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müdür ' Bu gün Büyük Zaferimizin Yıldön 
l ürk Milleti; Bugün Sana Kutlu o 1 n s u , 

Türk Tarihinin Büyü Zaferi 
30 AGUSTOS 

26 Ağustos 1922. Sabnh saat 5. An~ nra 
sırtlaıının arkasından doğan güneş Ko

catepenin zirvesine doğru, ümitli, bahtlı bir 

Mehmede sesleniyor: Öcümü al Mehmet. 8Pnİ vu
ranı vu Mehmet. S:ığ k alırsan köyüme seliim götür 
Mehmet. Ve müjde v r : Mehmd ş h"t o ldu de .. 

İşte bu gün Türkün r şsiz tıırıh ne altın s ah ıfo
lerin katıldığı gündür. Bu gun Türk sev k ve i cla 
resinin ve harp tarıhınin en gü ze l şaheseridır. Bu 
7afer, Türk ıstıkliil ve tnrihinın zaferidir. Bu zafer, 
Umumi Harpte dört yıl muhtelif cephelerde kahra
manca döğüşerek yorgun düştükten, s il ahları alın
dıktan, memleketin l\.emen yamı işga l edildikt,.n 
sonra, istiklal ve hürrıyetini kurtarmak için tekrar 
dört yıl savaşan kahraman bir milletin .zaferidir. 

' 

Mlllt Şefimiz 
~flmlz 

ON l 0 P_l_N_A_R 

günün ilk müjdesini vermek sevincile yüksel
mek ve ümidi gömülmiyen büyük bir millete, 
en güzel haberi vermek için sabırsızlanıyor ve 
böyle bir acelecilikle yukselmeğ"e çalışıyor. 
Dünyanın en büyük insanı, Türkün en büyük 
evıadı, Ebedi ve Dahi Şef Atatürk, en ynkın 
rşsiz mesaı arkadaşı İsmet İnönü ve diğer alaka
lılar Kocatepenirı, zirveye çok yakın bir ya· 
macırıda bir arad:ıdırlar. Aşnğıda bu büyük ve 
ümitli günün heıyecanile geceyi uykusuz ve 
her an ileri atılmak şevkile reçiren kahraman 
Türk ordusu eır.ir bekliyor. Ona çok relen bu 
bekleyiş zamanı hiç de uzun dekildir. 

Büyük Dahi, bu büyük gün için kısaca demişti 
iti : •Güneş mağrıba yaklaştıkça, ateşli, kanla ve 
ölümlü bir kıyamet !topmuş, az sonra cihanda bü
yük hır inhidam olmuştur • 

Ne kadar doğru.. hte tıpkı O'nun söylediği 
gibi büyük bir kıyamet kopmuş, köhnemiş bir sal
tanııt yıkılmış, Avrupalı mütetabbibin haleti nezide 
sandığı hasta adamdan, y epyeni, dipdiri bir millet 
doğmuştu. İşte bugün bu büyük günün yıldönümü
dür. 

\.--------------

,,___ 

uıı• ltşl. 

Saat 5,30.. Büyük ve eşsiz kumandan ka· 
rarını daha doğrusu emrini vermiştir : 

Ordular! Hedefiniz Akdeniz .. 

Bu tarihi emir namludan çıkan mermi g-ibi, 
ıesin bitişile, hedefe varışı bir olmuştur. Ar· 
tık konuşan inıanlar de~ıl topraklardır. Evet 
saat taw 5,30 .. Türk topları, istiklil istiyen, 
hak istiyen, hürriyet istiyen ve bunun için döğü· 
şen bir milletin avizesidir. Arlık toplar, Türk mil-

Ebedi Şef tarihi nutkunda bu büyftk zaferi şöy-

Pamuklu mensucata 
el konulacak 

80 ~ düşman arasından sızan oğultular, :ıon
[} z top seslerini aşarak gürleyen sayhalar 

llınlu . 
l'lljtd pınarın yamaçlarına çarparak akısler 
~ trıyordu. O iÜD, bugündü.. Tabiatın 

ıı anbu 1 
1 
ııılireklt r aştırdı~ı bu ovaların çetin kayalar· 

t Crj •li ~ ep sırtlarında yılan gibi kıvrılan insan 
de tune - ~ h Yty 1 aurune kayıp ıidiyordu. Dalgalar a-
tr ı lln o~ l . 'l 
1 

llr"ınd 6u tular uzaklara kadar saçılan ını -

letinin hakkını, istildilini ve utikbalini haykırıyor. 

le hikaye etmişti : --. 
·24 Akustoı 1922 de karargahımızı Akşehirden 

taarruz cephesi gerisindeki Şübut kasabasına nak
lettik. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şühuttan muha
rebeyi idare ettiğimiz Kocatepenin cenubu garbi
ıinde çadırlı ordagaba naklettik. 26 Ağustos sabahı 
Koca tepede hazır bulunuyorduk. Sabah saat 5,30 
da Topçu ateşimizle taarruz başladı.• 

Hükümetln pamuklu mensucata el koyma.ya. karar 
vermeal iki bakım fan faydalı olaca.L:tır. Biri bu ıuıı· 
sucatın lliç bir auretle ihtikarla Htışlarına. meyda.o 
vermemek, ikincisi de devlet müeuııeeleri vaıitaıile 
tcn.iaıını 7aptırarak mal uklanmasııııa önüne ga;· 
mektır. 

Yu n ı LÜTFi ARiF KENBER 
* ... * ile lop an Mehmetçiklerin ıün~üleri parlamıştı. 

dl~ bnllltl \'e honıba tarrakaleri •• Yine sonsuz top
'tııı:ııult ar; devanı ediyordu. Bir aralık ani bir 

1'
11 bir M da. Göı:leri fırlak, kolundan kan dam-

1'0h eh•edin sesi duyuldu : Geliyor, Atamız 
t~ ' t•zil b . ı:ı, diy er ele do~rulun teprenın de ona selam 

ıu A.ttt~ ı~rdu. 
ıb · Ur.: D ti '11 ~Özl ' . uınlupınarın karşısında dikildi, 

Bu haklı ve imanlı gümbürtüye nal şesleri, 

vecd ve isliirak içindeki Mehmetci~in daha 
doğrusu Türk milletinin <Allah ... Allah! • ses· 
leri karışıyor .•• 

Çığ kopmuştur yerinden .. Önüne durulamı-
yor. Çıkan bütün maniler yıkılıyor .. Bir Meh
met vuruluyor. Ôbür Mehmet, onun henüz 
namlusu !02'umamış silahını alarak aynı yola 
atılıyor. Vurulan Mehmet, henüz vurulm raış 

Tarihin en büyük hadısesini, alelade bir vaka 
gibi bir kaç satırla anlatıveren bu büyük dehanın 
teva:ı:zuu karşısında insan en azametli heyecanı 
duymaktan kendini menedemiyor. 

Atatürk, yine nutkuna ~evam ile diyor ki : 
•- Efendiler; 26, 27 ıfinleriode, yani ilk gün 

zarfında düşmanın Karahısarın cenubunda 50 ve 
şarkında 20, 30 kilometre imtidadında bulunan 
müstahkem cephelerini düşürdük. M&ğlup olan düş· 

(Devamı 4 ıüncü sahifece) 

Memleketimizde devlet mlieneıelarintlın baş\ca 
hususi el tezıabları, fabrikalar pamuklu menıucı.t i
mal etmektedir. Geçenlerde yine lıt:ı siltıınlarda pa
muklu unayiinden bahıederken istihsalih artırmak 
hatta sürprodüksiyon olsa bile anormal !tir nmaa
da yaşadığımız ve ithlıilal aıılıfı karıııın«a bonun 

Ilı! erınd t 1 . ili D llJlın•r . e at ı bır ışık parlıyordu. Ey; 
•lt Uııtlup ışte ieldik, seni kurtaıdılc deınişli .• 

ı .. ına.r ba ._ - d .. 
~D- •e SÖze o-

1 
şının a.. yazmasını çoz u, 

tı ıış'.11, .e dı : 
': Yaz~ ~Yatı iÖvdemi çiğnedi. Ak bu

lı hatera ıle. başımı örttüm. Kimseye yü· 
~dıııı. a:edıııı. Bir gelin gibi sevgilımi 

ti lir c;ir1t· 1'~ne kadar etrafımı alanlara bir 
~!'ı •nlıği il ·· " d- ·ı· ·b d ·ı 

11 
ıı bik· e gor un um. arı enı en 

Ilı, ~ a~elcrinde biç adı ıeçmeyen Dum
e • . viılırn b d • eııınj.... en en ayrılırken : Dumlu! ben 
lllıı ..... Be . B . . b 'c!ön nı unutma. en yıne senın 

tıı ece~i y .. h:· a c!a nı aı. e o zeman sana Uıılü Pı· 
t 1 •e11.. Utlu fürk diyecekler ... 
Qe}' " ie r () ecaıı c; 1• Etrafımı yokluk, ateş, kan 
•ııı~I\ iec:'r'?ıştı. Artık ümidim kalmamıştı .. 
t lt •ar bır rllya ıördüm. Gövdemi yıl-

1cq0tdıı. ı~ordu, başıma bilaldan nurlar 
1 1ıı. O •bah olunca Tan yerini gö· 

·~ rtalık l ' auıları .. .. oprak renginde ağarmıştı. 
"!~1• 1ını11 glorur gibi idim. Yıldırım misali, 
' ıı, •a dı 

~- I r der l rıyorlardı . Sırtlarında barınan 
r a11 e ere d " k··ı - b ı c.~ ıyo1 1 d 0 ·u uyor, topaç gı ı yerde 
~or ıır ı G .. 1 . , N llıiiş\~ · Oı.: erım kamaştı uzaktan 

t e olduuın sevgilim, ~en ruyetimi boz· 

y~tılt alrnırn bi111ıeyorum. Topraklarım kızıl 
~tı ~e llleş ş, .Yaıııaçlarım delik deşik olmuş. 

ı,.· 'Yıne d 
~a -.ınde lıt • uman ve yine heyecan ve 
. ~~Ctiınj .. endıınden ~cçmiş bulunuyordum. 

1 ( ı.ı~·· .. çhtı- . _J •• t .. Uınij .. ... zaman senı yanımaa gor· 
re,,._ iOzünı ·· b .. h . . 

1 11: : ı; u ana suren Me metçığı 
r· .ı •11\ ey ınutl • 

0 'tııı 'ev,.-1. • u .rınar, uturlu Pınar. 
ı la " • 1 tnı t' d. " ~ "lutı ge ır ım, Unlü Pınar di-

S' 1-rı ~ Pınarın 
b· hd ol ıuyunu içen hahramarların 
ır h· •un O .. 
ıj 1Ç Olan • fUne kadar haritalarda 

li1t 01nıuıtu Dumlupınar Türkün tarihi 
Ilı r. 

tıarın 
suyundan Türk Tarihinde yal· 

Akat ıler Dumlu Pınara koşarken 11 
dız'ı hıımas"'t destanları yazılmış bulunuyor. Ünln . Pın~r J gilisini bekleyen gelini idi. Mehmetçik ne bahasına olursa 
Türkün istiklalinde temelbaşı olmuştur. Meh?1etçıklerın olsun, dere ve tepeyi düz edecek, Domlupınarına varacak 
Ünlü Pınara tırmanırken ne tankı, ne tayyaresı,. ne zırhlı ve. onu ağuşuna alacaktı. Dumlupınar, Akdenize açılan 
arabası, ne paraşütü, ne kal'a topu ve ne de mıkınah tüfek· ı~tıklal yolunun kapısıdır. işte bu kapıdan giren Mehmet-
leri vardı. Fakat Türle bu vasıtalardan mahruı_n olarak ge- çık Türk milletine zaferin zaferi olan yıldırım harbini ka-
niş bir imanla t'msalsiz ve hakiki yıldırım herbıni yapmı,tı. zandırmıştır. TürkUn kalbinden tarihine kadar uzonan bu 

Onuo başında yıldırım ordularına kumanda eden Atalü~k~ zaferin timsal ve kahramnnları (Milli dörtler) dir. 
vardı. Atatürk, zaten Türk milletinin hakiki yıldırımı ıdı. Atatilrk, düşündil, lnönü hazırladı, Çakmak tatbik 
Onun tek sözü, Mehmetçiği tank gibi sıı.ldırtır, t_ayy~r~ etti ve Mehmetçik başardı. Bu gün bu dört büyük lcah-
ıibi sıçratır, zırhlı araba gibi hücüm ett!rir, paraşut gıbı ramanın yarattıkları ölmez eserin hür ve müstakil havasını 
atlatır lcal'a topu ıibi gürleten ve nıakınalı tüfek kadar teneffüs ederek rahRt ve mes'ut yaşayan bizlere ne mutlu. 
mermi' yağdırtan bir vaı.iyete 2'etirir~i. Çelikten ~teş yat- Türk milleti ııibi Ônlü Pınar'la lSğunebilecek hanfİ mil· 
murları onu yıldıramazdı. Mehmt:tçlfın tek gayesı Dumlu- let vardır? 
pınara kıvuımakh. Duınlııpınar, Egenin Şark kıpıımda sev-

fay dalı olacağına işaret etmiştik. 
lstihsal5.tı artırırken istih1aki de tanzim za

rureti vardır. Eğer hususi imalatı keneli haline 

satılık• çıkaracak olursak Bunların çok rüç •· 
lan kontrol ve mürakabesi karşıunda ihtikirın 
hiç bir suretle önüne ııeçılemezdi. Koordinasyen 
heyeti karınilc bi.ıtün kaput ve sargılık, anba
lııjlık panıuklulara hıikılmet el koyaaıık ve her 
hangi bir fıbrikanm malı eluraa elsun bu mal 
hükumet kanalı ile satılacaktır. Burada Sümer 
Bankın bütün imalatı ile lııeraber ciifer hususi 
şirket ve müesseselerin de bütuıı pamuklu ima
latı devlet eline reçmi.ş oluyer. Bu karar aynı 
zamanda bir de milli müdafaa cepheıinden tet
kık edilirse hükumetin bu karıırını yerinde bul
mamaıt mümkün değildir. Hatta devletin bü
ıun sanayi ınuesseselerı u:ıerinde daha harbin 
ılk guııltırınde bır mürakabe vıızetme~i bile 
çok yerinde olacaktı. Böyıe anormal zamanlar-

da ıı.tılıı.alatı, ıın.ılatı huküıJlcl eh ııe murakabe 
ve idare etmek zaruri idi. Bu tarz belki de 
bazılarınca bir Jevıetleştırme zehabı uyaodıra
bılir. Fakat ne dc:ı olsa g4ye imalatı artırmak: 
ve tevzıatı muvaı. ııel ştırmek olduğuna röro 
sermayedarları endişeye düıürccck bir hal ve 
vaziyet yoktur. Bugiinc kadar satışlarını ser
bestçe ve oldukça müsait fiyatlarla yapmış o• 
lan fabrilta Te te:r:ıiihlar buudan aenra da aynı 
şekilde imalatta bulunacaklardır. Yalnız imalat 
devlet emrinde bulunacak ve hü.kılmetin lüzum 

rösterecefi yerlere mamul mallar sevk ve teslim 
edilecektir. fiyat mesele1inde hükılmet aa çok 
geniş davranmaktadır. Tevziat Sllmer Bank 
tarnfından sattırılacağı için fiyat hesabı tabii 
ıekilde devam •yliyecektir. lstanbulda mevcut 
fabrika ve imalathanelerin adedi, bunların le• 

nelik islihsaliitı muvazeneli bir ~ekilde tevzie 
tabi tutuldukça ne pamuklu mensueat ııkıotısı 

(Devamı 2 nci 1ahiftde) 



2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Clnıl Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 
lnteet, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Tamirat yap. aç. eks. 1791 35 
kapalı z. 

Teminat Müracaat yeri 

134 35 lat. Kemut. SAK Fıntlıklı 
1232 16 Çorum Viliyeti 

Günü Saat 

13-9-41 11 -
15-9·41 16 -

Ank. Adliyesi: 
Meıe oduau 1879 

Ank. Elektrik T. A. Ş. 
Elektrik malzemeei 1133 
Parke kaldırım in~Hı 1872 

Ank.. Jaadarma SAK 
Yü11 eldiven 16'9 Şose tamiri Çorum Çerikli yolu arasında: 3015 m. 

Şose tamiri Beyouma-Çaycuma yolu arasında 160 m. paz. 114695 98 6985 - Zonguldak Valili ti 25-8-41itib. 1 ay Ank. Nümune Hastanesi: 
Maltepe Enstitiısü memur evi tamiri • 625 - 46 92 lnhisarlar U. Mütl. 
Sen!Jipa!Ja Bakım evi sığınağının tamamlanması işi ,. 599 50 54 96 > 

Elektrik Havagezı-Kalorlfer (Tesisat. ve Malzemesi) 

o~aat malzemesi: 29 kalem·elektrik malzemesi: 10 paz. 3534 22 530 13 lst. Komut. SAK Fımlıldı 
kalem 
Mensucat, Elbl•e, Kundura Çama,.,, v. •· 

Fotin: 1600 çift kapalı z. 
Kaput bezi: 7000 m. (temd.) aç. eks. 

Fotin: 10000 çift pız. 

> 6670 çift .. 
Kundura: 10000 çift , 
Er kundurası: 10000 çift kapalı z. 

• > 10000 çift .. 

r. obtlya, tlho ve eve,yeaı, M"'amba Hahv.s. 

İzmit Kayseri ve Çankırı halkev)eri 
ve fon perdelerile takılması işi 

Halkevleri için mefruıat (temd.) 

sahneleri dı!J 

Nakllyat, eo,altma, YUkletme 

paz. 

Kereste nakli tahail ve biçilmeıi: 5000 m3 (şart. 2 1.) kapalı :ı:. 

Mahrukat, Benzin, Makine ~•llar1 

Odun: 1500 t. 
"· .. 

15.9.41 de alınacağı ilan edilen 7 kalem odunun ek
siltmesinden sarfinazar edildi 

MUteterrlk 

Saplı kürek: 31 ad.-su kovası: 114 ad.·alıcı hortum: 
7 m.·lans: 10 ad.·rekor: 10 ad.-yangın ıöndftrme 
aleti: 1 ad.-meraiven ipi ve ağaç basamağı: 1 ad. 

Aluminyun çadır düğmesi: 12500000 ad. (müteahhit 
nam ve hesabına) 

İnce ip kınnap 630 liralık 

Kalın ip 480 liralık 
Fıçı tapası büyük: 10000 ad.-küçük 10000 ad. 
Fıçı tapası besi: 250000 ad .• (müteahhit nam ve he· 

aabıoa) 

Muşamba önlük: 220 ad. 
Lbtik oo. ve harf 28000 ad. 

Er:a•k, Zahire, Et, Sebze, v. •· 

Bulgur: 52 t. 
• 104 t. 

Kuru ot: 2000 t. 
Sadeya~ı: 14 t. 

Kuru sofan: 175 t, 
Saman: 255 t. 

> 302 t. 
c 1270 t. 

Sıfır eti: 138 t . 
Saman: 75 t. 
Kuru ot: 75 t . 
Saman: 200 t. 
Sı~r eti: 24 t. 
K. ot: 540 t. 

.. 100 t. 

kapalı z. 

paz. 

• 
aç. eks. 

> 

aç. eks. 
paz. 

aç. elcs. 
> 

kapalı z. 

• 
paz. 

• 

• 
• , 
, 
• , 
.. 
> 
.. 

paz. 

• 

14886 - 1116 - Harta U. Müd. SAK Ank. 
1960 - 147 - Maarif Vekilliti Devlet Kitapları Mü· 

tedavil Sermayesi Müd. A11k. oad. 
İkdam Yurdu 

925oa - 11750 - Erzurum Ask. SAK. 
61698 - 8679 - > 

92500 - 1750 - • 
100000 - 6259 - Balıkesir Aık. SAK 
92500 - 5875 - Erzurum Ask. SAK. 

C. H. P. Genel Sekreterlıtı 

> 

m 3 27 42 7'419 50 I)· D. Yolları Ank. ve Haydarpa!Ja 
Vezneleri 

28125 -

beh. O 00 70 

k 1 80 

k 1 60 
380 -

770 -
1190 -

15600 -
31200 -

k o 05 50 
23800 -

12250 -

it o 39 

2199 - Çorum Ask. SAK 
Babaeski Ask. SAK 

- - Tophane Lvz. SAK 

5625 - , 

47 25 Maarif Vek. Devlet Kitapları Mütecla· 

36 -
28 50 

57 75 
89 -

vil Sermayesi 
ikdam Yurdu 

,. 

inhisarlar U. \lüd. 

• 

, 
• 

1170 - Ardahen Ask. SAK 
2340 - • 

Balıkesir Ask. SAK 

Müd. Ank. Cad. 

1785 - Buruda Tophane 7 inci lık okulu 
Ask. SAK 

1837 50 lıt. Komut. Komut. SAK Fındıkla 
1434 30 « 

1698 75 • 

7885 -
• 
• 
> 

• 
• 
> 

1418 - Erzurum Ask. SAK 
1125 - Ardahan Aık. SAK 

12-9-41 
2-9-41 

2-9-41 

15·9-41 
2-9-41 

5.,.41 
5-9·41 
5-9·41 

22-9-41 
15-9-41 

9 45 
11 05t 

10 -

ıs -

Mezar tahtuı 1871 
Ankara Valiliği : 

Evrak talıu i~i 1869 
Enakı matbua 1872 
Kok kömürii nakli 1872 
Ziraat alet mektebi tamiri 1872 
Aık. Fabrikalar U. Müd.: 

Reçel 1876 
İpek kumaı 11!75 
Ot 1883 
Madın yaA'J 1875 

10 - . Kalay, kurşuıı teneke levha Hl74 
• Bayındır Beledıyeaı: 
1 Belen büıt 181i0 

10 30 Bolayır Ask. SAK 
11 - Nakliyat işi l!J73 
10 - Bolu Belediyesi: 
16 _ Latım i•t· 1872 
16 _ Bursa J'. T. T. Müd.: 

Po.ta aakli 1874 

Bursa Ask:. SAK 
Bulıur 1883 

4-9-41 10 30 Çanak. Nafıa Müd.: 
Yol tamiri 1871 

4-9·'41 15 _ Çanak. Ask. SAK 
Sadeyatı 1872 

G. H. P. Ank. Vilayeti 
Kiremit ve taı aakli 1883 

15·9-41 15 45 Kir t 1883 

1 
Çorlu Ask. SAK 

Odun 1869 
Buttlay ıınıı yap. 1877 

l •' 41 lO _ Sı~ır eti 1883 
o- • ı Çoruh Nafıa Müd.: 

- - Duvar tamiri 1669 
D. O. Yolları 

Araba kiralanması 1874 
i Bal&1t 18i'O 

5-9·41 15 _ 1 IJevlet Meteoroloji işleri U. Müd: 

t 
Beoz.in 1872 

D. Bayazit Ask. SAK 

9
_
9

_
41 14 30 

KHmc teker 1866 
Sabun 1882 

l Devlet Orman lşletm. Diiue 
2-9-41 11 - , Revir Am. 

2.9.41 11 
12-9-41 11 30 
tı-9-41 9 55 

l Köknar tomruj"o 1875 • 

f Deniz Ln. SAK 
Çay 1881 

12-9-41 11 10 
12-9-41 10 15 

12-9-41 11 _ I 
12-9-41 9 -
4-9-41 15 30 

2-9-41 16- 1 

11 -1 2-9-41 
3-9-41 
3-9-41 
3-9-41 
4-9-41 
1-9-41 
1-9-41 
2·9·41 
1-9-41 

10 30 

11- ı 11 -
16 -
15 -
15 30 
15 -
11 -
10 -
10 -

Ayva ve erik reçeli 1883 
Beyaz peynir 1883 

Erzurum Vilayeti: 
Parke taıı 1853 

Ereğli inhisarlar Mem.: 
lnlaiıarlar mamulatı 110.lcli 1880 

.Erzincan Ask. SAK 
Sıtır eti 1867 

Gaziantep Vakıflar idaresi: 
Demir kasa 1875• 

Harta U. Dir. Ank.: 
Battaniye 1875 

lst. Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri: 

Çelik ray 1855 
Kamyon faıiıi 1877 

lst. Defterdarlığı: 
Gürgen edunu 186!!1 
Fatıh maliye şubui biııuı tamiri 1881 

lst. Jandarma SAK 
V aıelia 187Q 

lıt. Komut. SAK 
Keyuıt eti 1870 

lzmir Viliyeti: 
Okııl binaıı tamiri ıa7t 
Köpril tamiri 1880 
Klprü tamiri 187S 
İzmir Belediyesi: 

Sam•n 1871 
Sandal kiralanması ıS78 
Kordon çekilmeıi ıs7~ao 

lzmir inhisarlar ~ 
luhisarlar mamıılilı P~ 

1
, 

lıt. Sıhhi MüesseJe 
Sadeyatı 1871 ıJ-

lzmit Akçako::a f>. 

ip saplı JDlar bn~lıl1 1 

lzmir Lvz. SAi( 
Er fotini 1871 />.~ 

Karaköse Ask. S 
P' ' L ~ ırıııc, '"'· faaulye va 

Karacabey Meri11•5 

Çıftliğ'i: 
Yulaf ve arpa 1B69 , 

Kayseri Ask. 5.AI' 
Oduıı 1878 

Konya Nafıa Miid·= 
Okul binası tamiri l• 70 ~ 
Kırıkkale Ask. 5;. 

Saman ve et 1872 

M. M. Vekileti: 
Yem terbuı 1881 I~ 
Kıılık elbiselik kuın•f 

9 Blolctrilc malumeti JS5 
Battaıılye 1869 

Merziton Ask. SA~ 
Kaıaıı •akraç ve k:ar•f 
Muğla Nafıa MiiJ.: 

Köprü tanıiri 1875 

Nafıa Vekaleti= ,; 
Naıilli ovası ıulama ~-

J 803 
Ormaıı Koruma (j 

Yün ve tirı çor1p ıs71 
Orda Belediyesi: 

Kriple aıadoa köm6riİ J 

Pendik lstasyoo V' 
Seyyar ketra inf. 1870 

P. T. T. U. Mii;.: 
Elbi .. maa k:aa~et ısıt 

Samsun P.T.T. ~{ 
P .. ta nakli 1181 

Sıvas Belediyesi: 
!beta duvarı i~. ıssz 
Samaa 1882 
Parke taşı 1882 

Siirt Ask. SAK 
Samaıı J 872 ~ 

Sümer Bank U. ~ 
N u.illide işçi apart. İ~I 

yon ve au tuitatl 

Sümer Bank Yer~ 
Haıır elbise ve palto 

Süruç Ask. SA~ 
Odun 1861 
Sadeyat ve k, et 1 6S 
Topkapı Maltep191 

Eter takıaıı 1881 
Balyılı k. et 1881 ~ 

Tophane Lvz. SA 
Kuru fuulyo 1881 

Türkiye Kömür S• 
seseai: 

Nakliyat iıi 1876 b 
Y nrma Köyü Mo 

Sıva ve •eton i~i ı8'.' 1 

Yüksek Mühend•• 
Sadeyıtı 1869 

, 540 t. • 
, 1029.8 t. , 

18900 -
15000 -
16200 -

121192 -
15600 -
72023 -
30459 -

1215 - • 
7310 - Erzurum Ask. SAK 

26-9-41 
11-9-41 
11-9·41 
27-9-41 

9-
10-
10 -
15 -
ıs -
15 -

Pamuklw mensucata el kof11 
Sadeyağ 10 t. 

" 43650 k. 
Bulgur 144,9 t . 
Bulgur: 19 t.·pirinç: 13 t.·tuz: 9 t.·şebriye: 2 t.• 

beyaz peynir: 1.2 t.·çay: 100 k.·patates: 25 
t.·k. fasulye> 20 t.-k. so~ao: 7 t.-k. (izllm: 
2.5 t.-toz ıeker: 7 t.-mercimek: 3 t.-k. mer• 
clmek: 72 t. (şart. 127 k.) 

Sade yaf1: 13 t. 
Silivri yofurda: 1450 k. 
Sadeyatı: 32 t. 
Koyun eti: 40 t. 
K. fasulye: 80 t, 
K. ot: 350 t. 
Patates: 50 t. 
Saman: 450 t. 
Tek tip ekmek: 
Saman: 18 t. 
K. ot: 21. 7 t. 
Sadeyatı: 18 t. 

150 t. 

(B Müzayedeler 
Lakomobil makinesi, dinamo ve tevıi tabloıu 

> , 
, 

kapalı z. 

, 
paz. 
kapalı z. 

.. 
, 
• 
• , 
• 

paz. 
.. 
> 

k. 1 70 

• o 34 
55400 -
24000 -
13600 -
21875 -

6500 -
22500 -
22125 -

k. 1 66 98 

--

2340 - > 1-9-41 
11-9-41 
11-9-41 
17-9-41 

4852 - Muğla Ask. SAK 
2283 - > 

958 31 Jandarma Genel Komut. SAK Ank. 

1667 50 
74 -

4155 -
1806 -
1020 -
1641 -
488 -

1688 -
1659 -

168 75 
236 -

" 19-9-41 
Kandilli Kız Lisesi Müd. 3-9-41 
Kayseri Ask. SAK 15·9·41 
Balıkesir Ask. SAK 18-9·41 
Çorum Ask. SAK 18·9-41 

• 18·9-41 
> 18-9-41 

İzmit Akçakoca Okulu Ask. SAK 19-9-41 

Malatya Akçadağ Köy Enstitüsü Müd. 6·9-41 
Tophane Lvz. SAK 2·9-41 

.. 2·9-41 
Yalova Ask. SAK 4·9·41 

15 -
15 -
16 -
16 -
14 -
14 -
14 -
16 30 

12 -
16 -
16 -
ıs -

60 - Şile Belediyeıi 10-9-41 15 

i 

1 inci sayfadan devam: 

baş gösterir ne de fazla ithalata 
ihtiyaç meseder.Esasen en çok li· 
zım olankaput bezi ile sargılık ve 
ambalajlık bezlerdir. Diğer renkli 
ve elbiselik pamuklular içio yerli 
imalat idareli bir usulle tevzi 
edilmek şartile ihtiyaçlarımızı 
karşılar. Noksan olanları da el 
tezgahları vaııta ve yardımı i)e 
temin etmek mümkün olabilir. 

HükQmetin son kararı daha 

ziyade Adana, Mersin, Tanus, 

İzmir mıntakalamıdıı akisler bu

lacaktır. Çünkü en büyilk fabri· 

katar Duralardıdır ve senede bir 
buçuk milyon metreden fazla ka
put bezi ve iplik yapan bu fab· 
rikalardır. HükOmetin bu kararı 
her fabrikanın it bacmını ve ma· 
lın kalitesi ile çeşidini tayin ba
kımından dolayı önemlidir. Bu 

suretle yurdun b
3 

mamulatı daiıni s111 

edilebilecektir. İ 

HükOmetin k•' 
rikalara aittir. f;l 
teşviki sanayi "I. 
rine g~re beş ~ Js' 
aşıığı knddrette 0• 

ler bu karana b•dfl . , 
mıştır. Şehriııııı ~ 

~ fi 
yapan ancak 3- ~ 

ter pamukluları 

bez yapanlar dab~~ 
• 'b 1 • Jjll 

u ıtı ar a ııın~ JI 
işe alakalı fabrı1' 
n~den ibarettir· S 
b . ...ea vazıyetten ... bn 
ra kendilerine ·~ 
verecek ve iplif

1 

celctir. 

LQtfi ,,_~I 
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Ş.se tanı' . B ırı. ak: Zonguldak Valiliği ilanlarına. . . "' 

ları~~tıııak iıış. ve memur evi tamiri. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilan· ......_ . 
1112=-=~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!~~~~~~~
~ Klinik ve lspençiyarT alat, Hastahane Lvz. 

''""•t a Ve içtimai Muavenet Veklleli Merkez Hıfzıs· 
M •hha EnsUtUaU Satmalma Komisyonundan 

lellll erkez hıfzıssıhha enstitüsü ihtiyacı için listesinde yazılı 652 ka· 
ıiQe ~c~.anın 15.8.941 tarihinden kapalı zarf usulilc yapılan eksiltme· 
fik.ll ~~p çıkmadı2ından 2490 sayılı kanunun 40 ncı maddesiııe tev· 

ı; ır. ay zarfında pazarlıkla temin edilecektir. 
L·elhıne tahmin edilen bedel 10000 muvakkat teminat 750 liradır. 

herı~:te ve şartnamesini görmek. ve pazarlığa girişmek. isteyenlerin 
etıııı,1 . ınerke;ı: hıfzıssıhha entitüsü satın alma komisyonuna müracaat 

erı. 

~ - - -- -
~at-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
l( '41erzlfon Askeri Satlnalma Komisyonundan : 

telli 
1 '•h zarfla alınacağı ilan edilmiş olan 2500 çift er fotinine is· 

P•ıar)~~~ınadı~ından pazarlıfı 24.9.941 çarşamba günü ıaa t 16 da 
~ h a satın a\ınacaktır. 

tıır, u lllltJlen bededeli 21250 lira kati teminatı 3187 lira 50 kuruş· 

ı Şırtnaın - . M . k . d " -ı-stelttil . e ve numunesı erzıfon ıahnalma omısyonun a roru ur. 
Qı _ etın lı>elli rün ve saatte kanuni belgeleri ve temin•tlarile Ko. 

llllura 
' caatlerı. 

M h ~ • 
~at, Benzin, Makina yaJlan 

MONAKASA GADTES1 

lstanbul Lv. Amlrllğl Sabnalma Komisyonundan : 
Tophanede Salıpazarındaki anbarda mevcut 10 kalem muzika a· 

Jetinin tamiri ile 50 adet o'>ova kamışı ve 100 adet nota ıehpa<ı1 n· 
lıoacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi <f.9.941 perşembe günü saat 15 de 
Tophanede Lv. imirli~i satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 680 lira 50 kuruş ilk teminatı 51 lira 4 kuruştur. Muzı· 
lc.a aletleri an barda rörülür. 

* * * Altı milyon adet şimşirden çadır düfmesi alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 3.9.941 ıarşamba günü saat 15 de Tophanede İstanbul le· 
vazım amirli~i satın alma kemisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
23,400 lira ilk teminatı 1755 liradır. Nümune ve şartnamesi kemis· 
yonda görülür. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Ankara Levazım Amlrligl S•tlnalma Komisyonundan: 
Komisyonda mevcut nümuaesine göre 600 adet kaşık ile 600 

adet çatal ıatın alınacaktır. 
Pazarlığı 'l. 9.941 salı günü saat 11 dedir. 
Taliplerın tahakkuk edecek fiyat uzerin4en kati teminatlariyle 

birlikte Komisyona müracaatları. 

Oıman "oruma Satlnalma Komisyonu RelsllQinden: 
Aşağıda yazılı ambalej malzemesine 26.8.941 Sah günü talip 

çıkmadığından ikinci defa olarak ilanına mecburiyet hasıl olmuştur. 
MezkOr mab.eme 49 madesinini A fıkrası mucibince pazarlıkla alına· 
caktır. Muhammen bedelleri yeküno 2000 liradır. Teminatı katiyeıi 
olan 300 liranın komisyonda alınacak bir yazı ile lstanbul orman 
mesai muhasipliğine yatırılacaktır. 

Pazarlık 2 EylOl 941 Salı fÜnü saat 15 de mezkOr komisyonda 

yapılacaktır. 
2800 metre kanaviçe 

2000 adet toka 
10 kilo mühür kurşunu 
70 « balya ipi 
25 < Kınnap 

Sıva• Beledlyeelnden 

leher adedi 10 kuruş bedeli tahminli 50 bin adet parke taşı 23 
, ağustos 941 tarinden itibaren 15 gün müddetle eçık eksiltmeye ko· 

l nulmuıtur. 

Miktarı Muh. b. 0 o7,5 tem. Eksilme 
Cinsi adet lira kr. lira kr. ıelr.li rllnü ıaati 

-------
Fıçı tıpası büyük 10.000 380 - 28 50 aç. ek. 12.9.41 11,38 

küçuk 10.000 Müteahh. namına ,. 
~ • bezi 250.000 Müteahh. namına pazarlık ,. 9,55 
uşnmba önlük 220 770 - 57 7S aç. ek. > 11,10 

Lastik No. ve harf 28.000 1190 - 89 - > ,. 10,15 

. 1 ~ Nümune ve şartnameleri mucibince yukarı~a cinı ve 
mıktnrları yazılı 4 kalem malzeme hizalarında gösterilen usOllerle sa• 
tın alına .. aktır • 

t
21 -:--b~uhl'lmmdeıı bedelleri, mevakkat teminatları, eksiltme tekil ve 

saa erı ızar aın a yazılıdır 

3 - Eksiltme ve p~zarlık hizalarında yazılı rün ve saatlerde Ka· 
bataşta Levazım Şubesındeki Alım Komi<ıyonunda 1 k 4 N- .. ~ yapı aca tır. 

d 
- umune. s_ozu geçen ~ubede görülebilecefi gibi •artnameler 

e parasız alınabılır. v 

5 - isteklilerin tayin elanan gün ve ıaatl d • 
1 

• • er e 
parasıy e bırlıkte mezkür Komisyona müracaatları. 

o• • 7,5 güvenme 
(7575) 1-4 

* * "' 

Cini 
Muham. b. 

Mikdarı Lira kr. 
Eksiltmenin 
l'ilnü saati 

0 'o7,5 tem. 
lirn kr. Şekli 

--- --- --------
Paspas 50 adet 328 60 24 65 açık esk. 2.IX.941 9 30 

9 45 
10 -
10 15 

hizalarında 

Ampul 1~55 :o 674 00 50 55 • > > 

Selofan kağıt 60000 ,. 
Bilyalı yatak 112 > 

pazarlık • 
" > 

1 - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 4 kalem malzeme 
gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

2 - Paspas ve ampullerin muhammen bedelleri muva'-k t t · • il a emınat· 
!arı hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme ve pazarlık yukarıda yazılı O'Ünlerde K b t t L ~ . . • a a aş a e· 
vazım .:;>ubemızdekı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - .A~pul, paspas, bilyalı yatak eb'at listesi ve selofan kitıt 
nümunesı sozü geçen Şub~den parasız alınabilir. 

5 - isteklilerin eksiltme ve p zarlık için tayin ı n 
d 0

, _ o unan r n ve 
saatler e o 7,5 guvenme paralarile birlikte mezkür K · ·· 
racaatları. oıaısyona mu-

(7443) 4-4 
••• 

Cinsi Mub. B. Muvak. T. Eksiltme tekli i'Ü•Ü saati --------------·-8 
lat•nltul P. T. T. MUdUrlUIUnden: 

le Gyük postahane binası kaloriferi kışlık kömür ihtiyacı olarak 175 11 111•tin ı· · d k- - k k ·1 k l 

ı

1 
lu taşlara ait fenni şartname fen işleri müdürlüğünde görülebilir. 
Taliplerin 1.9.941 par.artesi günü saat 14 de 375 lira muvakkat 

teminat parasiyle belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
Maltepe eastitüıü 

lllııft ave cıns ma en omürunün alımı açı e 11 tmıye onu • 
llr. 

l tltsiltın 15 . " " p h L' °"ttıa e .9.941 pazarte11 saat 16 ela Buyuk osta ane uınası 
•nda v ••tıııı lto . alde hanı 2 nci katında 23 No. lu odada toplanacak alım 

t.\ h ınısyonuoda yapılacktır· 
llllıı,tu •ınıııen bedel beher ton için 17 lira ô kuruştur. Muvakkat te· 

1' 1~26 lira 43 kuruştur. 
rı111 a iplerin ol baptaki şartnamelerini görmek, muvakkat teminatla· 
le.,.,2:·hlırınak üzere çalışma günlerinde mezkOr müdürlük idari kalem 
ti111., 

1111 kıııııına, eksiltme gün ve saatinde de 941 senesi için muteber 
lotaa'~?'1aaı vesikası ve muvtkkat teminat makbuzile birlikte komis-

Ut&caatları. 

1 Bayındır Belediyesinden: 
1 Kazamıza Cari Paşa suyu yollarının tamiratında ku1lanılmak üzere 

40 santim kutrunda ve bir metre uzunluğunda 1360 metro beton büst 

1 
açık elcsilııne ile yaptırılması takarrür etmiştir. 

Taliplerin 1 eylül 941 pazartesi günü saat 16 buçukta belediye 

daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Levazım Amlrllğl &atlnalma Komisyonundan: 

No. Miktarı kilo 

12/40 325 

12 
80••rir Askeri Sabn Alma Kemiıyonundan : 12f50 

271 

t,11 ... 60 ton, 252 ton, 3200 ton, 3520 ton, 3360 ton ki ceman 11592 
12160 435 

... e ıı 70 435 

12~e odunu ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 12180 163 
2~2 t tonun tahmin bedeli 25200 lira ilk teminat 283,5 liradır. Yukarıda miktarı yazılı balık ağı iplikleri pazarlıkla aatın alına· 
101111 Onun tahmin bedeli 3780 lira ve ilk teminatı 283,5 liradır. 3200 cakhr. İhalesi 3. 9. 941 çarşamba günü saat 15,~0 da Tophanede 
lol\

11 
n tahlllin bedeli 48000 lira ve ilk teminatı 3600 liradır. 3520 Lvz. amirliği ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 

111111 ~ ~a~nıin bedeli 52800 lira ilk teminatı 2890 liradır. 3360 to· 10297 lira 81 kuruş, kati teminanı 1!>44 lira 67 kuruştur. Nümunesi 
p 1 lllın betieli 67200 lira ilk teminatı 4610 liradır. ve şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona 

~. ,:ı.arlıkları 2.9.941 salı iünü saat 11 de Bolayırda Sa. Al. Ko. 
PllacaLt gelmeleri. * ... * l' il ır .,. 
alihler·ın m

0

ez,_·"r tarı.hte k · ·· l t K.u omısyona muracaat arı. 

-~Ü~~~!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!! 

~ 1 
250

. Ankara Yenl,ehlr Parti Merkezinden: , 
!atın ıli 300 ton miktarında kireç alınacnkhr. Vermiyt' talip olan· 
li ... 1·9.9·U pazartesi gunü saat 11 de Ankara'da Yenişehir'de Par· 

... et~ . 
ezıne relmeleri ilin olunur. 

y 811tner Bank SellUloz Sanayii Milesseaeslnden 
l~ti1t.e?i Veya az müstamel iyi ve derhal işler bir halde listikli veya 
laQı. •ıı 3 ili 4 tonluk karoseriıi 3,80 ili 4 metre uzunlutunda on 

ıOn l 
lie .a ınacaktır. 

titı t :tne veya bir kıamıRa talip olanların son fiyatlarını havi tah· 
"''dü:ı ıfletinl 2.9.941 tarihine kadar Sümer Bank İstanbul şubesi 

ütGne vermeleri ilan olunur. 

a,h . M. M. Y. Sabn alma Komlsyonunll•n: 
•11 b,, e~'.ne tahmin edilen fiyatı 180 yüz seksen kuruş olan 15.000 
t,tbaı 1~ adet yem torbası pazarlılda münakasaya konulmuştu. Yem 
.ı, ~~ı ıçin 5.000 adeten aşağı olmamak şartiyle ayrı ayrı teklifler 
"• ta ili edilir. İhalesi 1.9.941 pazartesi glioü saat 11 tledir. Evsaf 
tı ttna111 · V l k · "ıı.ı. "•ı 135 kuruş mukabilinde M. M. . satın a ma omısyo· 
ili ~at·•hnabilir. Taliplerin teklif edecekleri miktarlar üzerinden kanu· 
ı,ti, ı te111inatlariyle lııirlirte ihale gün ve ıaatindo komiıyena ıelıııe· 

.......... 
-------------------------~ 

KAM 1 L SAYAN 
TERZİ va ŞAPKACI 

l' 
•ta ıh •ne 

••sa"• rnaıazeaı 
Çarşıkapı yeni okul aokak Ab· 
dullah ef. Apartımnnı No. 8 

BUyUk 9ar'ı kalpakçllar 
No. 155 

l&TANBUL 

Fıçı tapası ve bezi ile muşamba önlük lastik No. ve harf alına· 
cakhr. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
Devlet o. Yolları Eskişıtnlr 5atınalma Komlsronunden 

Mobammen bedeli 29.907 lira elan 3 kalem et, 1 l.9.941 perşembe 
günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle Eskişehir Cer Atölyesi Müdür
lük binası içindeki komi•yon tarafından satın alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 2243 lira 03 kuruştur. Taliplerin kanunun ta· 
yin ettiği vesikalariyle teltliflerini ayni filo saat 14 de le.adar komiı· 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 150 kurut mukabilinde Eskişebirdeki komisyondan 
Ankara, Haydarpaıa, Sirkeoi ieare vomoelerinden alınabilir. 

Topkapı Malıepealndekl Satınalma Komisyonundan c 
25.8.941 tarihinde pazarlıkla satın alınacak 600 •on samana talip 

çıkmadığından tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. Saman döküm ha· 
Unde beher kilosunun muhammen bedeli 3 kuruş tutarı 18000 liradır. 
Saman balye halinde beher kilosu 3 kuruş 75 santim tutarı 22500 
liradır, Saman balyesinin teli ciheti askeriyeden verilmek şartile beher 
kilosunun fiyatı 3 kuroş 40 santim tutarı 20400 liradır. 

Evsaf ve hu~usi şartlar Topkapı Askeri Satınalma Komisyonuda 

görülebilir. • 
İhalesi 4.9.941 19erşembe rünu saat 15 te komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerin kati teminatlarile müracaatları. 

{ inhisarlar U. Müdürlügünden : l 
~~------·-----------------------------.. 1. - Mevcut keşif ve planı mucibince idaremizin Şemsipaşa ba
kım evi sığınağının tamamlanması isi pazarlığa konmuştur. 

il. - Keşif bedeli <599,50> lira %7,5 muvakkat teminatı «44.96> 

liradır. 
ili. - Pazarlık 2.9.941 salı günü 11,05 saatte Kabataşta leva· 

zım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
lV. - K~if ve p11nı sözü geçen şubede görlllebllir. 
V. - lsteklilerin pazarlık için tayin olunan a-ün ve saatte kanuni 

vesaik ve ~ıo 7,5 ıüvenme parasile birlikte mezkQr komisyona mü· 

racaatları. (7664) 

memur eYİ tamiratı 625.GO 46.92 Pazarlık 12.9.941 9,45 
Maltepede yaptıracağı ta· 1- Şartnamesi mucibince idaremizin 

mir iti pazarhta konmuftur. 
2 - Keşif bcdelile 0 o 1,5 teminata yukarda yaııhdır. 
3 - Patarhk 12.9.941 cuma fÜnÜ Kabataşta Levazım Şubemiz· 

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- PazarlıQ'a 2'irecekler 0 o 1 ,5 K"Üvenme paralarile birlikte yu· 
karda yazılı Jı'Ün ve ıaalte adı ı•çen şubeye müracaatları. 

s- Şartnameler söıü geçea eu9eden alınabilir. (7678) 1-2 

Zonguldak Valiliğinden : 
1 - Zonguldak vilayeti içinde Beycuma ·Çaycuma arasında oa 

üç kilometre 160 metre tulünde ve 114 695 lira 98 kuruj mubam• 
men keşif bedelli şose işi 25.8.9U tarihinden itibaren bir ay nr· 
fında •PAZARLIK• ıuretile ihaleıi icra elunmak ib:ere eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme ve fenni şartname ve mukavele projeıi 
ve keşif evrakı vesaire her gün daimi encümen kaleminde rörülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 6985 liradır. 

4 - İşin bedeli 941 yılı büdçesioden verilecektir. 
5 - Pazarlığa iştirak eylemek istiyenlerin Zonguldak vilayetine 

istida ile müracaat ederek alacağı ehliyet vesikasile ticaret odasın· 
dao bu yıl için alınmış vesika ve muvakkat teminatını yatmiıtına 
dair makbuz veya banka mektubu ile Zonguldak vilayeti daimi en· 
cümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. .(7674) 1-4 

is·TANBUL BELEDİYESİNDEN 
Tahmin ilk 
bedeli teminatı 

500,00 37,50 Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinin kalafat yeri ve 
vapur iıkelesi sokağında çatal, bıçak fabrikası 

yanındaki 28-30 numaralı bina ankazıntn satııı. 
690,00 51,76 Boğazinde Bebekte Rumelihi1&rı caddeıinde 

178/112 numaralı ev ankazının satışı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları ynkarda yazılı iıler 
ayrı ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muame· 
lit Müdürlüğü kaleminde görülebılir. ihale 3.9.941 Çar,amba rllnil 
saat 14 de Daimi Encllmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektuplarile ıhale günü muayyen saatte Daimi Encllmende 
bulunmaları. (7243) 

• • • 
Tahmin ilk 
bedeli teminat 

---- ----
1393,20 104,49 Kadtköyilnde Osman ata mahalleainin·Baıçavuı 

sokafında 50-50-65-63·61 numaralı tlilkltia anka· 
:zmm satışı. 

740,30 55,52 Galatada Bedrettin ı9ihalleainin Kaptanpaıa çıp· 
lağı sokağında 9·11-13 numaralı ev ve diikkin an· 
zınm satışı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukanda yazılı iki par· 
ça anlcaz satılmak üzere ayrı ayrı a91k arttırmaya konulmuştur. Şart· 
nameleri Zabıt ve Muamelat Madürlüfii kalmiude görülebilir. ihale 
10.9.941 Çarşamba günil saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale fllntl maıyyen 
aaatte Daimi Encümende bulunmaları. (75 t5) 

lmtiyas Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: lSMAIL GIR1T 
Buıldıtı ,_,ı ,.lll••ka .. ll•tltaeaa. lıteDbU 
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ABONNEMENT 

QUOTIDll!N DES ADJUDICATIONS 
ADMINISTRATION 

Ville et Provlnce 
3 mola Ptrı. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etranrer : 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs 5 --MAKASA GAZETESi 
Galata, Eski Gtimrfik Cad· 

No. 52 

T6l611hone ı 49~ 

Botte Pestale No. 1261 Joumal Professiınnal des Fournlssaurs et des Entrepreneurs de l'Etat Poar la Pablicitc§ ı'adre11er 

l l' Adminlıtration 

-----------1!] 
_______________ ._./_ 

Talllaau Synoptiqua des Adjullicatiens •uvertas Aujourd'hui TUrk Tuihinin BHyük Zaferi 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

estimatif 
Caution. 
provisoiro 

Lieux d'adjudication et du 
Cabier dos Charres Jours Heures 

(1 inci sahifeden dcnm) 

mao orllusu lı1Uvvayı külliyesini, 
30 Atustosa katlar Ashlaanlar 
civarı oda ihata ettik. 30 Atusteı· Adjulf ications au Rabais ta icra ettiğimiz muharebe netice

Conatructlens-R6paratlon-Trav. Publloa-Mat6rlel de Conetructlen·Carteıraphle 
sinde .&üşmao kuvayi asliyesini im· 
ha ve esir ettik. Düşman orlluau 
başkumandanı da üaera meyanın
da bulunuyor .. Demek ki tasavYUr 
ettiğimiz neticei katiye beş günde 
alınmış oldu. 

Trav. repar. Publique 
Pli cach. 

1791 35 
Repar. chaussee sur route Çorum·Çerikli 3015 ın. 
l<epar. cbaussee sur route Beycuma-Çayeuma: 1'6 a. 
Repar. maison employrs lnstitut Maltepe 
Aobevement constr. ahı i maison mani pula ti on Şem· 

Gre a ı· re 114695 91 
> 625 -
> 599 so 

si paşa: 

Eljctriclte·Gaz-Chaff•i• Central (lnstallatlon et Mat6rlel 
Materiel de censtr.: 29 lots materiel electr.: Hl lets Gre a rre 3534 22 

Haltlllement - Chaussurea - Tiaaus - Culrs 

iottines: 160~ paires Pli cach. 14810 -
Bottines: 10000 paires Gr6 a a-re 92500 -

• 6670 paires " 61698 -
Chaussures: 10009 paircı • 92500 -
Chausaures pr soldats: 10000 paireı Pli cach. 100009 -

" > 10000 paires " '2500 -

Ameublement 11our Haltltatlon et Bureaux-Taplsser•e ete. 

Fourniture et mise en place des ridun acı ıd· Gre a rrc 
DCI des maiıons du Peuple a lzaıit, Kayseri 
et Çankırı 

Meubl11 pr. maiHn du Peuple (ai.) 

Transport - Chargement - D6char9ement 

Traasport, sciure et charı•meot boia de conıtr. 
(Cab. Ch. 2 L.) 

Pli caeh. le m3 27 4'l 

~ombuatlble - Garlturant • Hulles 
L• acijudication qui devait avoir lieu le 15.9.41 pr 

l'acıhat de 7 lota ile lteis a ete anaulee 
Boiı: 1500 t. 

Dlvera 

Ficelle a ince pr. 630 L. 

Pli cach. 

Publique 

Ficelle rrosse pr. 419 L. , 
Bouchon pr bari! ır.: 10800 p., iti petit : 10080 p. Publique 
Tolle pr bouchoo de tııaril : 2561990 p. (au nem et Gre i rre 

pour compte du feurolsseur) 
Tablier en toile ciree: 220 p. 
No. et earactires en oaeutcbouo: 2HOO p. 

Publique 

• 
Pelle avec maoche: 31 p.·seau a eau: 114 p.-trom· Gre a rr6 

pe aspirante: 7 m.-laoce: 10 p.·raccord: 10 p.-
extincteur d'ineendie: 1 p.-corde pr. eohelle 
et marchepled eo bois: 1 p. 

28125 -

le k 1 80 

le k 1 60 
380 -

778 -
1190 -

134 35 Com. Aclı. Ceamanti. Mil. lat. Fındıklı 13-9-41 
1232 16 Viliyet Çorcm 15-9-41 
6985 - Vilayet Zonıuldalt 1 mois a partir du 25-8-41 

46 92 C. A. Ecen. Menop. Kabatache 12·'·41 
44 ~6 • 2-9-41 

530 13 Cem. Ach. Command. Mil. lst. Fındıklı 2-9·41 

111, -
11750 -
8670 -
1750 -
6250 
5875 -

Com. A. Dir. Gen. Carterraphie Ank. 
Cem. Ach. Milit. Erzurum 

" 
Com. Acb. Milit. Balıkesir 
Com. Acb. Milit. Erzurum 

15-9-41 
5-9-41 
5.,.41 
5-9-41 

22-,·4 l 
15-9-41 

11 -
16 -

9 45 
11 05 

10 -

15 
10 30 
11 -
10 -
16 -
16 -

811 9üyük zaferin anahtarını 

başkıımandanın muharebe alanında 
en tehlikeli yerlere kadar s .>ku 'a· 
rak can alacak noktayı keşfetme· 
ıind~ ıörınl"'k lazımdır. Milletin 
makus talibinin yenildiği o gün· 
lercie bütün ctpheyi idare tden, 
büyük İoönü'yü hudutsuz sanı ile 
anmamak ve ona en derin min· 
ncttarlık hisleri duymamağa im
kan var mıdır ? Milletin makıls 
talihini yenen Büyük Kumandan 
İnönü, yaptığı fevkalade plao da· 
iresinde orduları muayyen iatika· 

- - Secretarbt Gen. du P"arti Rep. Pop. 4
_
9

_
41 

lO 
30 

metlere se•kederken, Ba~kuman· 
elan Atatürk, cephenin mühim bir 
kısmıoı ve onuo Kurmay Başkanı 

> 4
•
9

•
41 

lS _ Mareşal Fevzi Çakmak da difer 
luamıoı dolaşarak can alacak nok

tayı araştırıyorlardı. Büyök Ata· 

7419 58 Adaa. <Mn. Chemin de Fer. Etat Ank. 15-9-41 15 45 türk'ün ıaşmaz görüşü IDu mühim 
Caiıse H.paıa noktayı l>ulmııkla a-ecikmedi. Esas 

Com. Aeh. Mllit. laltaeski 

Cem Aca. Millt. Çorum 

planı deti4tirmeden kıtalan düş· 
manm can ala\,;ak noktası Qzerine 
teplamışb. işte bu ıuretle o ta• 
rihi zafer kazanılmıştı. Cephe ka· 

18·9-41 10 - mandaoı sayıo lnönü işte o za· 
man bu büyük muharebeye Baı-

kumandanlık muharebesi adı ve• 
47 25 Dir. l"en.&. Reule•ent .&es Livre ile 2 9 41 11 -· 1 rilmesini teklif etmiş ve bu t~k.-

I'Etal ciıı Min. tieı Financos a Ank. lifi kabul elunmuştu .. 
Cad. İkdam Yurdu 

36 - • 
28 59 Com. A. Ecen. Monop. Kabataş 

57 75 
89 -

• 
" 

G. A. lntend Milit. Tophane 

2·9-41 11 _ Büyük Şeflerin direktiflerini 
12_,_41 11 30 çok mükemmel tatbik eden ve 0 

12.9•41 9 55 ı günkü tarihi savaşa iştira" eden 

12-9-41 
12-9-41 
5-9-41 

I kıymetli kumandanlarımız, Birinci 
l l 18' ordu Kumandanı Nurettin (ölmüş· 
10 15 tür). İkinci Ordu kumancianı Yakup 
15 _'Şevki (ölmüştür.) Birinci Kolordu 

Bouton en alumunium pr. tente: 12~000000 p. (au 
noaı et pr. compte du fourniaseur) 

• la p. O 00 70 5(;25 - > 
1 

Kumandanı İzzetin Çalışlar (me· 
bustur) İkinci Kolordu kumantlana 
Ali Hikmet (ö1milştür), Ü9üncü 

9·9-41 14 30 Kolordu Kumandanı Şükrü Naili 
(ölmüştiir), Dördüncü Kolordu Ku-

Provlelona 
Olives, huilo d' oli ves et ıavon 

Riı, laaricots ıecı, peis·chielaes, leatillH, sel, pe· 
tib pois en tııoitH poivre ooir, 111cre en 
poudre et carre, Hmoule, ble vermicelles, a
midon, farine de ri:ıı en sac, macaronis fro· 
maıe vinaia-re tbe ete.: 33 lota 

Ble conca .. e: 52 t. 
,, " 104 t. 

Foin: 2000 t. 
Beurre: 14 t. 

Ble eencaase: 19 t.- riz: 13 t.- Hl: !> t.- vermicelleı 

Pli cach. 

Publique 

Pli cacb. 

• 
Gr6 a rre 

• 

Pli cach. 

16382 05 

15600 -
31200 -
le k O 05 50 
23800 -

mandanı Kemalettin Sami (ölmüş

tür), beşinci Süvari Kolorduau 
394 - O. A. Ecele .;up. lnrcnieurs a Gü· 12-9-4 l 14 - Kumandanı Fahrettin Altay (şimdi 

müşsuyu 

- - Cemite Ccntral Lirue Aviat. T. Ank. 8-9-41 10 15 

1170 - Cem. Aob. Milit. Ardahan 
2340 - • 

Cem. Ach. Milit. !alıkesir 
1785 - Com. Ach. i la 7-6me ecole prim. 

Tophane a Bourıa 

12-9-41 
12-,·41 
4-9-41 

de 2-9-41 

11 -
9-

15 30 
1' -

958 31 C. A. Com. Gen. Geodarmerio Ank. 17-9-41 15 -

Birinci Ordu Müfettişi Altıncı 
Ko1ordu Kumandanı Ki:aım İnanç 
(ölmüştür) ve bu harpte ölen, lım 

harpte sa~ kalan bütün subay ve 
erlerimizi ı.u vesile ile bir kere 
daha takdis ile tebcil ile anmamızı 
bir vazife bilmeliyiz. 

• • • 

- Büyük hatırı; ıf 
r ib ... Muharrbe cepbıf 
en müşkül işi, akş•ııı ~ 
ziyeti ıiir'atle kavrılll 
ai fÜn için kıtaların , 
hareketleri kararlaştırlll 
tün rıın devam eietı 
1 . . . d bnıa' 
erın netıcesuı e ~ 

rin ne vaziyet aldııf 
düşman durumunu bıl 
saslı iştir. Bu da nıub~ 
batı demektir. TeJgr• 
gibi bütün fenni v.ısıl• 
içindir. Fakat bu vasıV 
dar mukemmel olursa 

b. t tl nun tam ır ıuret e ~ 

min edece~ini düşiirı 
olamaz. İşte biz bO) 

1 

bir anda bulunur keP · 
reşahmıı; Hızır ııbi Y 

1 

zi tenvir ettiler Liı1111 

rcktıfi verdil r r. rtı~ ~ 
açılmıştı. Hedefi ı i:z ~ 

Fnhrettin Altay bur 
durdu. Belli idi ki eıı . 
hatıralarına, yakın ııı-1 
mck iatiyordu. Notl•1'

111
1 

tiı. Cumhuriyetin oııll~' 
nilmü münasebetile bır 
komisyonuna hatıraları'' 
ti. O yasıyı bularak 
h. Sayın Orgeaeral o 

ribi şu c\lmlelerlc hülal' 

•- Bllyllk taarroı-' 
madao attı fÜD e\',,ı 
Atustoa 1922 do 111111

1 
elan yürüyilıe başJıyaıı fi 
fırkasıotlan kurulmııf ,ı 
dam altına verilait •1

1 
kolerduau, cephenin •0 

relmek için beş rec•. ~ 
yen yürildü. Hareketi.,~ 
tayyarelerincieo ri•le ... ' 
pılan bu gece yilröyiit1 

ça yorrunlutu mucip 1 

26 Atustos sabahı 
olan taarruza iştirak İÇ 
Afyonkarabisar cenubıJ 
hor daflarını aşmak 
riyoti vardı. Karaıılık 
maz ıüv arilerimis keçi 
dan ormana, dağlara 1 

başladılar. Saltah oldl11f 
tüş başlamı,tı. Artık -
ler biribirini takip edi~ 

Ben, bu tarihi ve . 
hrayı okuyup bitirdif'' 
kıymetli asker tekrar 
başladı : 

Artık gidiyer, fİ 
Atlarımız yoruluyor, f• 
!arımız yorulmuyordu• 
matlOp olmuştu. Qrd0 

si ve heyecanı ıon h• 
mııtı. Mütemadiyen i1'

0 
Nihayet hedefimb:c, i ., 
kıyılarına çok ltua b• 
vardık . » 

••• 
2 t.· fromaıe ltlanc: 1.2 t.- the: 100 k.- pomme 

de terre: 2:> t.- baricots secs: 20 t.· oia-nonı: 7 
t.• raiıin ıec: 2.5 t.- ıucrt!: 7 t.- lentilles : 3 t. 
id rougl"'s: 7'J. k. (cah. eh. 127 P.) 

Beurre: 13 t. 
Yo2hourt de Silivri: 1450 k. 

Pli cach. le it 1 70 
Gre a rre le k o 34 

1667 50 > 
74 - Dir. Lycee Jeunl"'S Filles de Kandilli 

1831 50 C. A. Command. Milit. İst. Fındıklı 

19-9-41 
3.9.41 
2-9-41 
3-9-41 
3-9-41 
3-9-41 
4-9·41 
1-9-41 
1-9-41 
2-9-41 
1·9-41 

15 -
15 -
11 -
10 30 
11 -
11 -
16 -
15 -
15 30 
15 -
11 -

Biraz yukarıda 30 Atuıtos 
zaferine tekaddüm eden günlerde 
Büyük Atatürk'ün, cephenin !tir 
kısmını dolaşırken diğer bir kıs
mına da aayın Marl"'şal Çakmağı 

rönderdifini yazmıştım. İşte o 
gün, kıymetli mareşalimiz c-tphe· 
nin en ilerisinde bulunan süvari 
kolordusunun yanına k&dar git· 
mişti. O zaman bu süvari kolor
dusunun kumandanı ve timdiki 
Birinci Ordu Müfettişi Orgeneral 
Fahrettio Altayı, ihtisaslarını Öf· 
reomek için Emirgindat.i yalısın
da ziyaret tttim. Bu kıymetli ve 
mütevazı asker, kendisine has ne 
zaketile beni kabul etti. Mak~a
dımı anlattım: 

Bana, hııtıralarıP1 

kiyınctli kumandana ltf 
Jı 

ayrıldıktan sonra keJI 
dü.şünüyordum : lstikİ' 

ne bbr naınıılar verıııişt• 

Oignons: 175 t. 
Paille: 255 t . 

• 302 t. 
• 1270 t. 

Viaotie de boeuf: 
Paille: 75 t. 
I" oin: 75 t. 
Paille: 200 t. 
Vianclc de Doeuf: 
Paille: 420 t. 

• : 270 t. 
, ı 510 t. 
, : 300 t. 

135 t. 

24 t. 

• 12250 --

• 
• 

• 
• 
> , 
> 

• 
• 

le k O 39 

le k. O 04 50 
, > o 04 50 
• > o 04 50 
> • o 04 so 

1434 30 > 

1698 75 > 

7885 -

912 50 
2720 75 
1012 50 

> 
> 

• 
> 

• 
• 

Ce•.Aeh.Milit. 1578 i Çanak. 
> 

> , 

juıqu'au 18-9-41 
> 18-9-41 
• 18-9-41 
• 18-9-41 

- Mevzu çok rüzel dedi. A
deta heyecanlı idi. Gözleri deni
ze, ilerilere daldı. Anlatmata 
baıladı: 

feda olsuo, 

Dünyanın şu çok ~ 
maoında, koca kec• 19İ 
tiklallerioia birer kal' 

harcandıft devirde SO 
aıani.sı daha çok u l\lil 
millet daha çok 30 ~ 
yaratmak için daha ço 
kahramaolar ve cani•' 
hazırdır. O yalnız 1'it 
mefe bütün tarih bof11 

miş, and içmiştir: ? jt 

bütünlutü ve istiklilıd 


