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Türkiye için Kuru.1 
3 Ayhtı 450 
6 • 850 

12 t 1 !'00 

E.cnehi memlekr.tler ı:in 

12 Aylığı 

SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü ıeçen nuııhalar 

20 kuruştur 

2700 
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GÜN ÇIKAR İKTİSADf, MALT, TİCART VE ZiRAİ 

G ZETESİ 

12 Birlnclkbn 041 

REKOR! .. ~ 
Zeytloyuğlurının hallel1etluln 

aktılnl lsbat edene 

--1000 Lira--
i K R A Mj Y. E VERİLİR 

Adrese dikkat ı J9taubal 
TUln QGmrOk.Kemerll eokak 

Zl N•. Tel ı Kıtı 

NAZiF ÖZARCA .. ____ ............ _~ 
mum ÜCC r 1 a r 111n Müteahhit er ı meslek nıdır; 

Bugun başlayın 
hayırh · hafta 
Buırün tunruf ve yerli m111lar 

aaftaaı bqlıyer. Bu b fta, ıneııı· 

leket ve milleUıaiı içi• ook hnyır· 
lı ıii•leria ber sene teait edilea 
ltirer ink.iıaf ve yüktelif merhale• 
•İdir. Eter seneler ı çU.koı her hlr 
Hne i9incie biror hamle il~ ileri 
atılacak elurıalc ltcş oa ıeoe ıilti 

kı~a bir uman urfıo.da bütün yurt· 
ta iktisadi yiikselişi• z.irvuintt u
lı1makla milletimizi uadet vtı re
falıa kavuiturmuı oloruı. 

Yazan: LUTFl ARlF KENBER 

• * * 

T A.SARRUFUN mani.sıoı bel· 
ki de henüz anlamayanlar veya 

anlamak istemeyenler vardır. Çün· 
kü aile terbiyesi ile, mektep ha· 
yatıncia veyı yaıadıfı muhiti• İ· 
caplarma ıöre tasarrufun ne ol
dufanu, faydalarmı g-örmemiı, i· 
fitmemiş olanlar bittabı bu öaeın· 
li mevzuu anlayamazlar. 

EKINIMIK HABERLER 

Devletçe yıpılan suJamıludın 

ücret ılınacak 
Ankaradan bildiriliyor: 
Devletçe yapılmış ve yapıla

cak olaa sulama işlerinden alına· 
cak ücretlere dair kanun layihası 

meclis encümenleriııde inceien

mektedir. Layiha esaslarına 2ö· 
re devletç~ yapılacak sulamalar· 
da sulama şebekesi içinde kalan 
ve sahibi tarafından istenildiğin· 

de su verilebılecelc ciurumda ba· 
lunan araziden ve sulamu şebeke· 

si içinde tesis edilrniş ve edil~
celc olan ve su ile işliyen veya 
mühim miktarda su sadeden sıoai 
nıiesseselerden hükumetçe tanzim 
edilecek tarifeye ıire her .seoe 
su ücreti alınacaktır. Su ücret· 
}erinin tayininde febt"kenin işlet· 

me m~srafları ve amortiımanı göz 
Ön ünde tutulacaktır. Arazi Yerıi· 
ei vermekle mükellef olanlar ıu 

ücretini de ödemekle mükellef 
olacaktır. Sınai mü esıeselerin su 

ücreti bu müe11eseleri işletenlerden 
alınacaktır. Adı ıeçen arazi ile 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Yerli lintor• pımuQ'u 1967 
Çam ki}ıdı 1981 

Bakırköy Aıık. SAK 
Tay 1981 • 

Bnlakesir Ask. SAK 
SadoyaRı 1902 
Çauaıt. Ask. SAK 

Sı}ır eti 1~83 

Deniz. Lvz. SAK: 
Ktrute, vidı, ıomun v. ı. 19&4 

D. D. D. Yolları 
Kalıp nioadır 1977 
Eskişehir Ask. SAK 

Mıtba• binaaı inı. 1967 

Harbiyede Yedek Subay Oku· 
lund~ Aık. SAK 

Burçek, kaplıca, kuıyemi v. ı. 19·51 

Trakya hududundaki köprülerin 
tamiri tamamlanmak üzere 
Balkan harbi saralarında yıkı· 

lan Türk • Bulıar bududuoda 
Küçük Mustafapaşadak.i Maraı 
köprüsünün tamiri bitmiştir. BÜ· 
rada çalışan mütehassıs ve amele· 

lçel Orman Çevir2'e Müd.: 
Çam odunu 197b • 

ltel Defterdarlıtı: 
Hükümet keo.}ı tamiri 1971 

lzmıt Ask. SAK 
Kırmııı mercimek 1977 

Lüleburıaz sk. SAK 
Döküm, k. ut 1Y79 

Marai Ask. SAK 
Pirinç vı k. fasulye l 97' 

Marmara Üesü Bahri Komut. 
SAK 

Sabun 1983 

M. M. Vcıkaleti SAK 
Otoınobil akümulitör 198-' 

Ega mıntakısı tütün piya
sası liUrincikanunun 12 inci 

günü açılıyor 

-Aakaradan bildiriliyor: 
Eıe mıntak8'Jı tütün piyasasının 

12 Birincikinuoda açılacafı bil· 

Hele, ~ençler, lcadınlar tuar· 
rufun hiç bir surette tatbik edi· 
lemeyeoeğ'i ,kanaatinde ierar eder· 
ler. Zira onlar baıırcıdırlar, lca
unmanı• ne kadar güç olduf unu 
arılamak bile istemezler. 

sınai müe11eselercien su verilmiş 

olsun olınuın her !lene su icreti 

alınacaktır. 

ler Kapıkıııılede Meriç üzerinde 
yapıliDaltta olan köprüyü bır ao 
evvel bitirmek üzere Liileburgaza 
i"lmişlerdır. Bundan baılca Al
maııyadarı getirılaıekte olan in· 
ıaiye malzeıue~i Lüleburgaza ıel
mtktedir. Bu ilci nci köprünün ta
miratı da şu~at :ıyıoa kadar bit· 

mış olal!alc.tır. 

dirilmektedir. Ticaret Ve\(i\eti 

t 

\P 

Eıe dosta karşı cimrilik olu· 
ııurmu biç? Elbet ki kazanmak 
ıarfetmek içiaairl Aile t"rbiyesi 
içtimai durum ve biigilerle çok 
ali.kalı olan tal!lrruf iıi yalnız 
iktisadi bir kazanç detildir. Aile 
için de fert için de bir varlık 
safhasıdır. Tasarruf edilen her şey 
ınacdi olıun manevi olsun büyük 
bir kaır;ançtır. Bu kazanç tedricen 
artarsa, yekiau kabarsa hiç şüp· 
besiz ki, istikbal için insanı ümit· 

ıizlite diJşürmez. Maddi olarak 
tuarr11f edilen her şey ve her 
madde zamuı ıelince yeni kaza· 
rıılmıf ltüyiik bir servet kadar 
laemli ve kıymetlidir. Ak akçe 
kara rün içindir derler. Bu çok 
Yerinde atalar sözünden bu hafta 
için ödü ilha•lar almak lazımdır. 

Tasarruf haftası, halkımızı ik
tisadi kaidelere röre uyıuolaıtır
ınak ve alıilırmak makaıadı ile 
lt11ruloıuıtur. Yani meı.olekette 
bütün vatandaşların bu hir hafta 
İçinde her ıeyden maddi olarak 
en az sarf ye iıtihlak etmesini 
ve fazlasının da yarın için sak· 
laama11nı temindir. Bundan ötüril 
•u hafta memleket ekonoıoisi na· 
llıına Türkiye içın uğurlu ve fe· 
Yizli ıünleri iativa eıjecektir. 
lialluanzı tasarrufa alı,tırmak güç 
olmaklıı beraber yavaş yavaş bu· 
nu do başarmak kabıl elacaktır. 

Senenin her bir haftasından farklı 
Q\aralc, alilı:a iic meşgtı l olacatı· 
tnız Tasarruf Hafta91ndan ıeneler 
temadi ettik9e bu alışkanlık hu· 
8Ule felecek, eyvela teCrÜDe ma• 
hiyetinde, sonra da devamlı su· 
rette tasarrufa önem \.'e kıymot 
"eri lece ktir. 

Halkımız, elbet ki yerli mallara 
da teımil edilen bu haftayı u• 
llutmayacaklardır. Çünldl yerli 
Qıalların memlelı:ette açdıtı büyük 
"e ~niş çı~ırı görmeyen ve an-
1-nıayan kimse kalınamış ribidir. 
li,r şey, her mal artık yerlidir. 
Bu yerlilik, memleketimizde hem 
iı sahasını hem de unat tahannı 
ıenişleten iktisadi varhktır. Ku
tııtan fabrika, muesseulere bütün 
\ıu var edilen mallardan dolayı 
tlkran bislerimhi gizlemek kil· 
tllklllk olar. 

Havagazi Şirkatlari 

Şirketlere kömür getirmek 

için bir vapur tahsis edUdi 
Şehrimizi o Havagazi şiı ketle· 

riniıı ltömür&üz kalmamaları için 
tlnalo vapııru bu şirketlere Zon· 
ıuldaktan kömür retirmeye tah
sis oluumuş ve ilk parlide 
bir iki yüz ton köaı iir getirıaiı

tir. Bıı kömürler Kadıköy Hava
ırazi tirketine verilmiştir. 

Gümrükler Vui dalında 

Yükselme 
lkinciteırin ayı lı•anbul ıüm· 

rüklef' varidalıııda bir yükselme 
fÖri)lmüıtür. Biriocite-ıriııde va· 
ridat yektınu 550 bin lira ikeu 
geçen ay 850 bio liraya yükHl
miştir. Cenup limanlarımızda el· 
de edilen rümrük varidatı harp· 
ten evvelki ıeoelere nisbetle da· 

, ha yüksektir. 

İST ANBU L BORSASI 
11.12. ~L 

l.cıadra 1 Ster liıı 
NMyorlc. 100 Dolar 
M•dria 100 Peıet.a 
Citolc.lıolm HlO ı ... .,c K r. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Sıvas-Enurum 1 
Sıvu-Erzurum 2·7 

S..22 
129.5275 

12.89 
110.75 

21.10 
19,SQ 

Her mal arlık yerlidir, Türk e· 
linden, Türk zekacııodan g~çerek 
var calrnuştur. Böylelikle daha bir 
~ok mallar yerlilik kisveıine gi· 
recek ve hepimiz buonola iftihar 
edeceğiz. Yerli mallar haftası 

başlarken hepimi.,; bize bu mesut 
ıünleri röşteren ve bizi dünya· 
nın umomi yokluk manzarasınd:ın 
uzak tutarak her itte halkımıza 
varlık yaratan hftk6aıe! i mize le· 
ı~kkür etmek borcumuzdur. İu· 

\ ıaallab her sene, ftçmiş seneler 
ribi L\aarruf haftaıını uadetle l idralr. ederi&. 

Bu suretle önümüzdeki aydan 
sonra Avrupa ile ticari müuade· 
leler fovlı:-alicje artacak ve meıın· 
leketimize daha fazla mal ithal 
edilecektir. 

İzmir de 
Halkap1nar batakhğının 

kurutulma•ına ve a§aç· 
landırıl 'llasına beşlaıuror 

lzmirtleıı bildiriliyor : 
Uzuo zaaıandanberi ıehir bal· 

kının ve civardaki köyliilerin sağ· 
lıg-ını tebcid eden Halkapınar 

bataklığının kuruti.llması için ka· 
rar alınmıştır. Beledıye reisi Re
şad Leblebicioğlu, mühendiı.lerle 

beraber mahallinde t~tkikat yap
mıştır. 

Bataklık, 700.000 metre lc:are· 
lık bir sabByı kaplonıakta ve 
mütemadiyen sıhhati tebdid et· 
mı· kt .. dir. 

Yapılan tetkiklerde ille iş ola
rnk bataklık sahasının daha kat'i 
olarak tcsbiti ile iatimliki karar
la1l1rılun-1tır. lııtiınlak muamelesi 
bittikten sonra buruıuıo kurutul
masına ve atıçlandırılıııasına baş· 
lanacaktır. Yapılacak hamlelerile 
bu muazzam işin başarılacağı şftp· 
hesiz ad.ledilmektedir. Fakat bu 
muıızzam işi ltaşarmak için hükt· 
metin de yardımı lazımdır. iu 
yardım eau~n vadedilmiıtir ve 
temioi de miimkun nyıluıaktadır. 

Halkapınar batakhtı cntadan 
kaldırılmakla bir .ağlık yuvası 
vücuda getirilmiş olacaktır. 

1 

Bin ton kömür daha ıeliyor 
Şehrin kölllür ihtiyac:mı tama

men karıılamak. itin alınan ted· 
airler neticesinde bir iki güne 
kadar şehrimize bin ton kömlr 
daha ıclaıiı olacaklar. 

Zıraat Bankannao iştiraki ve yer· 
li Ürnnı;r şirketi vasıtasile mü· 
d hal• mübayaası yapmak için 
haıırlılclarını yapmaktadır. Zsru
ret ıörüldüğü talcdir<le bu müdıt· 
hal~ mübayl\asıoıo becmi geniş• 
letılecekti r. 

Müstahsil menflSatini korumak 

maksadil~ randımao ve kalite 
farkları gözöninde tutularak m11.la· 
telif iııtibsal rDerker:lerinde a~ıari 
mübayaa fiatlırı da tesbit edile· 
cektir. 

Marmara ve Karadenizde tütin 
mübayaahııa Tiirk Limited Şirke· 
ti yanında Yarli Ürünler Şirketi· 
nin de müdabale mübayaası ya· 
pacafı llildirilıoektedi r. 

Qünde 1000 kifiyı 

basma dağıtılacak 
Reımi ve huıusi müeueıelerde 

çalışan menaurlara ve halk• tevzi 
edilecek basma, pazen ve yün 
ribi maddelerin ınuntazam bir şe· 

kilde tevzi edile bilmesi için Yer· 
li Mallar Pazarları bazı tertibat 

almı~lardır:, Yapılan tetkiklere fÖ· 
re lıtanbuldaki Yerli Mallar Pa· 
zarları matar:alar ında günde 1000 
kişiye kolaylıkla tevziat yapıla· 

bileceği anlaşılmıştır. Bu teniat· 
ta illtö:ıco resmi muam~leleri ıe

ri halinde tekemmül ettirilmiş o· 

lan memurların ve ıonra cia fa· 
kir ve yardıma muhtaç halkın 

röı;öoinde bulundurulma11 karar· 
laıtırılmııtır. 

Mısır ve Filistin~en yapılın 

mal taıe,ıeri 

Mısır ve Filiıtindeki bazı fir· 
m"lar bizden zeylioyağı, üzüm, 
incir, ceviz ve fındık utın al· 
mak istediklerini bıldirmitlıtr• 
dir. 

Buna KlUkabil pamuk vr. 

1 
muhtelif yemiıler rlotierecelder· 
dir. 

iktisadi Haberler 
Ecnebi memltketlırı a i t 

ltalran ihracat rejimi 

Gümrük Ta· 
rifesi No. EMTEA 

896 Tuvalet fırçalar 

897 Oiitaıeler (balar 
ve bakır halitasın· 
dan elanları hariç) 

898 bi~. b Fermuarlar (selHi-
loitten) 

899 
9M 

,07 
9G8 
909 

910 

Yelpaze 
M•cla eıyaıı tas· 
fakları 

Şemtiye ve ltasteıı 
saplan (yaloıı: tıla· 
tadan) 
Yapına çiçek 
Yapına meyva 
Yapma çiçek ıar· 
ıtit ilril 
Tuyi•at tüyleri 

898 ter b Fermuarlar pıırça· 

ları (selliloitten) (DEV AMl VAR) 

MUNAKASAL·AR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Ma!zemQ-Harita 

Ordu Nefıa MUdUrlUIUnden : 

Fatsa kasaltaeında yaptırılacak beı sı.ııfh S3karaya mektebi iaıaa· 
h kapalı zarf usulila eksiltmeye çıkrırılıaıfhr. 

Kefif berieli '!163.! lira n kuruştur. 

Muvakkat taıainat l62l lira 43 kuruıtıır. 
E.'<siltme ı6.12J'41 tariltinde cu;11a filnü saat lS te Ordıı Hikt· 

met Kou~ı içinde Na!ııı MUıliirlüfi.i oduınd ı toplancık in4ut lc.
misyoa11nda yapılacıık:tır. 

htelclileriu ilulıs gd ıund~ ı eo az üç i'Ü'l evvel Makuu Vıliyete 
nıüracaatle alacakları .ehliyet veliıc.uı ve ~Hl yllı Ticaret ()Juı ve· 
silcası ve muv:ıklcat temiııat'ariyle t•klif aıt-,ktuplarını auı~yyaa rlıl 
ve s,atle mıılcbuz; m ıkabilin fd in,.nt k.,naisyonun' Yermelcri Jioıı•· 

dır. Postada vuku bulacak leebhiirdea dolayl ıeç ltalaealc ~kt .. P.lar 
kabul edilmez. 

Hamza Beyll Köyü Muhtarhlınd•n ı 

Köyümüz la11lnnan Hamza Beyli köyii ci varındalci lciprünin ta•iri, 
açık ınilnakasay:ı konulmuş old ı~ıındarı talip olanlann 2t t'l.9U pa• 
zarl,.si gilnü saat 15 de iltalesi icra edil ~"ğioden talip ulaaları• 

yevın ve vakti ıaer:kOreye kadar köy nauhtarlıfıııa euraeaat •t•eleri 
illo o\uour. 

Ankara Beledlyeslncien ı 

Erdem, Mi<ınfir, Güçlüler ve l-ıkitler ıokaldarıu yaptırılacak par· 
ke ve adi kaldm111 imali işi 011 baş ırün ıoiiddetle açık ekıiltmeye 

konulmuilur. 
Muhammen bedeli 1788 lira 47 kuruştur. 
Teıninalı 133 lira 54 kuruştur. 
Şartname ve keşif cetvelini görmek istiyenlerin her ıiia Hclıaea 

kalemine ve İ5teklilerin de 26.12.911 CJma filail saat 11.JO da itele· 
diye daireıinde müteşekkll encürnene mOracaatları. 

• • * htasyon civarında yaptırılmakta elan tebze dükkinları iti• 
yaptırılacak camekinlar on beı riln müddeti~ açık elcsiltmere kenal· 
muştur. 

Muhammen bedeli l220 liradır. 
Teminatı 'l41 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve keşif cetvelini görmek. ioıtiyenlerin hı" fln enc:iimen 

kalemine ve isteklilerin de 26.12.9'41 cuma ıüaö saat 10.30 da ite· 
lediye dairesinde müteşekkil eucümeııe m\lnoaatları. 

* * * Isı as yon civarında yaptırılmakta olan sebze hali etraf yel ve 
trohıvarlaıı iti oo beı fÜn mtddetle atık eksiltmeye koııalmaıtu. 

Muhamaen bedeli 6290 lira 50 kımıftur. 
Teminat 471 lira 71 kuruıtur. 

Şartname ve kt'tif Cetvelini (Örmek İstiyenlerİD ller fin ıtHitaeD 
kalemine ve isteklilerin de 26.l:l.9 d cuma rilnil saat 10.:sO da bele· 
diye dairesinde müteşekkil encümene milraeaatları. 

* • • lstasyorı civarında yapılmakta olan toptancı hılı binası içini• 
blokaj ve grobetoo iıleri on b"ş ıün müddetle •tık ekıiltmey• ke· 
nolmuştur. 

Mulaammen bedeli 3333 lira 75 kuruıtur. 
Temiııatı 150 lira 3 kuruıtur. 
Şartname Ye ketif Cetvelini (Örmek İsliyeı:ılerİn Jaer fiil eneQmH 

kalemine ve ieteklilerin de 26.12.941 Cuaıa rant saat 10,30 •a lı· 
lediye dıireahıde ml\t•tekkil !oc:tlmene ml\racaaUan. 

1 ----1· ... vvınVJrln •rr ı· ) iuruıı Ptıluakhr. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
İstanbul Bılediyısindın: 

Tahmin B. Teminatı 

165,00 12,38 

Clatl Ş.k!J Mabaıa. "41. Teminat fMtracıaat yorl Gtntl Saat• 

Fatihte Kırlc9e1me mahallesin Nefer so· 
ltafıoda 26 numaralı ev ankazınm sa• 
tııı. 

A) MUnakasaler 

l••••t. .Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Anadol11 hltarı 14 Hl okul binaaı tamiri pu. 
Patila ı3 inci okal binası tamiri • 
Patlb 40 inci ekul binaaı taairi • 

252 -
247 51 
249 7j 

llltlar, Kllnlk ve lapen9lrart allt Haetahane &.vır. 
Tu ruha: 0.500 kı. pu. 

81ektrlk Havagazı·Kalorlfer (Teslaatı Ye Mal zemesl) 
Oto•atik masa telefoau 60 ad. aç. eks. 1680 -
Kayoak teli 2.5 m/m: 85 lc.·S.25 m/ra: '5 it.- 4 111/a pu. 

15 k.·manometre 6 puıluk 6 ad.-S puıluk 2 ad 

Mensucat, Elblse, Kundura Çama,.,, w. •· 
Siyaa vidala iskarpin ı20-ı'25 çift 
Pijamahk •H: 1400W m: 
lı el•iıelik lcumaf bava rengi 70000 •· 

l<~reate, Tahta ve ••lre 
P' abrika latuu 70 ad.-fabrika tahtası: 100 ad.-lam

•atı tavaa tahtası: 106 ad.-lamlaalı diıe•e tab
taıı: 4e ad.·lambalı kaplama ta•taıu 20 &d. 

Nakllrat, Bo,eltma, YUkletme 
Mutelif mevacl. nakil: 2000 t . 
Kimtır tahmil ve tabliye: 15000 t. 

• UOiG t. 
,. uoo t. 

• ısoo '· 
• 8000 t. 
> JOQO t. 

aç. eks. 
paz. 

> 

pac. 

kapalı z. 

• 
• 
) 

, 
• 
• 

Mahrukat, Benzin, Makine .r•ll .. "· .. 
Aaitlia ftH: jO k. 
Elleme meıe klmtırtl: 10 k. 
Pıraar köıntlrlı SO t . (temd) 
OtiH: 700 t. 

MDteferrlk 

pa&. 
> 

paı:. 

Bakır kuaaı 1 ad.·Manıal: 70 ati. pas;. 
Harar teliateaı 108 M . • 
Hurt: 50 ad. k~pah ı:. 
Çiako la.ha 160 k. kalay: 1.5 k. karfiçe: 26 le • paL 

timeDto 24 torba • kamı 6.5 ambar - kimlr 
kireoi: 50 kaı:atar ıiyah anra: 25 k. badana 
fuçaaı 6 ad. 

Lekoaıotif ıirat kentrol uat bandı itneli ıiıtem aç. ekı . 
'O kiloaetrelik; 1500 ad. ıoo ki•. lik: 1000 
ad. ı20 kl•.lik: 500 a ... 

8reu çabuk. 4C.O k.·çelik ç11~11k75 k. 1 tooluk paa. 
ear&1k:al: ı alt. 

Elinde mevcut 17 parça 514 k. bakır levanın hacl- pa&. 
4eden ıeçirilmek. 111retile 2 - l.5 m/m ııbana 
ka dar ia.oeletil•eai 

c. •r•ak, Zahire. at, ........... . 

Keyan eti: 6.1 t. 
Kuru ıofan: 6.5 t. praHı 8.5 t. lah .. a P.~ t. pata• 

teı: ıo t. 11paaak: 10 t. kerovia 1 t. 
E.k•elıl: 131974 k. 
Pirini: 90 t . 

• to t. 
• 90 t. 
• 80 t. 

Nohut: S t. 
Temiıdik ıabuna 7.S t. 
Merci•ek komprimui ıoo tHmhl:: 40000 peket 

patates 15 t.·ban9 1.5 t. 
kaplıca: 250 t.·fiı: 100 t.-burıık: 100 t. 
P•rtalcal 64 Hık: lOGC.O ıd.- 80 lik: 25000 ati.

ıot lült: 15000 ati.· •andalıoa: 10000 ad. 
Kur11 et: ıoo t. 

Ze1tia7afı: 300 t. (temtl.) 
Yetil mercimek: 40 t. 
Sade1atu 58 t. 
K. ota 300 t . 
firiaç: 180 t. 
Kara fasulye: 100 t. 
Deten ıaman: 200 t. 
Patatuı 10 t. 
Sadeyaf: 30 t. 
Ze7tinyafı: 15 t. 
Piri•t: iO t. 

• 

(B M~•J•delitr 
Ev ankaı' 
Mllteferrik intaat mal:uae1i ve aletleri • 
A7na kenıol v• mllltamel etya 
MU.lamel tini ıoba: 4 ad. 
Ociwa ıolaaıı: <S a.i. 

Tat 

1 tealak iıtlm kaaanı 

•9- ..... 
kapalı ı. 

kapalı a. 
pu. 

,. 
> 

• ,. 

• 

af. ekı. 

pa•. 

> 

" 
pas . 

) 

• ,. 

pH. 
.. 
> 

paı. 

af. art. 
pu. 

, 
il 

• 

af. art. 

m. O J3 
49000 -

44000 -
3006 -
,300 -
6000 -
2100 -
1120 -

911 -

M2S -

6150 -

SJ75 -

J050 -
5020 -

16494 7S 
49500 -
49500 -
49500 -
48080 -

le •• 06 so 

1c. 1 oa 
k. o 28 

16SOO -
47000 -
27008 -

1soo -
,3400 -
15000 -
2~000 -

165 -

25 -
65 -
37 -
80-

18 90 lıt. Belediyesi 
18 56 • 
ta 73 ) 

Deoic Lvı:. SAK Kuampqa 

ı26 - l>.B. Yollan Haydarpqa 
Denia Lvı:. SAK Kaumpaşa 

1~3 13 Bornova Zıraat Moktelti Müd. 
6930 - M. M. Vek. SAK 
7151 - > 

- - aeaiıı Ln. SAK Kaıımpaıa 

4300 - Erzurum Ask. SAK 
225 - D. D. Yolları 3 eli lıletme lahke~ir 
691 50 • 
tiO - > 

ti7 - • 
14- • 
73 iO • 

Denia Ln. SAK Kaıı•paıa 
,. 

212 - İ•mir lelediyesi 
lcmlr Lvc. SAK 

l ... ir Lvc. SA.K 
• 

j06 2S lat. P.T.T. MU. 
- - Deniı: Ln. SAK Kası111pa1• 

255 13 1), D. Yollan Haydarpafa 

Deaiı: Lvm. iAK Kuı111pa1a 

, 

228 f 5 Kırkkale Aık. SAK 
J76 50 ) 

1237 27 
7425 -
74lS -
74'.15 -
7200 -

• 
Ernrum Aılı:. SAK 

" • 
• 

Deniz Lvc. SAK Kaıımpaşa 

• 
Topkapı Maltepeıi Aık. SAK 

• 
191 1S Galatasaray Liıui SAK 

• 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Aık. SAK 

• 
• 

Ayazaf a Aık. SAK 
1227 50 Konya Ask. SAK 
70SO - Balıkesir Aık. SAK. 
4050 - • 

487 50 !.ıkiıebir Aık. SAK 
Yalova Aık. SAK 

8810 - lamit Aık. SAK 
2250- ) 

3JOO - • 

12 31 l.t. leleeiyeıi 
Tarsuı Ziraat Bankası 

2 - lıt. Befterdarlıfı 
4 so 
3-,_ 

• 
• 
• 

lS-12-41 14 -
U-ı2-41 14 -
U-12·41 14 -

16-12-41 ı4 -

26-12-41 14 -
15-12·41 14 -

Keıif B. 

252,00 

247,50 
249,75 

11,90 

18,56 
18,13 

Anadolu Hisara 34 acil ()kul biauınıa 
tamiri. 
Fatih 13 acl Okul itioıuuun tamiri. 
Fıtih 40 ncı Ok•1l blnasıoın tamiri. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yuılı iılu 
ayrı ayn paurlıta konulmuştur. 

Keılf ve 1artnaraeleri Zabıt ve Muamclit Müdürl iit(l lcalemiıuie 
ıirillebilir. llaalo 15.12.t41 paurtesi fÜDil saat 14 4e Daimi in· 
etmende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat aıakauz veya melttuplaril 11 ,iaale wünl 
muayyen uatte l)aimi E.nciimeode lt11hınmaları. 

latanltul Beledlre•lnden : 
Keşil B. İ lk Tem. 

26-12.4 ı ıs 88e,so 66,06 Cih&nırirde Sermakir aekatıoıo mevcut taıla par· 
ke kaldırım inıaatı. 16-ı2-41 11 -

17-12-41 10 30 1560,iO 117,02 Karaköyde Domaz ve Gümrült sokaldarile Kat.&· 
taş iskelesinin tevsi edilen kısm1aın parke kal· 
dırım ioşaatı. 

16-12-41 14 -

2-1-42 
Z9-12·41 
29-12--41 
29-12-41 
29-12-41 
29·1~-41 

29-12·41 

15-12-41 
16·12·41 
19·11-4ı 
12-12·41 

16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -

14' -
14 -
ı6 -
15 -

ı2-12-41 ı5 -
12-1M1 15 -
27-12-41 11 -
1'9ı2-41 14 -

5-1-42 14 -

15·12-4ı ı4 -

26-1!·41 15 -
!5·12-41 ı5 -

25-12-41 16 -
1'·12·41 16 -
17-12-41 14 -
17-12·41 ıs -
19-tı-41 14 -
1s-12-•ı ıs -
ı5-12-41 15 -
ı9-ı2-41 10 -

16·12-41 10 -
6-1-42 15 30 

16-1'2-4ı 15 -

17-12-41 14 10 
16-12·4ı 10 -
22-12-41 15 -
ı6·12·41 14 -
18-12-41 15 -
18-12-41 14 30 
18-ı2-41 11 30 
15-12-41 15 -
24-12-41 16 -
24·12·41 16 -
24·12·41 16 -

15-12-41 14 -
15-12-41 - 1

-

22·12-41 H -
22-12-41 15 -
2l-12·41 15 -
22-1!-41 ıs -

Keıif ltedelleri He ille toınia.t ıailttarları yukaruia yazılı 2 parça 
yol inıaatı ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keıif ve şartnameleri Zabıt ve Muaıaelit ııaildiirlütii kale•inde röril· 
lelııilir. llaale 26.12.941 cuma rüoi 1aat 14 de IJaimi E.oei• 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk temioat maltbuz veya melttaplan, 
ihale tarihinden sekiz gün enel Belediye Fen İşleri Mildiirlilfiioo 
müracaatla alacakları fenni elalıyct vo 941 yılına ait ticaret edası 

vesiltalacile ilıale rini muayyea saatte aaimi eooi.imenae !tulun· 
•alan. 

• •• 8arüliceı.:e miiesse.ıııinde beıioci tlairede mevcut iki aalida yap· 
tmlacak tadilit açık ekıiltmeye lcooul•uıtur. Keıif bedeli 287t lir• 
4 lcuraı •e ilk teminatı 215 lira 92 kuraştur. Keıif ve ıartna111e 
Zabıt ve Muamelat Müdiirlitil kaleminde rörüleltilir. ihale 2S.ı2.194ı 
Per1embe rünü saat 14 de Daimi Encilmentle yapılacaktır. Talipleri• 
ilk teminat makbH veya mektuplan, ilaale tarilainden 1 riin evvel 
Belediye Fen İşleri Müdilrlitüoe müracaatla alaoakları fenni ebliret 
ve 941 yılıoa ait Tiearet Odası veıikalarile ihale finl •uayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

l•tanbul Merkez J•ndarme 881Uk Komutanhlınd•n : 
19.12.941 tarih c•ma iilnü ıaat 14.Jg da Vilayet Jandarma ke· 

mutanlıtında teşekkiii eden ekliltmo kemiıyoıau edaaııada 107U,98 ti· 
ra ke1if bedelli İstanbul Jandarma Merkez: Bölük Ke•ıataalıfı ı. .. yo 
dairesi yapdraaıı iti açık eksiltmeye ltoaulmıajlur. 

Mukavele eksiltme bayıodırlak iılori ıenel huııui ve feooi ıartıı•· 
me eri proie keıif hulasasile buna müteferri 4iter evrak berıii• Vi· 
liyet Jandarma Alay t<.om•taolıtı binasın4a ririi.lecektir. 

Muvakkat te•ioat öl liradır. 

lıteklilerin en aı: bir taaaıtüdde ıoeo liralık:. bu iıe lıtea&er it yap· 
hfına dair idarelerlndeıa alııııı oldufu vesikalara iıtinadeo lstanbııl 
Vilayetine müracaatla eksiltme tabilinde tatil srünleri laariç 3 fiİO o'I· 
nl alınaaıf ebli1•t v• 94ı yılına aia Tiearet Odaaı nıikalarile ı•l· 
••leri. 

Qellbolu A•k•r1 Satln A•ma Keml•r•nundan : 
19.000 metre mikap laf davar inıaatı kapalı zarfla ekıiltm•1' 

konmuıtar. Taı duvarların muJaammon bedeli 111400 ylır: on bir iti• 
dirt yüz: liradır. Taı d11varıD 4artoameıi GeliltGl11 Sa. Al. Ko. ~· 
srörülir. lhalesi 25.12.941 perıe:nbe ıilni1 saat 16.$0 do ltaılıyaoak· 
tır. Munkkat teıaiaat miktarı 67)0 liradır. lsteldileria bYtln evrak• 
lari1le ltirli~te belli fÜD ve Hattea bir ıut evol teklif mektupları•' 

Ke. DA vermeleri. 

Tokat Nafı• MUdUrlUIUnden : 
Tokat mP-rkezinde inşa edilecek 39999 lira 99 kuruş bedeli keşif· 

li cezaevi inşaatı kapalı zarf u111liyle 4. l 'l.9H tadhindeıı itibueo 'le 
gOn müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

lhale1i 24.12.941 gününe müsadif çarşamba finil saat 15 te r0 • 

kat naha dairesinde yapılaoaktır. ihale kanuauo bükümleri aaireıiod• 
icabeden vesikalarla birlikle muvakkat teminat makbuzları ve temin•t 
mektup ları ile birlikte ibale saatinden bir ıHt eveline kadar kc.aıiı1°' 
na milracaat edeceklerdir. 811 b11susa ait plin ve keılf evrakıo• 
fGrmtık İstiyenlHİn f okat nafıa mtldürlüf\tne milracut(a ilan ., •• 
nur. 

illç!ar, Klinik ve lspançi-yarr alAt, Hastıhıne Lvz. 

l•tanbul Lv. Amlrllll &atm•lma Kemlero1111ndan : ı 
15 kalem diaçi malzemesi alınacakhr. Açılıt elıtıi1tme•i l6.12.9'. 

Cuma ıttoö saat 14 te T ophaoede Levazım Amirliti Satıııalaa ı'' t 
misyenunda yapılacaktır. Hepsinin tahmi11 beaeli 99ı lira 2' kot• 
ilk teminatı 74 lira 34 kuruştur. Şartoamosi Kemiıy .. da ıörtı•r· 
İsteklilerin ı..m vakitte Komiıyooa ıelmeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve MaJz.) 

lıt. 2 ci lora Yeeikul• Kire9hane 23.24-12·41 13 - D. D. Yollar1 ve Llmlar1 ltletme U. ldare•lnde11: 
ldrofil Pamuk Pab. k'l •• 

Muhammen ltedeli 376' lira IO kuruf elan ıHbtellf .. 1 



J 

eb'atta 3508 adet lcurupil 22 .12.941 Pazartesi gioii uat 14 te Hay
darpaıadı Gar binası dahilindeki Komisyctn tarafından pazarlıkla 
'•tın ahaacaktır. 

Bu işe ıirmık iatiyenterin 565 lira 2 kuruşluk kati temin1h v~ 
tanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar 
ICoıoisyona mliracaatleri lazımdır. 

Bu işe ait şartoameler Komisyondu parasız olarak dafıhlmaktadır. 

M. M. Y. Hava Satın Alma Komisyonundan: 

Miiteabhit namı lıeaabına satın alıoacalt elan bir adet 1, 5 kilovat -
lık şari elektroil!n grupuna tatip çıkmadığını! ln bir ay müdıietle pa
t&rlıta bırakılmııtır. Mubıımmen bedeli 2300 lir ı olup kati teminatı 
l45 liradır. llk pazarlığı 15.12.941 pazartesi g ı ı 1 •aat 11 de Anka
rada hava satın alma komisyonunda yapılacaktı . Ş . rtnamesi komis
Jooda ıörülebilir. lsteklileriıı muayyen riln ve s .ı d te k•misyontla 

-luıımaları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır "· s. 

latan bul Ziraat Mekt ebl Sabnalma Komisyonundan : 
Malzemesi müteahhide aid olmak. ilzere nüınunesi veçbile melde· 

~İıniz için 103 çift postal açık eksi itme ile yaptırılacaktır. Nümune 
~trıün lstanbol Ziraat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Eksiltme 
23.12.941 salı günü saat 14 le Beyoflu latikkal cadciesi 349 No. 
Liseler Muhaıebecilitinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. Posta
lııı muhammen bedeli 11,5 liradır. lsteldilerin belli fÜn ve saatten 
t11.,eı Liseler Muhasebecilifi v~znesine yatıracakları 8d lira 84 ku-

tıış illı: teminat makbuı.ile yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve 2490 
ltyılı kanunun tayin ettifi diğer vesikalarla birlikte Komisyona mü

ftcaatları. 

tl"tllr Lise ve Orta Okullar Satınalma Komlsyonun~an: 

MÔNAKASA GAZETESi 

Ask art Fabrikala · Umun MildUrlU3U Merkt!z 
Satanalma Komleyonundan : 

Tahmin 'dilen bedeli 325000 lira olan 500 ton erıaoi konvanter 
bakın Askeri Fabrikalar Um11ın Müdürlüğü Merkez ıalın alma kooıis· 

ı yonunca 17 12.941 çarşamba günü saat 15 de pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname 16 lira 25 kuruştur. Kat ' i teminat 33500 liradır. 

Oenlz Levaa:ım Sat1nalma Koml•yonundan: 
192 kalem muhtelif ebatta kereste vida maa somun perçin çivisi 

siyab sıç g.ılvanir:li saç festinol ve eYnSil macunu çelik saç aaodal
ye otarma tahtası upesl"s levha bakır levha vesairenin 13.12.941 
cuıaartesi günü saat 10 da Kaaıınpaııı ıfa bulunan Deni": Levazım Sa
tınalma Komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

leteklilerin belli rüa ve satte meı:k<lr Komisyona relmelerl ilb 
olunur. 

Aekerl Fabrikalar U. MUdUrlU§U Merkez 
Sabnalm• Komisyonundan: 

300 - 500 Kg-. çif ber:ir alınacak 
Yukarıda y:ızıh çijt bezir askeri fabrikalar umum miidürlüfü mer• 

kez saha alma komisyonunca salın ahnacaktır. 
Taliplerin 15.12.941 tarihinden saat 14,:iO da müracaatları. 

• •• 
50 adet hurç alınacaktır. Bak : l~t. P. T. T. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Marmara OaeU Bahri K. Satlnalma Komisyonundan: 

8ther kilosuna 100 kuruş fiyat tahmin olunan 45000 kilo zeytin· 
yağı bir partide olarak pazarlıkla satın alınacaktır. 

12 BirlaclU.u 1'41 

I~ ı inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
~....i--·-------------------~--~ 

Cinsi Miktarı Eksiltmeye şekli Saati 

---- ----- --------- ---·-
T onga ipi 18.010 kilo ftaHrhk t0.30 

Ba~ ipi 15.QOO > 10.40 

1'et ) ) 0.000 > 10.50 
ı.- Mevcut tartnııue ve oüwuneleri mucibince cias vo milctarlar. 

yaı;ılı ipler pa:ıarlılda satJn alınacaktır. 
2.- Pazarlılt, 16.Xll.941 salı günü laiır:alarınd.. yazılı saatlerde 

Kabataşta Levazım Şubesinde Mite9eklı:il Ah111 Kemisyooıan4a yapı· 

lacaktır. 
3.- Şartname ve niiınıuıaler sösü ı•c;en i119e4ea parası& alıaa· 

bilir. • 
4.- lsteltlilerio ıuzsrlık için tayin ehınaıı ıiln n natlerde tek-

lif edeeekleri fiyat ve miktar üurinden ~·. 7,S ıüvonıae parasile ltir-
lilı:te meaktr Komiıyou~ müracaatlara. (l~nn J-4 

••• 
Cin•i 

-------------
Demir boru 2 pusluk 
yangın musluta (otomatik rekorlu) 

2 pusluk 
Tevkif muslu~u 2 pınluk 
Dirsek , 2 > 

T • 

Mik•arı 

250 metre 

3 adet 
3 > 

10 • 
3 • 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yuılı malzeme pazarlakla ıaha a

lınacaktır. 
2 - ftazarlık 12.12.941 Cuma günü saat 10.20 da Kabata,ta L:e

var:ım Şubesinde müte1okkil Alını Komisyonunda yapılacaktır. 
(10&97) l-2 

Kız öğretmen okulu yatılı talebesi için yaptırılmasına lüzum gö-
1iilen 170 çift iskarpin 15 gün müddetle açık eksiltmeyo konulmuştur. 
Qeher ç ift için muhammen bedel 825 kuruştur. Nümune ve Ş3rlname 
er fiin Maarif Müdürlüfinde görülebilir. lsteklilt:rin 1941 yılı 

Uearet odası vesikalarıuı hamilen ve 105 lira 18 kuruşluk temi
''t mıkbuzlıriyle ihale g'ünü olan 24 9irincikinuo 1'41 tarihine 
dGşen çarşamba ıünü saat 15 de Gazi bulvarında mektepler 
llıııbasebecilitinde toplanacak olan• komiıyonumu:r;a müracaatları ilin 
olunu. 

Pazarlığı 15.12.941 pazarte&i rinii saat 15 de lzmitte Tersane ka
pısındaki Komisyon binasında yapılacaktır. Şartnamesi 225 kurut mu
kabilinde komisyondan alınabilir. 

• lakır kuan (75X55) 
(55X50) 

7 adet 
1 > 

11? 
• • 

Tevzi kepçesi 
Karavana (12 kiıilik) 11! • Pazarhta iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun istediR'i 

vesikalarını ve 6750 liradan ibaret teminatlarile birlikte muayyOP gün 
ve saatte Komisyona miiracaatları . 

I Büyük delikli sÜEfeç 
ı Kepçe saplı 

1 • 
7 > 

s • 
j • 

1 • 
7 > 

(DEVAMI DôRD0NC0 SA Yl:A DA) 

1 

Tenc:ere 
Tepsi 
Orta boy tepsi 

m!ll-ll!!B!ml!lll!!!!!m ... l!!!!!IBl!!l!m!l!!!!!ll!!!!!!l!!!!!!!ll!!!!!!!'l!!!!!ll!m!!m!!IBllB!!lm!!ll!!!!I!!!!!! Rl yQk ke vri r 

Ankara Beledlyeslnden : 

Belediye müstahdemini için yaptırılacak ceman 249 caket ve pan
ı_lon ve 249 adet kasket ile 141 çift tozluk ve 349 adet palto on 
"• rin müddetle ve kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye koııulmuıtur. 

Muhammen bedelleri ceman 9729 lira 80 kuru.ıtur. 
Teminatı 729 lira 74 kuruıtur. 
lbalesi 23.12.941 salı hünü saat 11 de yapılacatından şırlname 

•o QQmunelerini görmek iatiyenlerın her ırün encüınen lı:alomine mil
'•ceatları ve isteklilerin de ihale günü olan 23.12.941 sah ıiinü saat 
~ ona kndar 2490 numaralı kanunun 32 inci maddesi sarahati veç
~I~ taı.zim edecekleri teklif mektuplarını belediye daire~inde müte· 

't\ı:kil enciiaıeno vermeleri. 

Galatasaray Lisesi Arttırma n Eksiltme Komisyonu 
Reisliğinten: 

Cinsi 

Por tl\kal '4 lük 
10 > 

> 100 , 

Fiyatı 

K. S. 

6 50 
4 50 
3 

Miktarı 

Adet 

- - --
10000 
25000 
15000 

İlk teminatı 
Lira K . 

3 50 10000 Mandalina 191 .15 

Yukarıda yazılı portakal ve mandalinaların 6. l.942 salı Q'ilnii ıaat 
15.30 da Liıı~ler Muhuebeciliğinde toplanan Komisyonda açık eksilt
mesi yapılacaktır. İsteklilerin kanuni vesikalcırile birlikte belli giin ve 

'270 c 

ı - Vukuda cins ve miktarı yar;ılı ('UO) ade t ı•ut9ık lena•ı 

puarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 12.Xll.941 Cuma rünü saat 11 de Katataıta Leva

ı:ım Şubesinde mi1teşekkil Alım Kemhyonunda fapılacakhr. 
3 - lsteldilerin tayio olunan riln ve saatte % 7,5 ırilvenaıe pa-

ruile birlikte Kemisyona müracaatları. (11191) 2-'l .... 
Mulııana· Manlı:-

ınea icat li:kailtıH 

Malıo cİDıi Mikdarı lııedeli teminatı ~ekli Glal iaati 

509 ki. baslı:iil 5 ad. 11:>0 116.~5 A. E~s 23. l2. ~4l 10.lt 
saatte relmeleri. Şartname Liseliedir. (10906) 1-4 Kafe11 tel 2~X'25 91' M3 ) 

!!!!!!!!!!!!.'!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!~!!!!~~!!!!~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll ve 2Xı m/ m 

A skert Fabrikalar U. MUdUrlUIU Merke2 
Satınalma Komisyonundan: 

S.000 adet havlu ve 5.000 adet mendil ılınacak 

Tahmin edilen bedeli 4750 lira olan yukaıada yazılı havlu ve 
~Bllailln askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma ko
\j'Jenunaa 22,l'l.941 pazartesi ıünil saat 14 le pazarlıkla. ihale edi. 

cı;,· Ş .. tname pam.xdu. Kati temiaat 712 li: :O kuruştu" 

~bily.!, Büro ve ev eşy~J}. Muşamba, Halı v. s. 

İstanbul fi. T. T. Müdürlüğünden: 
ldare ihtiyacı iÇİQ 50 adet Hurç alımı kapalı zarf usulile eksilt

meye konulmuştur. 

Eksiltme 27.12.941 Cumartesi i'Ünü saat 11 de Büyüle Postahane 
binası birinci katında P. T. T. Mildürlütil idari Muavinlik oduinda 
toplanacak Alım SatııD Kowisyeaunda yapılacııktır. 

Mulıamınen bedeli •6750, lira, muvakkat teminatı • 506 • lira •25, 
kuruıtur. 

isteklilerin tipe esaı nümuneyi ve alıma esas fenni ye ekıiltme 
ıartnamelerini ırörmek ve muvakkat temiaıtlarıoı yatırmak üzere ça
lııma ırunlerinde me.zııQr Miidürlük İdari Kalem Levazım kısmına, ek-

Ankara Beledlyeelnden : siltme saatinden bir saat evveline kadar kanunun tarifine göre ltazır-
Otobüsler için alınacak olan 200 metre linoleum muşambası 15 lamış olmaları lizımgelen mektuplarını, teklif mektulau, 941 senesi 

l\Q müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. için muteber Ticaret Odası vesikası, muvakkat teminat makbuzu ve· 
Muhammen bed.,li 2900 liradır. ya Banka mektubunu muhtevi olarak yukarda ismi i'PÇeo Komisyon 
·reminah 217 lira 50 kuruştur. ' Başkanlığına numaralı makbuzlar mukabilinde tevdi eylemeleri. 
Şartnamuini rörmek istiyenlerin her ıün Encümen kalemine ve (10934) 1-4 

'ltk\ilerio de 26.12.941 Cuma günü saat 10,30 da Belediye daire· 

il:ıqe müteşekkil Encümene milracaatleri. 

Mahrukat, Benzin, Makina yagları -
Ankara Beledlyeelnden: 

' Su iıleri ihtiyacı için alınacak olan 
~d~etle açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 1450 liradır. 
'f eminatı 1Cl8 lira 75 kuruştur. 

5000 kilo ıazyatı 15 fÜn 

Şartnamesini görmek istiyenll'rin her i'Ün Encümen kalemioe ve 
~lt~lilerin de :t6.11.941 Cuma güniJ aa~t 10,30 tla tielediye daire
'dc miteşekkil Encümene müracaatlerı. 

\..., szr r = 
~üteferrik - . 

Ankara P. T. T. MUdUrlUOUnden: 
~ 3338,12 lira ketif bedeli olan merkez postanesi yangın tesis:ıtı i· 
,~' talip ı;ılcmadıiından elr.ıiltme on gün ur:a ı ılmıfhr. Muvakkat te
~tt 250,36 liradır. Buna ait şartname mddüdüA"ümü:& bürosundan 

'f-ı tlsız olaralt verilir. likııiltme 19 bitiocikinun 94 l cı.ına ıünü saat 
~ l~ Aukara P. T . T. mlldiır1ütü odasın.la yapılacaktır. İsteklill'riıı 
q,t.ilnij kanuni veaikalariyle bu iti yapabilectklerine dair oafıa mi· 

li~ tliltünden veya yapı ve im.r itlerintlen alacaklın vHika ile bir-
t, hıtiracaatları. 

--
• • 

• 
Vıliyete bağlı Karacalcöy dispanıeri binasınıo tamiri açık ek1ilt

meye konulmuştur. KPıif . bedeli 611 lira 83 kuruş ve ilk teminatı 
46 lira 34 kuruştur. Keşif ve ~artnaıne Zabıt ve Muıme)it Müdürlü
fü kaleminde görülebilir. ihale 19.12.941 Cuına rüoö saat 14 de Da
imi Eocümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
m~ktupları ihale tarihinden 3 gün evvel Vilayet Nafıa Müdürlüg"üne 
muracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait tiearet odası 

vesikalarile ibale fi1nü muayyen saatte Daimi Encümende bulunma-
ları. (10667) 

r-::k. ~~! v!.~~~~kdb~~ .... :-·ni.ze __ , 

hem de sıhhatinize faydalıdır ' 

BiR KUŞTüYU YASTIK 1 LiRADIR 
Yastık, yorsranları da pek ucuzdur. 

ADRES : İstanbul Çakmakçılar, Sandalyacılar sokak, 
Ömer Ball oOlu Kuş tüyü fabrikan. Telefon: 23027 

Muhtelif cıvata 2736 ati.) 
· Saç 1.5 rn/m 96 kg.) 

))emir köşebent 2010 • ) 
t Muhtelif af aç vida 1528 ad.) 
, Mefruıat ) 
Y ar:ıhane, koltuk ) 
Kanape,siıara ına·) 

t sası, arka masuı ) 
Saadalya kütüp· ) 

\ lıaıae ve port· ) 
1 manto 
Elektrik malzeml"ıi 

7 kalem 

19 

Pazarlık 16. • • t.st 

• 

.. ıa. • > 11 
1 - Yukarıda yazılı malı:eıne hi:ıalarıuda yasılı ıu"llerle aaha alı

nacaktır. 

2 - Eltıiltme hir:alarında yazılı g'Ün ve saatlerde Kabat .. ta Leva· 
zım Şubesinde ınüteşekkil Alım Komisyonunda yapılıcalı:tır. 

3 - Mefruş&tuı ~artname ye resimleri, baskül şartnamesi ve müte~ 
9aki listeler adı reçeu Şubede rir'ülebilir. (10900) 2-4 

T. c;. 
llRL\AT 
fSANKA~I 

1 ---ı- ..• 



WNDR!DI 
ez sm • rnz ti n -1 

·---------~ 
ABONNEMENT 

Vllle et Pro.tace 

Q u o:Tll.D 1 •:N D • • A D J u • 1 c A T 1 o:N • 
~- ~ 

ADMINISTRATIQN 

MUMAKASA ·GAZETESi 
5 mola Ptrı. <tSO 
6 • .. 850 

12 • • 1500 
E.tranıer : 12 moiı Ptrs. 2700 

Le No. Plrs & 

Galata, Eılci Gümrük Cad. 

No. ')'.' 

T~lephone ı 49442 

Pov la PıbUcite a'adreaaer 

l l' Admialttration 
Journaf Profesalonnel des Fournlsaaurs et das Entraprenaurs ~ • l'Eht Boite Poatale No. 1261 

11-------------------

Tablaau SynoptlqMa de• Adjudlcatlona ••varta• Aujowrd'hui 

Ob}et de l'ad}udlcatlon 

Aajudications au Rabais 

Mode 
d'adiudicat. 

Prbt 
estiıaatif 

Caatioa. Lie11a: d'adjadication et du 
previsoire Cabier des Charıes 

Jeurs Heureı 

ConatrucUona-R6paratlon-Trav. Publlcs·Mat6rlel de Conatructlon·C.rto9raphle 

Rep.r. biti11e 34~me ecole i AHdoluhi1ar Gre i l'fC 252 - 18 90 Com. Perm. Mıınicip. lstanbul 15-12-41 14 -
15-12-41 14 -
lS-12-41 14 -

Repar. ~tine lleme ecol~ a Fatila > 247 50 18 56 > 

• • 40e111e • > • 249 75 18 73 > 

Produlta Chlmlquea et Pharmaceutlques-lnatrumenta Sanltalre&·Fournltur• 11our Ho111taux 

Sel ammooiao: 0.500 k. Ore iı ~re 

El6ctrlclt6·Ga•·Chauffage Central (lnatallatlon et Mat6rlel 

T61ephene de table automatique: 60 p. f'•bli411ue 1680 -
Fil de lirature de 2,5 sa/m: 8S k.- ici. de 3,2S m /m: Gre i rr' 

6S k.· id. de 4 ra/ıa: 85 le.- manometre ca 6 
,.ıaees: 6 p.· i4. ele i pouoea: 2 p. 

tteblıl<n uıt - · ct.uıeuuea · Tlaaua · Culra 

Pablique F.acarpioı: 121 • 125 paires 
Toile pr. pyiama: 140000 m. Gre i rre Je m. O 33 
ltoffe oooleu aaue pr. habit de travail: 70000 •· .. 49000 -

aoıa de Cenab uetlon. Planchea, Gflarpent• 

L.atte ce ıclerie: 18 p.· planobe de ıcierie: 100 p. Gre a ıre 
iti. pr. plafond: 106 p.- id. pr. pluclaer: 40 p. i•. pr. HHtrlure: IO p. 

Trane11ert • Ohar9ement - D6oh•f'9•ment 

Trua,.r• diff. artielea: 1000 t. Pli a•b. 
Trav. cıharı•ment et decharrement charboa: 15009 t. > 

.. > • • 15000 t. • 
> • > • 15000 t. > 

• • > , ısoo t. > 

c • • • 8000 t. > 

> > • > 700G t. .. 

C.m~ustlbl• - .. rlaurant • Hullee 

GurM• •e Mia: SQ t. (aj.) 
loia: 700 t. 
Graine aaaı acide: 50 k. 
Cbarlt .. 4• boiı .te olaôoe ıanı pou11lere: Ut k. 

Dlwer• 

Cltaaerea ea eaivre: 7 p.- r'ehauci.: 70 p. 
.... ce: 50 p. 

Gre a ~re 
Cre a ıre 

Gr6 & rr• 
Pli caeb. 
P•ltll41111e Bande de montre tle centr6le de vituıe de leco

motlve, ıyatime i aiıuille de 68 kim.: UOO p. 
i4. de 100 kim.: 1000 p.- id. de 120 klm.ı )00 p. 

11 p. de cuine eo plaque peıaat S84 k. ıeroat Gr6 & rr6 
laminhı et renduea mlacea juaqa'a une 6pai11e•r 
de 1 • 2,5 m/m 

liao •• plıqueı 160 k.- "•in: 1,5 it.· 'pinıle: 26 • 
k.· clmeot: 24 ıacı, aable: 6,5 t.- chaux de ebarboa: 
jO quiatale •to. 

lronu en barrı: 400 k.- aoier en barre: 75 k.
İHtr•••at de traetioa d'aae t.ı 1 p. 

P r o Y I• 1 on• 
Tiıe t&e paille: 500 t. 
Vlande de boeuf: 88420 k. 
Pemme •e terre: 122760 k. 
lroyaıe bl6: :ıooo t. 
foiaı 80 t. 
Pallle: 140 t. 
Foiaı 240 t. 
Beurr•: 13.5 t. 
Cltiea·dentı 24' t. 
Vian4e .le boeuf: 27 t. 
Pailleı HO •· 
Paille •• balleı f ot t. 

> • ~o t. 
Poio: JOG t. 
faille eo balle neo da fil ele fer: 55 t. 
Fein en bılle aveo du fil de fer 

" 

> 

Publique 
flli oacb. 

Gr' 1 rr• 
• 

• 
• 
> 

'44008 -
3000 -
93QO -
60ot -
ııoo -
1120 -
980 -

6750 -
Jl75 -

39000 -
5600 -
6300 -

16800 -
24030 -
17000 -
9450 -

--

- - Com. Aoll. lntead. Marit. Kaıımpaı• 16-12-41 14 -

126 - tere &ploit. Cla. Fer Etat H.pa,a 26·12-41 14 -
- - Cem. Aola. lDleod.Marit. Kasıapaşa 15-12-41 14 -

Ht' lS Dlr. Eoole Aırioole 8Graova 26-12-41 lS -
6938 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 16-12-41 11 -
73SO - Gem. Aclı. Miniıt. Dof. Nat. Aak. 17-12·41 10 SO 

- - lo•. Aela. loteatl. Marit. KHı•paıa 16-1!·41 14 -

4~ - <Sem. A.ıa. Milit. A.rnruıa 2-1-42 16 -
225 - Je•• uploit. Cb. Fer. Etıt lılıkesir 29·12·41 16 -
697 50 " 29-1!-41 16 -
4S8 - • 29-12-41 16 -
1S1 - > 29·1'.l-41 16 -

84 - > '19-12·41 16 -
13 so • 29-12-41 16 -

'172 - MHicipalite lzmir 
- - Cea. Aala. lntend. lzmir 

Coa. Acla. latead. Marit. Kasımpaıa 

- - Ce•. Aeb. lateatl. İır;air 
S06 2S Dir. P. T. T. lıt. 
255 1l lire liıııtploit Qa. 4e fer i.tat H.paf" 

19-12-41 
tı-11-41 

lS-12-41 
16-12·41 

1, -
ıs -
14 -
14 -

12-12-41 15 -
21-12-41 11 -

5·1-42 14 -

- - Ce•. Acla. lutead. Marlt. Kaaımpafa l'-12·41 lS -

> 

1218 75 Com. Aob. Milit. Eıkitehir 
Com. Acb. Millt. Kırkı.reli 
Coa. Aıb. Millt. Kırklareli 

SISO - Com. Acla. Milit. Ernrum 
- - Com. Aela. lnteod. Milit. lsmir 

, 
-- • 
-- • 

1276 - Com. Aoh. Milit. l11mit 
708 1S Com. Acb. Prot. Feritı Aatalya 

201) - C:.a. A.lt. Milit. ielimiye 

106'..I -
1650 -
371 21 

8250 -

> 

> 

16-12;..fl 14 -

lS-12·41 14 -

ıs -
15 -
ıs -
15 30 
15 -
15 -
15 -
15 -
lS -
14 -
11 -
14-
11 -
10 -
10 -
15 -

Ilı----------

clQaNc• SA YF A•AN •&VAMI 

lamlr L•V•••m lmıruıı Satın•lnta Keml•renundall 
13,SOO kilo sade ratı alınaealctır. l'uarlıltla elrnltmeıi lS.tı.941 

paır:arteıi rlol ıaat 15 tle lzıair Lv. Aıairliti Satınalma Keıah1•a••· 
4a yapılacalthr. Behor kiles11 178 kuruı l•tar& 24,03() lira kat'i te•i· 

nah ihale betieliacen °. 1S tir. Talipleria belli "akitte Ko•İ•f• .. 

r•lmeleri. 

lzmH Aekerl S•tın Alma Koml•yonundan: 
243,00 kilo kaplıca açık eksiltmeye konaaJ,tur. İhalesi 23.12.f.41 

uh giloü saat 15 de lzmitte lıtaıyon eteliadeki Aıkeri Satıaalr 
Koıaiıyonunda yapılacaktır. Talamin bedeli 17,000 lira ilk te•i•'11 

1276 liradır. Talip\eria belli vakitte Ke•iıyona ıelıueleri. 

l•tftlr Lw. Amlfflli Satın•lma Keml•ronundan : 
Aıafıda yazılı ıaevaddın paaarlılda ekılltıaeleri 1S. l '2.t9'1 

paaartHİ rilnü ıaat ıs de İzmir Lv. Amirliti .iahnalma Koı11İf' 
yonuada yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte Koıaiıyena relmelerı 
lbale 9e4elia4ea ~. lS kat'i teaıiaat alıoaoaktır. 

Miktarı Fiyatı Tutarı 

~ioıi Ton kurut Lira 
/ -----------------------------· -· 

Kuru ot 
Saman 
K•ra et 

80 
HO 
!4'0 

1 
4,S 
7 

5600 
6SOO 

16,800 

• 

Harbiyede Yedek Sultay Okulunda Aakerl &atınalnt' 
Koml•yon 11nden : 

3.12.941 de ihaleıi ilin oluoan 600 toa samana talip çıkmad•I'•' 
dan tek•ar pazarlıkla münakasaya kGomuıtur. Evsaf n hususi şartl•" 
komisyonda rirülebilir. Beher kilosunun mulaaıamen bedeli b"' kıı'"' 
tur. lbalesi 15.12.941 pazartesi saat 1) de yapılacaktır. Talipleri• tf' 
miaatlarile Har9iyede Yedek nbay okulaada komisyona milracaatlat" 

* * * Onar bin liralık miktarda aıatıda ciasleri yazılı aaJHP ,.~: 
leri puarhkla saha alınacaktır. Huıusi tartları komiıyooda ıiril1•111 

lir. Taliplerin ıetirecek oümuneler iizeriıtden kemisyoDda aeıeail~ 
cinslerine teklif ohınacak fiyatla pazarlıtı yapılarak alınacaktır. lla•,. 
ıi 13.12.941 cumarteıi ıiinil bizalaraoda ıöıterilen saatlerde yaP11~ 
caktır. Talipleriu Harbiyede Yedek Subay ok11l11Dfia keıaiayon• ıf 
racaatları. 

Cinıi 

Kut yemi 
Darı 

Barçak 
Kaplıca 

lülesi 
13.12.9•1 

> 

> 

> 

• • • 

Saati 
Hat 9 aa 

• 11 ... 
> 11 4e 
• 12 de 

Portakal ve maıuialina ahuacakhr : lak: Galatasaray Liseai j/.f. 
ilia ların a. 

---------------~---------~~-----------------~ 
MÜZAYEDELER 

·~---------------------------------------------------.......... -
Tarsus Ziraat Bankasından: ""' 

Berdan Baraj ve kanalları mltuhbldl Y abya Baliye ait elop ,; 
kamın merbno bulunan elultavatör maklneıi betoniyer u ıu tal•' 
balarile 1air miiteferrik io9aat malseme ve aletleri açık arttır~· 
retile aatılacakhr. Satıı 15.1~.9.:U tarihinde Tarsua Ziraat bao 
da yapılacaktır. 11• 

Fazla iHhat almak ve makineleri ıörmek İ•tiyenlerio baoka"·to 
mlracaat ve arttırmaya iıtirik edeoekıerio tlalaa nnl4en fJe,.-ı 
7ahrmaları ilin oluoar. 

KadıkBr Vakıflar MUdUrllllnden: ;"_ 

Şile•ıio Yeoikiy ormanlanoın Gö,.lek mnkiiodea !tir ıeo• ~· 
dette kesilip imal elunmak Gaer• beber kentali 79 kurwıtan 2'8' 
tal kimGr açık arlhrma1a 9ıkarılmıthr. 

lbaleıi 26.12.941 cuma iÜoü saat 14 tedir. .,atı' 
lıteklilerin 375 lira teminallarile Kadıköy Vakıflar Mtdtrl• 

Paille en vrac ou en balle: 100 t. > 

17-12-41 
22-12-41 
18-12-41 
21-12·42 
15-12-41 
15-12-41 
15-12·41 
U·12-41 
23-12-41 
:l5-12-41 
15-12-41 
14-12-41 
1~·12-41 

15-12-41 
16-12-41 
15-12·41 
16-ll-41 
15-12-41 
:ı5-12·41 

14 - mür•caatları. 

11 - ! ~ F oin en balle avec du fil de fer: 800 t. > 

Sauce: 876 k •• poivre rouıe: 94 k.- pomme de Pubique 
terre: 10 t.• olpoaı: 5020 k. 

Muile a'olivu: 2,1 t.- olivea: 800 k.· nl: i28S "· Pli cach. 
auere: 3984 k.- raiaia aec: 2760 k. (aj.) 

Aajudication• • le Surenchir• 
D'eombru mai... • Gn a rr• 

11 - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!S~!l!!!!!!!'!m!!!!!~!!!!!!!!'!!!!!!l!!l!il!!!!!l!~!!B!Bll!!!!!!!!!!le!!!!!I!!!~ 

İ lmtiyu Sahibi ve Y uı lıleri Direld~rt: lSMAIL GiRiT 

:: ~ı ........ B.aı•ı•ld•ıtı .. y•e•r•i•"•M•U .. n•a•k•a•••• .. M.• .. tb•a•a••._•·.·.lı•ta•am9~u•lllll~~.,.... 
1 

6600 -- > 

210 50 Com. Acil. Genciarmerie lst. 

567 75 • 25-12-41 

165 - 12 38 'em. Perm. Mıwioip. lıtubul 15·12·41 


