 - 1485 60 Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. 26-9-41 15 -

> > 

> > 

Poucire •• peccaia: 200 k. 

x 

> 

Publique 

6000 -
9140 -
3000 -

Electrlcit6·Gaz·ChaffeQe Central (lnatalletlon et Materlel 
Inıtall. depôt frigerifique danı hanrar lntend. a Pubh~ue 7266 60 

Sirkeci 
Locorooteur de 10 C. V. pr voie etreite Gre a gre 2970 -

Hablllement - Chauaaures - Tlaaua • Culrs 
Peau americaine 40000 dcn:ıt.2 
Chaussures pr. soldats 
Flanelles en fil d'Ecosse: 700 p. - atblete: 140 p. 
Chemisea: 700 p. • Cravates: 280 p. 
Pantalen sport: 140 p. - Caleçon: 700 p. - Moa

choin: 140 p. • Esıuie·main - 17) p. • Essuio 
-c:orpı: 35 p. · Chausaetteı: 840 paires 

Bottines: 280 paires • Pantoufles: 3& paires 
Flanelleı en laine: 3!> p. 
Confection costumeı ll cemp.·paletetı: 21 p. 
Etoffe pr. habits d'ete: 70000 m. (Cah. eh. 542 P.) 

• > ,. ıt aux ecoliers: 9000 111. 

Etoffe baki pr. habib de travail 66000 m. (Cah. 
eh. 544 P.) 

Couverture en laine: 2501 p. 
> • • : 2000 p. 

Toile americaine: 80000 m. 
lottinu: 12 paires, ruetres: 11 pıiı es 

Gre a rre 
Gre a R'r,ı, 

Publique 
> 

> 

50000 -
1120 -
1988 -
11,l 45 

• 1661 45 
> 2747 50 

Publique 175 -
Publique la p. 42 
Gre ıi gre le m. ı 55 

,. > > 1 50 
,. • • 1 65 

» la p. 10 -
• 20000 -
1 212.00 -

Gre a gre 

Bur. Epx. H.paşa 
458 - • 
685 32 > 

225 - Cem. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

26-9-41 15 -

2'·9-41 15 -
21-8-41 11 -

545 - Com. Ach. lniend. Milit. Tophane 25·8·41 14 -

445 50 Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 14·8·41 15 30 

<:;om. Acb. lntend. Marit. Kasımpaşa 13·841 
7500 - Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı t8-8-41 

15 30 
15 -
14 -
14 30 
15 30 

84 - C.A. Eeole Commerce Marit 29-8·41 
149 10 • 29-8-41 
124 61 .. 29·8·41 

114 11 
2fl6 06 
13 12 Chef 
75 60 

6675 - C.A. 
1012 50 
6695 -

• , 
lnspecleur Su,ete zone Ist. 

Min. Def. Nat. Depart. Marit. 

• 
• 

3750 - Com. Ach.Min. Def. Nat. Ank. 
150J - O.A. lntend. Marit. Kasımpaşa 
1590 - • • 

- - Municipalitc Trabzon 

29·8-41 15 30 
29-8-41 16 -
25·8-41 16 -

28-8-41 15 30 
ıl-8·41 15 -
28-8-41 16 -
21·8-41 14 -

16-8·41 11 -
15-8-41 15 -
15.s.41 14 3o 

~ Traveaux d'lmprlmerle - Papeterie • Fournlture de Bureaux 

lmression afficbea pr kourban: HlOOOO p. id pr fitre Publique 1000 - 75 - Comite Cantral Ligue Aviat. T. Ank. 25·8·41 16 -
UJOOOO p. (le papier a feurnir par la Ligue) 

Transport • Charıement • D'chargement 
Lecation camion Publique 300 -

85020 -
6875 -

Div. transports Gre a gre 
TraDsport a effectuer i Karı Pli cacb. 

Cow. tıu&tible - Cerburant • Hullea 
Bois: 4651 t. 
Ptlrole 
Bois de ebene: 1140 t. 
Charbon de bois: 25 t. 
Boiı: 80 t. 
Cbarbon criblc: 100 t.· Hmi·coke: 50 t. 

Dlvers 
Coton: 2.1 t. 
Div. ruban en fil, caoutcheuc ete. 
Cbaux: 300 t. 
Gelose: 100 k.-gelatine: 150 k. 
Diamaot pr. polissage pierre: 3 lots 
Ballast: 813 m3 

• : 826.107 m3 
Naphte , d'Eg-riboz: 10 t. 
Macbine-outil a planer avec transnisission neuve 

ou usagee: 1 p. 
Acier pr. outiHage et fil en acior pr. reuort: 23 

lota (Cah. eh. 345 P .) 

Provlslon• 
Oiınons: 225 t. 
~aven: 7 t. 
Viande de boeuf: 100 t. 
Orge: 1300• t. 
Beurre: 35 t. 
Viande de boeuf 

• : :;22 t. 
Pıia: 45 t. 

Pli c:ıch. 93020 -
Gre a rre 50000 -

> 15960 -
Gre a rrc 1500 -

• 
Publique 

Gre a rre 
> 

Poblique 
, 

Gre a rre 
Publique 

> 

Grc i v.re 
Pli caclı. 

Gre i gre 

7570 80 
4500 -
3800 -
7500 -

2750 -

62900 -

Pli Clll'h. 15750 -
Gre iı rre 

> 50000 -
> 104000 -
> 42000 -, 

Pli each. 128800 -
, 5312 50 

270 - 'eme Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 26-1-41 
5501 Com. Acb. Milit. Erzurum 26·8·41 

515 62 Cow. Acb. Dır. Gen. Fab. Mil. Ank. 2.:.·~·41 

5901 -
7500 -
239t -
112 50 

Com. Ach. Comruand. Mil. lıt. Fındıklı 21-8-41 
Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 12-8-41 
Com Adı. Milit. Bolayır 11-8-41 
Munieipalite İzmir juıqu'au 8-9-41 

11 -
10 30 
1:> 30 

16 -
10 -
16 -

Com. Ach. lntend. Mili t. İzmir 12·8·41 ıs' 30 
366 - Dir. Etable Karacabey 28·8·41 15 -

732 62 
337 50 
285 -

1125 -
76 22 

108 43 

Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpa4a 

• 
9eme Eıı:ploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
2eme Exploit. Ch. Fer Etat Aı!k. 

.. 
C.A. lntend Marit Kasımp3Şa 

;06 25 lere Exploit. Ch. F~r Etat H.paşa 

13-8-41 
13·8·41 
25-8-41 
28-8-41 
18·8·41 
U-8·41 
27-8-41 
14-8-41 
27-8-41 

8790 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 21·8·41 

1181 25 Cem. Ach. Cemmand. Mil. lst. Fındıklı 27·i-41 
C-A. lntend. Marit Kasımpışa 13-8·41 

3750 - Com. Ach. Milit. Çanakkale 22-8·41 
Com. Ach. Milit. Siirt 23-8-41 

3159 - > lS-8-41 
- ,._ Com. Ach. Milit. Maltepe de Toplcapı 15·8·41 

7690 - Com. Ach. Milit. Çorlu 26·8-41 
413 44 ~ir. Ecole Sup. de Commerce Marit 28·8·41 

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

14 _, 

16 -
15 -
16 -
10 -

10 -ı 
11 -
l1 _ı 

11 -

1§--------~ .. 
A vis Officiel 

De l'Administration Generale des Chemins de F~r 81 

Ports de l'Etat Turc: 
25 articleı de Briques refractaires pour LocomotiveS " 

naires d'une valeur eatimalive de Ltqs. 36,520 seront aclı' 
voie d'adjudication sous pli cachete le Mardi 23 Scp•crııbı' 
a 15 b. au local de l'Administration Generale a Ankııt•· 

Ceux qui deıirent y prendre part doivcnt remettre i 
sidance de la Comıni~ııioo le jour de l'adjudication jOf 

h. leurs offres1 une ıarantıe provisoire de Ltqs. 2. 739 et 
tificab exigeı par la loi. f 

Leı cahiers des charges ıont en vente au prix de 
180 aux Caisses d' Ankara et de Haydarpacha. 

(6671) 

~~~~~~~~~~ 
(OÇONCO SAYFADAN DEVAM) 

meye konulmuştur. ihalesi 26.8.~41 salı iÜnü saat 15 de 
vakıfiar başmüdürlüğü binasında topluan komisyondan flP 

Şartnameler her giin levıı:ı.ıw kale111indc rörülebilir. 
Kapalı zarfla yapdacai'ı ıçin 2490 sayılı kaauoun tal'' 

ha:ıırlıyacalıcları şartları ihale saatinden bir saat evvveJıo' 
•akbuz mukabilinde komısyon rıyaseline verilmesi şarttır· 

gönderilecek zarflarda yine ihale saatinden 1 saat evvelı 
ıelmış olmaıoı lazımdır. 

festaaa Glacak fecikmeler kabul cıiilıaez. 

Çorlu A•kert Satma,ma Kemisyenun-''
Tahmioen beher kılosu 40 kuruştan 3:l2 ten sı;ır eti J 

usuliyle mübayaa edilecektir. 
İhalesi 20.~.94 l salı günü saat 11 de Çorluda koııı1" 

buh:ndudu2'u ıoah:ılde yapılacaktır. 
Tahmin edilen tutarı H8800 muvakkat temiııatı lt,O 

Şartnamesi her giın k.omısyonda rirulebihr. lsteklılerio ıD' 
gü.1ün saatinden en geç bir saat evveline kadar teklif rl~ 
ltomi:;yona vermeleri. 

Kara Askeri Satınalma Komlsyenund•" 
iir kilosunun tahmın eaıleD fıyah 3 kuruı 75 santİı:PdeO 

keruma vergisıle çuval cıheti askeriye tarafından verıı.-e~ 
vergisi butday un ve kepeğin nakliyesi değirmenciye ai1 

zere 3600 ten bufday ~apalı zarf usuliyle öğüttürülecckti'; 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda her fÜn görülebilir· t> 

a-arni:ıonlarında buğtıiay iğiittürme evaaf ları mevcuttı.ır• 

aynidir. I 
İhalesi '.27.8.941 çarşamlaa ginü saat 16 da Karsta k• 

muzun bulundutu mahalde yapılacaktır. ltk teminat 8 bİll İ 
teklilerın me:ııkQr giin ve saatten yani saat 15 e katlar t 
toplarını komisyena vermeleri. 

Ankara Valllltlnden : 
Vilayet damızlık ay2ır deposu hayvanalınııı bir yıllık ib 

satın alınaçalc '..b-30 bin k.ilo yatak: ık sap saman 21.8.941 

günü saat 15,30 da açık eksiltme ile vilaıet daimi encii.-ı ıt 
lesi yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere "' . • t 
dürlütüne müracaatları ve adı geçen ı?ündc vilayet daıı:ıa • iti 

de hazır bulunmaları ilin olunur. 
d 

istanlıtul Belediyesinden : 'l 
T:ı h'lıİn bed. 

611 75 

209 25 

lık teminat 
•• Koııserval uar yatı okulunun yıllık 1 

45 89 

15 70 

rıı 

ol 
r 

b 

alınacak muhtelif cins yaş sebı:e·~ 
Konservahıar yalı okulunun yıllık .1~ 

alınacak makarna, ni~asta, un, P1 

8 
irwik. ·~ \t 

5:>9 - 41 93 

190 - 14 25 

1585 - ll8 S8 

Koııservatuar yatı okulunun yıtlı1' 1
/ 

k 
. f 1 

nlıııaca zeyhn yağl, aabun ve • 
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Tahmin bedelleri ile ilk teminat oıiktıırlnrı yukarıd• 1t i 
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