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ABONE ŞARTLARI 
Tftrklye için Karq 

Aylıl1 4SO 

• 
• 

850 
1500 

Ecnebi memleketler için 
12 Ayhtı 2700 

SAYISI 5 KURUŞ -----
Gtınll reçon nushalar 

20 kuruıtur 

~----------------~ 

Umum Tüccarların 

Boş kutulardan 
tasarruf edebiliriz 

BlllUa dünya abvallnl u b•hr an• 
tlao buhrana ıililşmekte •ldu
tu ba cnralarda iter ~•ydea 
••vel lkUaadl duraıaun ıar1ıt
mamatıına çalışnıakta olaa mll
leUer •m•mt şekilde teıarru. 
fa ah~mıştır, Bizde tle bu yol· 
da milıpet laareketler haşla• 
•nştır. Taaarrufua maoa.11 18• 

IAmet ve refahtır. 

Yuaıı: LÜTFl ARiF KENBER 

* * * 

TASARRUFUN faydalarını, şe
kil ve tatbikatını burada 
izaha çahtacak detiliz. Bu 

kelimeain ihtiva ettiği mana kı
saca selamet ve refah temin edi
ciliktir. Atalar sözü olan: Sakla 
samanı gelir zemanı ve Ak alr::çe 
kara fÜn içindir, cümleleri hep 
birer hakilr::atın izahıdır. 9ünya 
hadiseleri her şeyin revişini boz:· 
muş yellarını ve varlıklarını 
sarsmıştır. En küçük 9ir nesne· 
o~n. ~ile ~ekaanı halinde bir ye· 
n'.sıaı yerı~e koymak veya başka 
bır nesneyı onun yerine ikame 
etmek çok :zor olan bu zamanda 
yapılacak tek bir iş kalmıştır. 
Bu işten ahnacak netice mutlak 
~urette müspet olur. Bu tek iş 
ıse her şeyden hatti kudret ve 
kalori sarfiyatında bile tasarrufa 
ahımaktan ibuettir. Bizim ıribi, 
bir çok sanayi ham ve mamul 
maddelerini yabancı memleket 
piyasalarından ithal etmek iztira· 
rında bulunan bir memleket için 
ithalat maddelerini büyük bir ta· 
ıarrufla kullanmak mecburiyeti 
vardır. Bu mecburiyet bizi bugün 
içiıı bir az sıkıntılı bir hale ge· 
tirse bile, yarın için bizi tama· 
men bir mahrumiyetten kısmen 
olsun kurtarabilir. Bugün mem
leketimizin her nevi ithalat eş· 
yası satan ticarethanelerinde her 
dürlü eşya ve mevaddın az veya 
çok miktarda rizli tutulan ve sa· 
hşa çıkarılmayan stoklan mev
cuttur. Fakat bu stokların gizlen· 
mesi ihtikar maksadile yapıldıtı 
için hüsnüniyete makrun detil
dir. Bunları meydana çıkartmak 
ve ihtiyaç nispetinde halkın 
alışverişini tatmin eylemek la
zımdır. Hükllınet organizasyonu 
bu ırlbi işlerle utraşırken, halkın 
da bütün gayreti ile hükumete 
zahir olması ve mesaisini kolay
laştırması ana vazifelerden birini 
teşkil eaer. Halkın tasarrufunu 
düşilnürken Devlet müessesele
rinde, tirketlerinde tasarruf ya· 
pabileceklerini hatırlatmak iste
riz. Meıela, elde ne kadar stok 
bulunursa bulunsun, her halde 
bir mü~det için ithalatın tama-
men bır tevakkuf devr • • 

esıne rır-
diti inkar edilemez. Bu müdde-
tin ne kadar bir zeman devam 
edecetini kimse kestirip kati su
rette tayin edemez. Şu halde 
elde mevcut olanların çok idareli 

tarzda kullanılması hatti bir 
madaeden eter bir kaç defa istifa· 

de etmek imkanı varsa, bu im· 
kanı kaçırmamak lüzumu pek 
aıikirdır. lşte İnhisarlar ldare· 
ıiııin sirara ve siıar, tütün kutu· 
lan ile Kibrit Şirketinin kutuları 
"• az yanmış kibrit çöpleri bu 
fikrimizin en canlı >birer misali
dir, Her halde kutular ve kibrit 

~Öp\erinin bir kıymeti vardır. Az 

• 
0lıa bu kıymet her iÜn heder 

EKONOMfK HABERLER -
İplik meselesi 

SUmer Bank; lhtlracı ol•n 
her flrmara lpllk 

vermektelllr 

Son filnlerde bazı ıazeteler 
Sümerbank Yerli Mallar Pazarla· 
rının sehrimiz tüccarlarından ita· 
ı:ılarına iplik vermeği bir inhisar 
şekline koydutunu ve bu inhisar 
şeklinin de reçenlerde ihtikar 
suçile mevkuf Glan Sakalakçıoğlu 
firmasına ait hul undutunu yaz· 
mışlardır. 

Diln yapılan tahkikata na
zaran bu mesele tamamen asılsız
dir. Sümerbaok müesseseleri şu 
veya bu firmaya değil ipliğe ihti· 
yacı olan her firmaya mal ver
mektedir. 

Elverir ki firmanın ihtiyacı ve 
Sümerbankın elinde iplik bulun
sun. 

Burün Sıimerbank müessesele· 
rioio ip ık verdiği fabrika ve ti· 
carethanelcr 20-25 i ıeçmektedir. 

Sakal akçı of luna hususi bir 
imtiyaz verildi~i haberi tamamen 
asılaızdır. 

Karabük, çivillk çubuk 
yapıyor 

Karabük fabrikası çi vilik çu· 
buk imaline başlamııtır. Bu çu· 
buklar yerli çivi fabrikalarma 
göre hazırlanmaktadır. Bilhassa 
şehrimizde bulunan çivi fabrika· 

lan bu çubukları çivi haline ge· 
tiı ebilecekler ve piyasaya yerli 
çivi çıkarabileceklerdir. 

• Pancar mubayaa 

fiyatlarını arttırmak için 
Tetkikler yapılıyor 

iktisat Vekaleti, pancar yetiş
tiren köylüoün fazla kazanması 

için paocar ıpubayaa fiyatlarını 

bir miktar arttırmak üzere tet• 
kiklerine devam etmektedir. 

Bu sene havaların çok müsait 
ıitmesi yüzünden pancar mahsu
lü çok iyidir. Köylümüz pancara 
olan ratbeti rözönünde bulundu
rarak pancar zeriyatına azami 
ehemmiyet vermektedir. 

Pancar mahsulünün bu sene 
bereketli olması ıeker istihsalatı
mızın da sevinilecek bir seyir ta
kip etmesini intaç etmektedir. 

Alakadarlar bu seneki şeker 

olup ıitmektedir. Halbuki gayet 
basit bir teıkilit ile bu kutular 
toplanır ise hem inhisarlar ida
resinin hem Kibrit Şirketinin 
mevcut atakları daha az sarfedi
lir • lair kutu4an 3-4 defa istifade 
temiıı olunur. Bu istifade her 
halde cüzi bir feY def ildir. Bir 
kutunun maliyet fiyatı ne kadar 
az olursa olsun, • kutu 3-4 4efa 
kullanılacağına röre her defaaın· 
da bir kutu kazanılmıı olunacak 
ve bu tasarrufla günde hiç ol· 

mazsa yalnız lıtanbulda 20 - 25 
bin kutu tasarruf edilebilecektir. 

Bu teklifimizin tatbikat şeklini 
diA-er bir yazıda ınlıtıcıQız. 

CUMA 

HBR GIN ÇIKAR iKTiSADi, ilALI, TiCARi Y• ZiRAi 

GAZETESİ 
ve Müteahhitlerin 

Ask. Fabrikalar Kırıkkale Gu
rup Mü4. 

Saltun, zeytinyat. nohut, koyun eti v.s 
1817 • 

Bursa Defterdalığı : 
Defterıiırlık biouı tuniri 1833 
Ji)iyarbakır Ask. SAK: 

Suley•t 1832 

Edirne Eefterdarhğı: 
l!lelık avlımalı: hakkı 1812 • 

Haauaköy Ask. SAK: 
Arpa nakli 1131 
Seb1.1 1833 

lçel Nafıa Mtd.: 
Garaj inı. 1812 

lzmir Lvz. SAK: 

Keeilmiş ııtır eti 1821 

Kars Beden Terbiyesi Bilre 
Başk.: 

Gençlik kulültü ltinaıı İnf. 1822 

Kars Ask. SAK: 
Odua 1824 

M. M. V. SAK.: 
lıılrofil pamuk l 821 
Kundura 1831 
Yüa ve pamuk çerep 1821 

P. T. T. U. Müd.: 
PHta pnlu taltı 1830 

Sarıkamış Ask. SAK: 
Kok ve fil yatı 1818 
Kimür nakli )811 

Patates ve makamı 1819 
t Sıtır eti lil9 J 

Trabon Ask. SAK.: 
Sıtır eti 1132 

1 istihnlitının yüz lain ton fazla
sile geçen yılkını feçece~ini söy
lemektedirler. 

Resmi iairelere verilecek 

teminat mektupları 
Ankarulan bildiriliyor: Maliye 

Vekaleti Osmanlı Bankasınm res· 
mi dairelere verebileceti teminat 
mektuplarının yekünunu dört mil-
500 bin lira olarak tesbit etmiş 

ve Osmanlı Bankasına ait her 
şubenin vereceti teminat mektu· 
bu yekununu ~ir listede rösterıııiş
tir. Bu listeye nazaran Adana ıu· 
besi 75 bin, Akşehir 10 bin, An· 

kar:ı 1 milyon 500 bin, Antalya 
30 bin Aydın 15 8in, Ayvalık 15 
bin Balıkesir 30 bin, Bandırma 
25 bin, Beyof lu 50 bin Bursa 
100 bin, Ceyhao 5 bin, Edirne 
10 bin, Edremit 15 bin, E.skişe· 
bir 180 bin, Gaziantep 30 bin, 
Giresun 15 bin, İzmir 300 bin, 
Kayseri 56 bin, Malatya 2ı bin, 
Manisa 50 bin, Mersin 40 bin, 
Orcu 5· bin, Samsun 80 itin, Sı-

vas 25 bin Tarsus 50 bin, Tekir
dat S bin, Trabzon 30 bin, Uşak, 
7 bin, lstanbul Yenicami, 900 
bin, Zonruldak 40 bin, lstan8ul 
Galata merkezi 775 bin. 

Aitın fiyatı yükseliyor 
Altın fiyatları yeniden yüksel· 

meğe baılamıştır. Dün bir altın 
20,35 ten muamele fÖrmüştür. 

Çimento ıanayii işleri 
Günde ancak sekiz saat veya 

aaba az çalıştırılması icabeden 
işler hakkında meriyete bu-

f stanbul Hayvan Borsası 
9. 7. 941 -

PARASI 

En qatı En yukarı 

Çeıit AQ'ırlıtı kr. ... kr. aa. 
aeyu Karaman 88968 28 - 29 50 
Kıvırcılı: 1300 25 - 25 -
Karayaka 895 25 - 25 -
Ku:ıu 4211" 22 - 31 25 
ÜQ'lak 17 20 - 28 -
Ôkü:r. 140489 13 - 2S 25 
laek 29563 13 - 25 25 
Dan• 7921 19 - 25 25 
Manda 17368 20 - 24 25 
Malak .3979 20 - 24 25 

lunan nizamnamenin çiıneııt• 

sanayiine ait fashntia bazı tadi
lat yapılmasına lüzum g-örülmüş

tür. Buna dair iktisat ve Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Ve
killıklerince bazırlattmla11 niz1m· 
name bugün meriyete girecektir. 

Nizamnamedeki defişiklikle çi
mento sanayii çerçevesine giren 
İşlerin yeni bir tayin ve tahdidi 
yapılmıştır. 

iptidai maddeleri kuru •larak 
ezme, eleme ve lcarıthrma iıleri 
ile fırın işleri (otomatik olmıyan 
fırın iıleri ile otamatik olan fı· 
rınların pişirme işleri) ve hazır· 
lanmış çimentoyu ezme, eleme, 
torba ve fıçılara koyma işleri, 
bunların hepsi çimento sanayii 
işleri çerçevesine ithal edilmiı 
olup, nizamnamenin lu husustaki 
hükümlerine tibidirler. 
Aynı nizamnamenin 2 inci mad

desine eklenen yeni bir fıkraya 
göre, maden ocakları işleri, ita· 
nalizasyon ve tünel inşaatı rihi 
yer altında görülen itler de ye· 
raltı işlerinden madut olacaklar· 
dır. 

İzmirde gaz buhranı 
lzmirden bilcfüiliyor: 
Mevcud raz atokunu az olma· 

sı delayısile ıebrin bazı kısımla· 
rında 2üçlükler vuku bulmakta· 
dır. Muhtelif mahallelere teneke
lerle tevzi edilen l'•zlar kafi gel· 
memekle ve tevziatın muntazam 
yapılmaması yüzünden sıkıntı çe
kilmekte, raznz kalanlar elmak· 
tadır. 

Bugünkü tevzi sekliııi daha 
muntazam bi)o şekle koymak ve 
kafi miktarda stok temin etmek 
cihetine ridilirse çek iyi olur. 
Çünkli buna zaruret vardır. 

ANKARA BORSASI 

10. 7. 941 

Londra 1 Sterlin S.202S 
NeYyorlc 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 lıv. Fr. 2'.475Q 
Madrid 100 Peçeta 12.850 

Yokohama 100 Yen .50.9150 

Stoltholm 100 ineç K ~1.7850 

ESHAM VE T AHVILA T 

ikramiyeli % 5 938 19.SO 

Sivu • Enurum ,, 7 ,34 20.38 
~ili 7 
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MU NA KASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

l•t•nbul Beledlyeelnllen : 

_Darülaceze müessesesinde ikinci d:ıireııie i•ıa edii .. celı: bala açık •k· 
sıltm~ye konulmuştur. Keşif bedeli 2981 lira 4 kuruş n ille teminatı 
223 lıra 57 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve muaıaelit a(ldQ,.. 
lilğü kaleminde ıörülelailir. lhtle 25.7.941 cuma rünu saat 14 de tla· 
imi enciimeude yapılacaktır. Talihlerin ilk te111inan makbua: veya mek· 
tuplan, ihale tarihinden i rün evvel belediye fen itleri müdtlrliirllne 
müracaatla alaı:akları fenni ehliyet ve 941 yılını ait ticaret otluı ve
silcalarile ihale günil muayyen saatte daimi encümende behın•aları 

Siirt Kurtalan Y elu Kentrel Amlrllllnden : 
Siirt • Kurtalan yolunun Siirt mebdeinden itibaren 600 metrelik 

kısmın parke kaldırım inşaatı 8.8.941 tarihine mQsadif cuma sut 16 
da Kurtalan yolu kontrol amirliğinde müteşekkil komiıyon taraf••• 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulil• eksiltmeye kooalmuıt•r 

Keşif bedeli 20088 lira ve muvakkat teminatı 1506 lira '° ku
ruştuı 

Taliplerin teminat mektup veya makbuzllcranı vo ibaleciea en as 3 
gün evvel Siirt vilayetine müracaat eclerek ltu İf için alacakları fenni 
ehliyet vesikalarını hamilen 2490 numaralı kanun hüldlmlerine tevfi
kan hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale rünü saat 11 e kaur 
kontrol amirli2'ine tevci etmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi heı· rün Diyarltalı:ır nafıa mldOr· 
lütünde ve Siirt kontrol amirlifinde girebilecekleri. 

Kayseri Tayyare Fallrik••• Satln•lm• Komlsrenundtln : 

Fabrika civarında yapılacak iki erat pavyonu ile müştemilih ka· 
nalizasyon kapalı "zarf usulile münakasaya konmuı. İhale rünü elan 
4.7.941 günü saat 11 de kimse talip çık.mamıı oldutuaciaa kaaaııua 
40 ıncı maddesine fÖre 15 rilnde bir ciefa daha ilinına karar veril· 
miştir 

lhale tarihi 25.7.941 cama fÜDÜ saat 11 .le fabrika satınalma lı:o· 
misyonunda yapılacaktır. 

ilk keşif 7317L lira 23 kuruıtur. Muvakkat teminata 4112 liradar. 
Kati teminatı 9764 liradır. 

Şartname plin ve ke~ifname maliyeye yahnlacak 36' lcuratlulı: 
makbuz lr::arş1htında fabnka sahnalma koroiıyonundan mesai zama· 
nında alınabilir 

Teklif zarfları 25.7.941 cuma riinll aaat 10 a kaatılar komiayonuncla 
kabul edilir. Her ne suretle olursa olsun saat 10 tlan (ıenra re
len zarflar reddedilir 

isteklilerin şartname almak isterlerken bu işe liyakatlı ltulunciıık· 
larına dair nafıa ve ticaret odası vesikaları•ı röstermey• meeltartlar. 
Gerek şartname ve gerekse ihale fÜnü vesika ibraz edemiyHlere tart• 
name verilmiyeceği ribi ihaleye de iştirak edemezler 

illÇ,lar, Klinik va lspançiyarr alit, Hastahane Lvz. 

M. M. Veklletl Satınalma Komlsron11n•n ı 

B>!her kiloııuııa tahmin edilen fiyatı 350 kuruı ,, elaa 1000 
kilo laktoz ~5 Atuslos pazartesi rünü saat 11 de Ankara~a M. M . V. 
Satmalma Ko. da açık eksiltme ile ihale edilecetinden iatelı:lile~in 
262 lira 50 kuruşluk ille teminatları ile birlikte eksiltme riln ve 
saatında mezkur Ko. da bulunmaları. 

* *,. Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı '40 kuruş olan bet itin 
kilo sodyum sulfat ile beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 110 kurq 
elao sedyum sulfat dö sut anydr ve beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı 35 kuruı olan iki bin itile sodyum lailcarbenat 25 te-u 941 
cuma ıünü saat 11 de Ankara' da M. M. V. Satınalma Kem iıyon•nda 
pazarlıkla ihale edilecetinden isteklilerin 418 lira 59 kuruıluk llatl 
teminatlariyle birlikte pazarlık rün ve saatinde mezkur Koaiıyoatla 
bulunmaları. 

"' "' * 
l.S t. ıaf amonyak alınacaktır. Bak. eruk ıutuauntla fıt. S.· 

lediyeıi ilanına. 

••• 
2,5 too krezil alınauakhr. Bak: Milteferrik ılltununda lıt. a.letll· 

yesi ilanıoa 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. v. Sabnalma Kemlayenunllan 

Müteahhit namı hesabına beherine tahmin edilen fiyatı 57 kuruı 
olan 20158 adet yiln kar bqlıfı pasarlıkla münakaıaya koamuıtur, 
ihalesi 28.7.941 pazartesi rilnil 1&at 11 dedir. Kati teminatı 1723,5 
liradır. Ev1&f ve ıartnamesi M. M. Vekileti satın alma komiıyonuntia 
fÖrülür. isteklilerin kanunun emrettiti belgelerle ihale ftln YI 1&atfQ• 
de komiı1onı rılmeleri. 



" • MONAKA.sA GAZ!.T!SI 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi M. M. V. Hava Satlnalma Kdmlsyenunllan: 
SOOO beş bin takım kıflık er elbisesi pazarlıkla d ikti rilecelctir. 

hammen ltedeli 10.000 on bin lira elup kati teminat miktarı l 

Cloıl Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 

ln .. •t, T•mlrat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harlt• 

Adapazannda bir tamirhane ve müştemılitını inşa kapalı z. 
ve tesiıi 

Kiltük Yozratta yap. inşaat. • 
Dam tamiri · '-aç. eıı..ı. 

Mecidiye mah. tesviyesi ve adi tqla döşettirilmesi ,. 

Vakıf apartımanı ddilindeki sinema salonu- paz. 
nun Devlet Konıervatuarı tatbikat sahneai baline 
ifrat ve tadili (temd.) 

Satim aolc. kaldırım inş. 
Duv1r inş. 
Parke ve bordür ferşi 270 m. 
Otobüs istasyonu inş. 

aç. eks. 
Jt 

Burcraz Halk Partisi binaaı tamiri k .. aç. e s. 
Kaıaafaç miessesatı eski memurin binası dahilin· 

deki Lvz. ambarı n diter odaların zemenlerinin 
çimento ile tefriti 

Sivasta iki bina inş. (fart. 271 krş) kapalı z. 
Hendek bafri:9'285 m.- imalatı sınaiye : 5 ad.- ıose 

tamiri 6290 m.- Bozyük - Karaköy ve Esldşshir 
arasında (temd.) 

Aaıik göiü ve bataklıklıklarının kurutulması ve Asi 
nehrinin islahı işleri (şart. 1221 krş) . 

ldaro binası inş. 
Su isalesi tesisatı 
Müdür evi ve miııafirhane tamiri 
Sı2ınak inıuı: 5 ad. 
Anlcarada asfalt trotuvar ınşaaı 
Malatya iaıaat yap. 

,. 

kapalı •· 
• 

aç. elts. 
aç. eks. 
paz. 
kapalı z. 

24574 -

15415 50 
350 -
848 50 

17l969 4S 

619 20 
117 08 

9352 80 
46S6 70 

573 90 
689 82 

S4190 -
21055 31 

2441S4 97 

11594 68 
24711 24 

5659 19 
beh. 345 20 

17917 20 
ı8926 51 

Elektrlk H•w•••zı·K•lorlfer (Tealaatı we M•lzemeal) 

Elektrik mabameıi: 29 kalem 
Dizel elektro1en grubu 15 benirlik 
Ölçü aleti (elektrik} 10 kalem 
Elektrik malzemesi 81 kalem 
Çelik elektrod kanral halinde: 10 t. 

" ·•nsucat, Elbise, l<undur• Çem•f"• 

Ttılbent: 1000 m. (temd.) 
Yatlı kösele 1.5 t. 
Dana eerisi (vaketa): 200 k. 
Patiska, amerikan, peştimal havlu, battaniye vs. 
Elbiıe: 206 ad.-çizm• mahmuz: 206 ad.-battaniye 

206 ad. 
Patiska: 5000 m. 
Burnuz: 500 ad.- yQ:ı; havlusu: 5000 ad.- hamam 

pe4timah: 800 ad. 
Elbise maa kasket diktirilmesi: 200 tak. (temtl.} 

kapalı 11. 

•••• 

kapalı z. 
ac;. eu. 
kapalı z. 
paz. 

aç. eks. 
kapalı z. 

paz. 

672 9() 

9700 -

200 ~ 
5400 -
800 -

139~5 -

3685 90 

1200 -

llobHya, bUro ve ev ••r•••· Mu,amb9 Hah w.a. 
Portatif karyola: 206 ad. 
Ders masaıı: 195 ad. 
Etaier: 209 ad. 

paz. 
aç. eks. 
paz. 

rJ.albaa ı,ıerl Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 

Evra kı matbua (temd.) 

.. aldl)Bt, ac,altma, YUkletme 

Kimür tahmil ve tahliyesi: 15000 t. 
,. , : 15000 t. 
,. • : 8000 t. 

Lavemarin kömüril nakli: 25 t. - me4e kömürü 
nakli: 550 k. 

Kömir nakli: 3425 t. 

.. elu" ket, E enzln, Makine r•lları 

Metorin: 52 t. 
Odun: 1500 t. 

Odun: 600 t. 
D6kme benzin: ı ı50 teneke 
Benzin: 3400 litre 
Gres yatı: 1000 k. 

Motorin: 82 t. (temd.} 
• 380 t. (fart. 364 kr.) 

MU tef err lk 

paz. 

kapalı z. 
.. 

paz. 

kapalı :a:. 

v ••• 
paz. 
kapalı z. 

kapalı z. 
paz. 

pnz. 

paz. 
kapalı z. 

Sırma kemer ve kılıç: 206 ad.· hurç: 206 ad.- ma· paz. 
nevra sandıfı: 206 ad. 

Kırmızı model vernifi: 350 k. 
Tültrük hokkası: 343 ad. 
Kaynamış inriliz beziri: 800 k. 
Boya malzemesi: '.l5 kalem 
Bahçıvan malzemesi: 19 kalem 
Temizlik malzemesi: 15 kalem 
Ôlçn aletleri v. ı. elektrik laboratuvarı için: 35 

kalem 
Fren balatası otobUıler için: 200 m. 

Er••k, Z•hlre, Et, Sebze, v .•. 
Beyaz peynir: 18,5 t. - kaşar peyniri: 8,9 t. • 

pirinç: 50,5 t. • tereyafı: 2,5 t. - ~eytin
yaQ'ı: 12,6 t. • makarna: 10, 7 t. • tebriye: 2 t. 

f,ruk n mahrukat (temd.) 

aç. eks. 
paz. 
aç. eks. 

aç. eks. 

kapalı z. 

2100 -

6750 -
7500 -
2400 -
t. 2 -

9S75 -

6760 -
22500 -

t. 17 50 
4975 -

992 80 
650 -

12792 -
72580 -

875 -

ıo96 -
882 25 
326 75 
199 10 

3217 30 

3200 -

--

Teminat Müracaat yeri 

1143 05 Aık. Fal.. ikalar U. Müd. SAK Ank. 

1156 17 
Gaziantep Vakıflar Mod. 

'3 65 lzmir Belediyesi 
Vakıflar U. Müd. 

- - Gireson Belediyesi 
> 

70ı 46 Gaziantep Vilayeti 
349 27 Çanak. Belediyesi 
43 04 lst. Belediyesi 
51 74 > 

4064 25 M. M. Vekaleti SAK 
- - Bilecik Nafıa Müd. 

134S7 75 Nafıa Vekileti Su işleri Müd. 

Sıvu İnkisarlar iaşmüd. 
1853 34 Sivas İskan Miid . 
424 44 İnhisarlar Yav.şan Tuzlası Müd. 
129 45 T.H.K. Havacılık D. Gen. Dir. Ank. 

1343 79 Anlc. Belediyesi 

Günü Saat 

28-7-41 15 -

28-7-41 15 30 
18-7-41 15 -
23-7-41 16 -

3-7-41 itib. 1 ay 

16-7·4ı 

16-7-41 
15-7-41 
24-7·41 
28-7-41 
28-7-41 

26·7-41 
17-7-41 

31-7-41 

ıs - 1 
14 _, 
15 _ , 

ıs -
14 _ . 

14 -
1 

ıs 

15 -

15 -

liradır. Pazarlıtı 25.7.941 cuma rttnü saat 10 da Ank:ıra'da f'fl 
Satınalı:aa Komisyonda rörüleailir. isteklilerin ihale saatinde K• 
yenda bulunmaları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
latanbul VIUi.yetl Daire MUdUrlUGUnden: 

İdare mecmuasının Haziran 9 U ayından başlamak iızere M• 
942 gayesine kadar 12 aylık nüshanın şartnamesine göre brsııo• 
Temmuz 941 gününden İtibaren 10 gün müddetle tekrar açık e 
meye konulmuştur. 

Mecmua en aşatı 3 en fazla 10 forma olacaktır. Lüzumu hal' 
ek olarak 40 formaya kadar ayrı kitap h:ılinde il avesi yapılacak' 
Ek formalarm bedelleri de mecmua form aları ıibi olacnkhr. 

Her nüshanın baskı adedi 3600 dür 
lbale günü 21 temmuz 941 pazartesi günüdür 
Taliplerin ° 'o 7,5 hesabile 197 li ra teminat akçesini 

vel malsandığ'ına yatırmaları lazımdır. 
Taliplerin ihale rünü olan 21 temmuz 941 pazartesi giinü saat 

beşte vilayet binasındaki S.ıtınalma Komisyonuna ve şar tnameyi ' 
renmak için de her gün Vilayet Daire Müdürltltilne müracaatları t. 

Kırtasiye levazımı alınacaktır. Bak. Erzak sütünunda lıt .. 
tediyesi ilanına. 

• • * 
EY rakı matbua alınacaktır. Bak. Mü tef, sütununda lıt. Beledif 

ilanına. 

Kereste, Tahta ve saire 
Çamalb Tuzlası MUdUrlUIUntlen 

Tuzlamız için mübayaa edilecek 129 metre mikap keresteye ilı'a 
ıünü olan 4.8.941 de talip çıkmadıfıdan bir ay müdtletle pazarW 
konmuıtur. İsteklilerin 4. 7.94 l pazartesi filnü saat 14 e kadar ~ 
ıün müdürlüfümüze müracaatları. 

- - Malatya Ask. SAK 

25-7-41 
21-7-41 
28-7-41 
25-7-41 
15-7-41 
25-7...fl 

ıs -
14-
ı5 -
1S -
10 3o 
15 -

Ntkli1at-Yükleme-8oşaltma 

- - Ank. Valiliti 
915 - lst. Hava Mıntıka Depo Amirliti 
450 - " 

3537 - > 

727 50 D. D. Yolları H. paıa 

20 15 Nitde Vilayeti 
405 - D. D. Yolları Haydarpaşa 

60 - , 
1046 63 lst. Belediyeıi 

Polatlı ıarnn:on Komut. SAK 

276 44 lstanbul Belediyesi 
M. M. V. SAK 

180 - P. T. T. U. Müd. Ank. 

Polath Garnizon Komut. SAK 
160 88 Eskite bir Ask. SAK 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaıa 

- - Ank. ValiliQ'i 

2s-1.41 ıs 30 
22-7-41 15 -
22-7-41 l4 -
22-7-41 14 30 
11-8-41 ıs -

11-1.41 ıs -
21-7-41 15 30 
29-7-41 11 -
ı8·7-41 ı5 -
15-7-41 14 -

28-7-41 H -
26-7-41 11 -

14-7-41 15 -

15-7-41 14 -
29-7-41 16 -
14-7-41 15 -

30·6-41 itib.lay 

506 - D. O. yolları 3 cil işletme Balıkı:sir 28-7-41 16 -

562 -
180 -

, 28-7-41 16 -
., 28-7-41 16 -

1 25 Tephane Lvz. SAK 

725 - lıt. Liseler SAK 

- - lst. Sıtma Mücadele Riyaseti SAK 
1688 - Çorum Ask. SAK 

Kilis belediyesi 
373 15 İzmir > 

Ank. Valiliti 
98 - M. M. V. SAK 

Giresun Beled. 
4879 - J\.nk. 8elediyesi 

Polatlıda Garnizon Komut. SAK 

65 63 D. D. Yollan H. paşa 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

82 20 D. D. Yolları H. paşa 
Ank. Valiliti 

> 

Ankara Sanat Okulu Mlld. 

240 - Ank. Belediyesi 

- - lst. Liseler SAK 

- - Nitde Villyeti 

15 -

4-8-41 l 1 -

25-7-41 14 -
5-8-41 10 -

14-7-41 14 -
8-8-41 e kadar 

f 8-7-41 15 30 
14-7-41 11 -

1 ay zarfında 
15-7·41 10 -

15-7-41 14 -

21 -7-41 10 45 
14-7-41 ı5 -
19-7-41 10 45 
28-7·41 ıs 30 
ı4-7-41 ıs 30 
14-7-41 15 30 
21-7-41 ıs -

15-7-41 10 30 

4-8·41 11 -

17-7· 41 15 -

i 

lstanbul Deftertlarlllından 
Balıkhane müzayedehanesine sahlan balıkların yıkanması ve t•' 

lenmesi için ı ağustos 1941 den 31 mayıs ı942 tarihine kadar 
ıün Sarayburnu açıklarından 5 ton ve ihtiyaç hasıl olduğu rünlfl' 
tona kadar deniz ıuyu nakliyeıi işi 1 temmuz 19'1 l tarihinde• itİ~ 
ren 20 rün müddetle açık eksiltmeye koaulmuştur. 1 

Bir aylık sabık bedeli 95 lira ve muharamen bedeli 90 liradır· 
Muvakkat teminat 67,S liradır. :ı 

İhale 28 temııau:.ı; 194 1 pazartesi günil aaat 14 de Balıkhane•• 
vergileri müdüriyeti dairesinde komisyenda yapılacaktır. 

Şartnameyi ~örmek üzere her gün ve eksiltuıeye ittirik etaı~ 
zere ihale rünü Av veri'İleri müdüriyetine müracaat edılecektir. 

Erzurum Askeri Sabnalma Komisyonundan: 

Erzurum Trabzon yolu üz,,rinde ve güzergahındaki yerlere i111~ 
nen ton kilometresi 13 kuruştan 2000 ton nakliyatın ilanında -
hammen bedel ve muvakkat teminatı yanlıı y.ı.zıldığından tekrar .. 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. :ı 

İhalesi 25.7941 cuma günü oıaat ı5 te yapılacaktır. 
Tahmiai tutarı 85020 lira ilk teminatı '377 liradır. • 
Nakliyata ait şartname her gün Komisyonda görülebilir. 
lcıteklilerin kanunun 32 inci maddesin.le tasrih odildifi ve~ 

hazırlıyacakları teklif mektuplarını ek~iltme saatinden bir saat "• 
Komisyona vermeleri. 

* "'• Erzurum, Sürbehan, Horasan, A!rı, Sürbehan yolu üzer' 1 
ve güzergahında ton kilometresine tahmin edilen fiyat 14 kurıılj 
4000 ton nakliyatın ilanında muhammen bedel muvakkat teıoil'. 
yanlış yazıldığınaan tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul"ı 
tur. .~ 

İhalesi 25. 7 .941 cuma günü saat 11,30 da Erzurum Satın !ı1 
Komisyonunda yapılacaktır . 

Tahmin tutarı 179,200 lira ilk teminatı 13440 liradır . 
Nakliyata ait şartname her gün Komisyonda görulebilir. 
isteklilerin kanunun 32 inci maddesinde tasrih edildigi " 

bazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden lıtir saat öne• 
meleri . 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları 

lzmlr Delediıeslnden 

1 

J 
d 

Mezbaha idaresine senelik 1200 leneke dökme benzin satın I 

ması işi. Yazı işleri Müdürlüğündeki şartnamesi veçhile ltir ay '; 
detle pazarlıt.t bıttik1lmışhr. Muhammen ltedeli 5220 lira mu'/ 
teminatı 391 lira 50 kuru~tur. Taliplerin teminatı öğleden e""' 
Bankasına yatırarak makbuzlariyle 18.7.941 den 30.7.941 (dahil) 
ribine kadar haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma rünleri ' 
16 da Enciimene müracaatları. 

• • • Otobüs işletme idaresine 8 ton motör yatı salın alın••" 
Yazı işleri Müdürlütilndeki şartnamesi veçhile bir ny müddetle p 
bırakılmıştır. Muhammen bedeli 4800 lira muvakkat teminatı 
liradır. Taliplerin teminatı öğleden evvel iş Bankasına yatJ
makbuzlariyle ı8. 7 .941 den 30. 7.94 t (dahil) tarihine kadar hafıi 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 16 tla Encümene 
caatları. . 

•*• Mezbaha idareseno senelik 120 tem motörin satın alının_,.~ 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Mulıammen bedeli JT 
lira muvakkat teminatı 1161 liradır. Taliplerin teminatı öflİ 
evvel lş Bankaıına yatırarak makbuzlariyle 18.7.9.U den 30·~ 
(dahil} tarihine kadar haftanın Pazartesi, Çarıamba ve Cuma rrı 
eaat 16 da Encümene müracaatları . 

Dahlllye Veklletlnden 
4.7.941 Cuma günü saat 16 de ihalesi yapılmak üzere açılc 

meye konulduğu ilin edilen vilayet makam otomobilinin 941~ 
yılı ihtiyacı olan 5 bin litre benzine talip çıkmadığından ib' 
15.7.941 11h ııına 1aıt 15 e bırakıldıtı ilin olunur, 



• 

MONAKASA GAZETESi 

t: 350 t. 
lD! 500 t. 

~dn eti: 20 t. 

kapalı z. U750 - 1890 - Zara Ask. 
K 1 03 - Ank. Lvz. 

SAK ile Ank. ve lst. 2.8.41 
SAK 17-7-41 

9 - , M. M. V. Sabnalma Komisyonundan: 
~~ = 1 Mevcut nümunesi gibi 1500 kilo balya ipi 28 temmaz. 941 pazar· 

paz. 

· 1sıınr: 100 t. 
rl• sulye: 80 t. 
.~a: 10 t. 

kapalı z. 
kapalı z. 

> 
,. 

11000 - 825 -
15000 - 112) -
13600 - 1020 -

8400 - 630 -

T. H. K. Genel Dairesi Ank. 

Çorum Ask. SAK 
> 

• 

25-7-41 

4-8·41 
4-S-41 
4-8-41 

1 lesi günii saat 11 de Ankaradıı M. M. V. satıııalma komısyonunda pa· 
10 - zarlıkla ihale edilecektir. Beher kilosuna 130 kuruş fiyat tahmin edilmiş 
l l -1 oldufundan isteklilerin 292 lira 50 kuruşluk ilk teminatlariyle birlikte 
12 -

1 
pazarlık gün ve aatinde mezkOr komisyonda bulunmaları 

14 -c: 30 t. 
Ofan: 20 t. 
n: 350 t. 

> 

.. 
,. 

12900 - 968 -
1000 - 15 -
7000 - 525 -

.. 4-8-41 
> 4-8-41 
> 4-8-41 

15 - ı 
16 - D. Demlryolları işletme U. MUdUrlUğUnden: 

t: 350 t. 
!es: 50 t. 
ek: 18 t. 

> 

• 
aç. eks. 

21000 - 1575 -
5000 - 375 
2205 - 185 40 

• 4-8-41 
> 5-8-41 

Hayvan Sııtlık Memurları Nalbant 4-8-41 

17 - ı 
11 -
14 -

Muhammen bedeli 29000 lira olan dört kalem çinko levha 25.7.941 
cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır 

M• 
3120 - 234 -11111 yafı: 1.4 t.· zeytin yafı 400 t. sabun 400 k. 

e~zuz tereya~ı 30 k. 

Mektebi Müd. Selimiyetle 
> 4-8-41 14 _I Bu işe girmek isteyenlerin 2175 liralık muvakkat tenıinatla kanu· 

nunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini aynı fÜD saat 14 e ka· 
ddr Komiı1yon Reislifine vermeleri lazımdır 

ır: k. fasulye, şeker, zeytin, soda, sirke 
aliollebze: 16 kalem nç. ek~ . 

pa7. 

3022 90 
561 50 

226 72 
42 11 

> 4-8·41 
> 4-8·41 

14 -
14 -

Şartnameler parasız olarak Anltarada malzeme dairesinden, Hay· 
aarpoşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

l~D yatı: 50(} K. 
o: 500 k. > 
alık siyah mercimek: 2.5 t.· hayvan tuzu 500 k. > 

k. o 85 
k. o 54 

31 88 
20 25 

Ank. jandarma SAK 

• 
> 

H-7·41 
15-7-41 
17·'/·41 

15 -
15 -
15 -

Askerl Fabrikalar U. MUdUrlUğU Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

~= 4 t. 
p t: 300 k. pirinç unu Çapa marka 500 k. salça paz. 

elif sebze ve meyvalar 

aç. eks. 1840 -

> 

138 - Polis Enstitüsü Mi\d. Ank. 
Ank. Lvz. SAK 

• 
at es: 15 t.- yumurta: 30000 ad.· limon: 4000 ad. k 132 75 lst. Belediyesi 

28-7-41 
11·7·41 
12-7-41 
28-7-41 

16 -ı 
14 -

1 

10 -
14 -

Tahmin edilen bedeli 1500 lira olan 60 ton demir cevheri askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü mukez sııtınalma komisyonunca 15.7.941 
solı günü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir 

i 13180 k.- saman: 6590 k.· k. ot: 9190 k. 
rı t: 2229 t. 

aç. e s. 

paz. 

1770 
2217 95 

183892 -

'it>6 35 • 
10445 - Bursa Tophanede 

Ask. SAK 

28-7-41 14 
Şartname paroıızdır. Kati teminatı 225 liradır. 

7ci okul itina ında 18-7-41 15 -
lstanbul Belediyesinden : 

t. 
eti: 420 t. 
eti: 192 t. 

176 t. 

> 

kapalı z. 
189000 -

38400 -
40480 -

10700 - > 19-7-41 11 - Tah. Bed. llk Temi. 

dif (B Müzayedeler 

kırıntısı: 4940 le. - sinmüş fırın kömürü: 2 t. 
an ankazı 
kereste 

paz. 
aç. art. 
aç. art. 

lo 

2880 - Karaköse Ask. SAK 
3036 - > 

Tophane Lvz. SAK 
1 20 lzmir Belediyesi 

28-7-41 1~ -
28-7-41 17 -

Mücl. 
ib'ankazı 

ar\ • 

r .. 
•nkuı 

kazı 

> 

c 

> 

1254 35 
818 23 

1526 20 
1550 35 

600 -

Ank. Orman Çevirge 
94 07 İ st. Beled. 
61 36 .. 

114 46 
116 28 

45 -

• 
• 
> 

15-7-41 
18-7-41 
18-7-41 
26-7-41 
26·7-41 
26-7-41 
28-7-41 
28-7-41 

14 30 

16 -~ 
17 -, 

:~ l 
14 -

~~ =I anlcazı aç. art. 45 - lst. Elektrik Tr. ve T. lş1. U. Mtıd. 21-7-41 
ılif defirmen ve makine tesisatı • I Sumer Bank Defterdar Fabrikası Müd. 

t•" bası • lst. 2nci İcra Mem. Beyoil• Tünel 15.18·7·41 
başında Belediye cad. 

- -ı 
12 -

lat~""!!W._..., _ _ ~--~~~"!!!:!!!!!:"'~--!"!!!!:!!!!!!!i!!!l!lll!!!!~!!'!!!!!!!~!!!!!~:!.!!!!!!!!!!:!l!!!:l!!!!!!!l!!!!!!!:!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!'=:!!!!!!'!!~~!!!!!ll!!!'!!IJ!!!'!l!!!!!!i!!!!!!!~'!I 
l•' 
iti~ Bursa Beledsyeslnd n : 

10 teneke b~ nzin, 6 teneke vakum, 55 tı:: ı ~ke mobileil, 3 teneke 
ıt• 5 teneke gaz, l tenke evalvalin yatı, açık eksiltme ile satın 

~aktır. Yat ve benzin muhammen b!'!ci!'li 4488 lira 50 kuruştur. 
• olanlar 21.7.941 pazartui günü saat 15 de ilk teminat akçesi 

udarile b~lediye encümenine, şartnameyi görmek istiyenler her 
e~ nü ve saatıntla muhasebe müdiirlütilne müracaatları ilin olunur. 

D. D. Y. ve Limanları ı,ıetme U. idaresinden: 
uhammen bedeli 289,555,40 lira olan 40000 loıı linyit kömürü 

ı~41 cuma ıünü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Anlcara laare 

1 jllnda satııı alınacaktır. 
b iıe ıirınck isteyenlerin 15,3)2,22 liralık muvakkat teminat ile 
ıun tayin etti2i vesik.alar, ve tekliflerin aynı ıüıı saat 14,30 a 

Komisyon Reislitine vermeleri li2:ımdır. 
artnamelor 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznslerinde satıl
Miır 

e 

'akapı Maltepeslndekl Satınalma Komisyonundan: 
, 7.941 tarihinde ihalesi yapılan 4 ton mazot ile 5~ kilo ince ve 

er;,/o kalın makine yatının tiyatları fı&li ıörüldütünden tekrar pa· 
r .(a salın alınacaktır 
ııı:.,alesi l.'.>.7.941 sah fÜnÜ 10 da yapılacaktır. İsteklilerin nümune· 
ııl e '9eraber müzk.Qr ıünde Komisyona müracaatları 
,,,•minatı katiyesi takarrür edecek fiyat üzerinden alınacaktır. 

lstabul Sıtma MUcadele Riyaseti Satanalma 
Komisyonundan : 

veçıalesi gününde talip z.uhur etmedifinden mücadelemiz ihtiyacı 
• ~ınacak 52 ton metorinin 25.7.9"11 tarihinde saat 14 le pazarlık 

le mubayaasına karar verilmiştir. 
ahmin edilen fayat 6760 liratlır. Kanuni şartları haiz isteklilerin 
•ları ve ilk teminat mak.buz ve teminatlarile vakti muayyeninde 
söy Moda caddesi 9 J. numarada sıtma mücadele riyaseti 9ina· 
daki komisyonumu;.;a müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1' * • * 
'f -~.7 ton manıal k.Qmürü alınacaktır. iak: Müteferrık sütununda 
~•-1eleciiyeıi ilanına 

~"" * • • 
i\Jttlun alınacaktır. Bak: Erzak ıutuauada lst. Beletliyesi ilanına. . , 

• .. * 
~ t. maden kömürü alınacaktır. Bak. Mutef. sntununea lst. ae

aflMi ilioıoa. 

;~u~t~a~f~e~rsr~ik~!9!!!!!~~~~!!'!!!!!!!!!'!!!'!!~~~~ 
uı' •• 
fı Camalta Tuzlası MUdUrlUIUnden 

8 ~zlamızca mübayaa olunacak .6 . adet hayvanın pazarlık günü 0 • 

).6.941 de talip zuhur etoıedığıoden pazarlık on beş gün temdid 

,- ştir. 1ıteklilerin 14.7.941 sa.at 14 le_ hayvanların ile birlikte 
l lü tümüzde müteşekkil komısyona muracaatları. 

ı" .1 M. Veklletl Hava Satanalma Kemlayonundan 
foJD. iki bin adet ekstra marka 40 No. 914 metrelik beyaz ve si· 

•akara pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 9600 lira 

kan teminat miktarı 1440 liradır. Pazarlığı 25.7.9·11 cuma riinü 
11 

de Ankara Hava satın alma Komisyonunda yapılacaktır. 
t 'tllıtsi h~r tün Komisyonda aörülebilir. isteklilerin muayyen giin 

le Ke . • 
~ ınısyonda bulunmalan. 

Devlet Meteoroloji işleri U. MUdUrlUOUnden : 
Umum midürlüfümüz ihtiyacı için 3000 aded lası ik hava ·endai 

balonu açık eksiltme ile satın alınacaktır 
f.ksiltmesi 24 temmuz 1941 perşembe günü saat 15 de AııkRra 

Yenişehir Kocatepede Kızılırmak sok. No. 30 da devlet meteoroloii 
işleri umuın müdürlüğü binasında top'auncak konıi~yon larafından ya· 
pılacaktır 

Tahmin edilen bedel 2650 lira olup ilk teminatı 198 lira 75 ku· 
ruştur 

Teminat banka mektubundan gayri nııkit veya nakit yerine kai ın 
lıüldlmetçe kabul edilen tahviller komi~yoııca kaltul cdilemiyecefiııden 
bunların vaktinde merkez muhasebesine veya malsandıklarına yatırı· 
larak alınacak makbıazun komisyona ibrazı 

Eksiltmeye iştirak edenlerin 2490 numaralı arttırma ve ekıiltme 
kanununun 2 veya 3. maddesinde yazıh vesikalariyle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

* * * Umum müdürlüğümüzc;ı, s\itko~tilc ve ferusifüyon terkibiyle 
ve normal işleme' ile 150 • 200 atmosfer tazyik altında 30 • 35 metre 
mikap idroien istihsal eden ve istihsal edilen idrojı>nle iki veya dört 
idroien tüpünü imli edebilecek kabiliyette iki veya dört tekerlek Ü· 

zerinde kabili nakil bir cihaz satın alınacaktır 
Bu veya buna yakın idrojen istihsal ve imla cihazını verebilecek· 

lerin mufassnl tekliflerini umum müdürlüte ~ildirmcleri ve saha faz
la izahat almak iıtiyenlerin biz.zat müracaatları ilan olunur 

lzmlr Levazım Amlrllği Satanalma Komisyonundan 

Karter Piller marka bir aaet traktör yedek parçalariyle birlikte 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. lhalesi .ô.7.941 cuma ıünü sa· 
at 16 da İzmir Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi komisyonda (Örülür. Taliplerin teklif edecekleri fiyat ü· 
:.ııerinden ilk teminat vereceklerdir. Taliplerin kanuni v~silcalariyle 
teklif mektuplarını ihale saatintlen '9ir saat evve-1 komisyona verme· 
leri. 

lstanbul Belediyesinden 
Tahmin bed. lık teminatı 

2612 24 195 92 Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi has· 
talıklar hastahaneleriyle Zeynepkamil dotum 
evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 6 kalem 
kuru erzak. 

2370 00 177 2S Haseki, Cerahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi has· 
talıklar hastahaneriyle ZeynepKamil doğum e· 
vinin yıllık ihtiyacı için alınacak 1580 kilo 
tereyağı. 

1741 80 130 65 Karaataç müessesatı buz fabrikası ve soğuk 
hava mahzenleri ihiyaçları için alınacak 7 ka· 
lem boya levazımı vesaire. 

2460 00 184 50 Motörlü vesait için alınacak 19 adet büyük, 
11 adet orta ve 7 adet küç»l.. yat filtre ci
hazı. 

1375 00 103 12 Temizlik işleri için alınacak 2,5 ton kırezil. 

1050 00 78 75 Cerrahpaşa ve BeyoRfo hastahaneleriyle Zey-

972 00 

nepkiwil doğum evi için alınacak 1400 kilo 
birinci nevi Adana pamuğu. 

72 90 Belediye hastahaneleriyle Sıhhi müessesat için 
alınacak 16700 kilo mangal kömürü. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 
ayrı ayrı temdiden eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. lbale 21.7.941 Pazartesi 
günü saat 14 de Daimi f.ncümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi· 
nat makbuz veya mektuplariyle ihale ııünü muayyen saatte Daimi 
Encllmende bulunmalara. 

1900.00 367,50 İstanbul, Beyoğlu ve Üskiidar sari hastalıklar 
mücadele mezkezleri ile Kesımpaşa ve Balat 
Halk hamamları için alınacak 245 ton Kriple 
maden kömürü. 

4856,40 354,23 Cerrahpaşa, Haseki, Beyotlu ve Zührevi has-
tahanelerile Zeynepkamil E>otum evi, Sari has· 
talıklar mücadele merkezleri ve Beyotlu Şu&e 
ve mevkileri için yaptırılacak evrakı matbua. 

920,85 69,06 Köprüler tamiratına kullanılmnlt üzere alınacak 
alit ve edavet. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mile.darları yukarda yazılı işler 

ayrı, ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamelari Zabıt ve Mua· 
melat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 25.7.941 Cuma günü 
saat 14 de D;ı.i •. i Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak· 
buz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticllret Oaası vesikalarilo ı· 
hale günü muayyen saatte Daimi Encümence bulunmaları. 

Deniz Levazım Satlnalma Komisyonundan 
34'3 Adet Tükürük hokkası 
209 Adet Etajer 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem eşya 14 temmuz 941 pa· 
zart esi günü saat l 5 de pazarlıkla alınacaktır. 

lsteldilerin belli gün ve saatle Kasımpaşada bulunan komisyonda 

hazır bulunmaları. 

• 
Devlet Demir Yollara ltletme U. MU.tUrlUGUden : 

Muhammen bedeli 1096 lira olan 800 kilo kaynamış İngiliz beziri 
19.7.941 cumartesi günü 10,'15 te Hardarpaşa ~ar binası Jahiliudeki 
komisyon tarafından açık eksiltme suretile alınacaktır. 

Hu işe i'İrmek istiyenlerin 82 lira 20 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin etti!ı'İ vesaikle birlikte eksiltme güuü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu İie ait şartnameler komisyondan para.sız olarak da2'ıtılacaktır. 

Erzak, Zahıre, Et, Sebze v. s. 

Hathmköy Askeri Satmalma Kemlsyonundan : 
Kilosu 7 kuruştan 30 ton kuru sof an, 1 kuruştan 32 ton kabak, 

7 kuruştan 18 ton hıyar, 10 kuruş 10 ton türbe erifi pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. Taliplerin" 12.7.941 ıünü saat 15 de Hadımköyde 
eıki komutanlık tulıçesiııde Satınalma Komisyonunda bulunmaları. 

Eskişehir Askeri Satanalma Komisyonundan : 

Garnizon dahilinde mevcut hayvanatın yıllık 100,000 kilo saman 

açık eksiltmeye konulmu2 tur. 
Muhammen tutarı 3000 liradır. İlk teminatı 225 liradır. 
Eksiltme günü 'll temmuz 9~1 pazartesı saat 11,30 da Eski,ehir 

Mnt. Satınnlma Komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklerin ilk teminatlarıile bırlikte kanuni vesika dahil olarak 

muayyen gün ve saatte sGzü geçen Komisyona müracaatları. 

•*•Hutanenin yıllık ihtiyuı iç' n 50 ton koyun eti kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Tutarı 27500 liradır. lik teminatı 2062 lira 50 kuruıtur. 
Eksiltm"?si 21.7.941 p3Zartesi günü saat 16 da Eskişehir Mnt. sa· 

tın Al. Ko. da yapılacaktır. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte bir saat evveline kadar ilk te· 
mtnatlariyle kanuni vesaik ve teklif mektuplarını sö.ıe geçen Ko. na 
vermiş buluomaları şarttır. Posta gecikmeleri kabul cefildir. 

Evsaf ve şerait sözü geçen Ko. da mesai zamanlarında her fÜn 

görülebilir. 

Topkapı Maltepeslndekl Satınalma Komisyonundan: 
7 .7.941 tarihinde ihalt"ıi yapılan 50 bin liralık zeytin yağının fiyat 

gali görüldüğünden tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 
ihalesi 14.7.941 Pazartesi giinü saat 14,30 da yapılacaktır. Şartna· 

meleri komisyonda her gün görülebilir. 
Teminatı katiyyesi 7500 liradır. Muhammen fiyatı 85 kuruıtur. 
İsteklilerin mezkQr giin ve saatte komisyona müracaatları. 

Ankara Levazım Amlrhğl Satanalma Komisyonundan 
500 ton saman alınacaktır. Pazarlılı:la eksiltmeai 17.7.941 perşem· 

be günü saat 14 de Ankarada Lv. imirli~i satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Beher kilosunun tahmin fi~atı 3 kuruştur. Taliplerin 

\ kanuni teminatlariyle belli vakitte komısyona ıelmeleri. 

l (DEVAMI DôRDONCO SAYFADA) 
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Tableau Synoptique des Adjudicatians Ouvertes Aujourd'hui (0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Çorlu Askeri Satınalma Komlsyonundol1ı 
Prix Caution. Lieux d'adiadication et du 

eatimatif provisoire Cabier des Charıes 
Mode 

d' adi udicat. Ob)et de l'adjudlcatlon Jours Heures 

Constructlons·R6paratlon· Traw. Publlca·Mat6rlel de Conatructlon· Çartographle 
Cenıtr. pave 600 m. 
Medif. et transformation en ıcene d'applicatiou de 

conservatoire de l'Etat du salon de oinema dans 
l'appartement du Vakouf (ai) 

Pli cach. 20088 - 1506 60 Contrôle route Siirt - Kurtalan 
Gre a rre 172969 45 - - Bir. Gen. Vakoufs Ank. 1 mois 

8·8-41 10 - \ 
3-7-41 - -~ 

Döküm halinde teslim edilmek şartile beher kilosu 4 
184 ton kuru et pazarlıkla satın almacaktır. lbalesi u.ı.q4 
lesi rünü saat 15 te Çoluda Hkeri satın alma koıaisyonuııdl 
cakhr. Tahmin bedeli 7350 lira, kati tcıuinatı 1104 liradır· 
belli vakitte Çoluda aakeri satın alma komisyonuna bulıı' 

Constr. et install. d'un atelier de reparationı avec 
dependanoeı a A.dapazar 

Cen.tr. a Küçük Yezıat 
Constr. pave ' la rue Satım 

• mur 
Rep. toit 
Trav. ttrrassement et pavaıe i la rue Mecidiye 
Creuıement fosses: 9285 m.· trav. d'arts: 5 p.-

repar. chaussoes: 6290 m. sur route Boa:yük -
Karaköy • Eskiıehir • 

De11echement lac et marais A.mik et amelioration 
fleuve Asi (cah. eh. 1221 p.) 

Conıtr. deux bitiues a Sivas (oah. eh. 271 p.) 
Conıtr. atatlon otobüs • 
Repar. eitiıH Parti Pop. a Burıaz 
Cenatr. ın ciment des planchers deı cbambres 

et du han2ar dans l'ancienne bitisse des 
fonctiennaireı a Karaataç 

Pli cach. 

> 

Publique 
.. 
> 

Pli cacb. 

• 
> 

Publique 
> 

24574 -

15415 50 
619 20 

1173 08 
350 -
848 50 

21055 31 

244154 97 

54190 -
4656 70 

513 90 
689 82 

a partir eu 

1843 05 Cem. Acb. E>ir. Gen. Fab. Mil. Ank. 28-7-41 15 -

1156 17 • 
Muoicipalite Gireson 

• 
Dir. Vakoufs Gaziantep 

63 65 Munisipalite lıı:mir 
litir. Trav. Pub. Bilecik 

13457 75 Ministere Trav. Pub. Gir. Aff. 

4064 25 
349 27 

43 04 
51 74 

Hydrauliqueı 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
Municipalite Çanalc.kale 
Com. Perm. Municip. lıtanbul 

• 

28-7-41 
16-7-41 
16-7-41 
18-7-41 
23-7-41 
17-8-41 

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

31-7-41 15 -

26-7-41 
24-7-41 
28-7-41 
28-7·41 

15 -
15 -
14-
14 -

a 
lstanbul KomutanlMjı Satınalma Komlsyon.,li 

Beher kilosuna 13 kuruş fiyat tahmin edilen 2Jl to' il 
26.7.941 ıünü saat 11 tle kapalı zarfla isteklisine ihale ecli1'ıa 
eksiltmeye lcanulmu~tur. .e 

Muhammen ltedeli 30160 lira olup ilk teminatı 2262 lifti 

Şartnamesi her ıün Ko. da a-örülehilir. a 
Hepsine istekli olmadı~ı takdirde A.nadolu ve Ruıneli / 

ra ait olanlar ayrı ayn ihale edilebilir. . 
İsteklilerin belli ıünde en l'eç saat 10 kadar kanuni tJiaı 

birlikte teklif mektuplarını makDuz karşılı(ı Fındıklı' da ~ 
na vermeleri. lıt 

ıe 

B•hkealr Askeri Satınalma KomlsyonundİJ· 
2000 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11.ııe 

şJmbe i'Ünil saat 15 de Salılcesirde askeri utın alma k~ 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 106,000 lira, kati teminatı 13'; 
Taliplerin belli vakitte komiıyona relmeleri. • 

Prccf1ıita Clıf1t.IC\11es et J.tıaımace1ıtlq116s·lnlu11menta Senllarlres·Fournlture pour Hopltaux 
latanbul Belediyesinden :i 

Soıu nitrate de biımutb: 1 t. Pli caeh. le k. 3 - 975 C A h M' D,1.f N A •-- om. c . ın. c • at. n-.. 26·7-41 11 - Tahmin İlk 
Eıectrlclt6·G•z·Cha11ffa11e Central (ln•talletlon et Mat6rleJ 

V •ltmetre: 1 p.- ampermetre: 1 p. 

Articles eleetriques 
Croupe electrorene Dieıel de 15 C. V. 
lnıtrumentl 41ie meıure (electr.): 10 lots 
Articleı electriqu91: 81 lots 
lilectrode en acier en rouleau: 10 t. PH cach. 9100 -

hablllement·Cha11aaurea-Tlasus·Culrs 
Cuir: 100 k. 
Tulle: 1000 m. (ai) 

Cuir rraisseux: 1.5 t. 
Peau de veau (vachette) 200 k. 
Batiate, toile americaine, esıuie·main, couver· 

ture en laine ete. 
Habib: 206 compleb, bottes avec eperonı: ,206 

paireı, couvertures en laino: 206 p. ~ 

Pli cach. 
Pualique 
Pli cacb. 

Gre a rre 

200 -
5400 -
800 -

13955 -

Batiıto: ~000 m. Publique 3685 90 

Am.ublement pour Habltatlon et 8ureaux-Taplaaerle ete. 
lnıtall. et ameultlement! a la batisae faculte Pli cach. 7052 -
Lit portatif: :t06 p. Gre a rrc 

Table pr. leçons: 195 p. Publique 
Etarereı: 209 p. Gre i rre 

E. ola cıe (() nstnı<.llcı n, F lanchea, Charpente 
Bei ı (ıfe upin blanc et reıineux: 52060 m3 Publique lo m3 60 -

1 tarıı ı ort·C t.e rr.ement-Dtchargement 
Tra oıport ~barbon lavemarin : 25 t.• transport de 

cbarbon de boia de ebene: 550 k. 
Truport charhon 3425 t. 
Trav. charrement et decharıement cbarbon: 15000 t. 

> • • 15000 t. 
• > • 8000 t. 

Combuatlble • Cerburant • Hull•• 
Benzine: 5000 litres 
Boiı: '00 t. 
Benzine: 1 l~O bidOlll 
Metorin: 82 t. (ai) 

> 380 t. (cab eh. Pr. 364), 
M azout: 4 t.· buile fiDe pr. machine: 50 le.· id. 

epaiıae: 50 k. (aj.) 
Cbarbon liioİte: 40000 t. (cah. eh. 2 L.) 

Boiı: 1200 t. 
Charbon de terre crible: 245 t. 
Cbarbon de beiı: 167 t. 

Dlwera 
Appareil ıie production d'oxYi'ene de 30 • 35 m3 

ıous une pruıion de 150 • 200 atbmoıphereı 
Balloo de ıondaıo d'air en caoutchouo: 3000 p. 
Minerai de fer: 60 t. 
Corde pour balles: 1,5 t. 
Ceinture doree et epee: 206 p.· beaace: 206 p.• 

caiut do manoeuvre: 206 p. 
Vernls Modele Reuıe: 350 k. 
Cr&choir: 343 p. 
Huil, de tin ınrlaiM aoulllie: 800 k. 

Gre i ir6 la t. 2 -

Pli cach. 
> 

• .. 

Publique 
Pli cacb. 
Gre a ıre 

.. 
Pli cacb. 
Gre a rre 

9575 -
6750 -
7500 -
2400 -

la t. 17 50 
4975 -

12792 -
72580 -

-
Pli cacb. 289555 40 

> 

Publique 
24000 -

1900 -
')12 -

Publiqııe 2650 -
Gre a gr6 1500 -

» le k. 1 30 
Gri a ire 

Publique 875 -
Gre a gre 
Pabliquo 1096 -

Dir. Gen. Liru• Aviat. T. Ank. 
iusqu'au 

S. A. T. Electricite Ank. > 

975 - Chef Depôt A.viat. lst. a Ye~ilkiiy 
450 - .. 

3537 - • 
727 50 lere Exploit. Ch. Fer Etat H paşa 

- - Com. A.ch. lnetnd. A.nlc. 
20 15 Vilayet Nitde 

405 - lire Exploit. Ch. Fer Etat H.paıa 
60 - • 

1046 63 Com. Perm. Municip lst. 

Com.Aoh.Command.Carnison Polatlı 

276 44 Com. Perm. Municip. lıtanbul 

529 - Faculte 9roit A.nlc. 
Com. Ach. command. Garnison 

Polatlı 

25-7-41 

1·9·41 
22-7.41 15 -
22-7-41 14 -
22·7·41 14 30 
11-7-41 15 -

-. 
17-7-41 15 -
21-7-41 15 30 
29-7-41 11 -
2s-1-41 ıs -

15-7-41 14 -

28-7-41 14 -

26-7-41 11 -
15·7-41 14 -

160 8& Com. Acb. Milit. Eskişehir 29-7-41 16 -
15 -Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpa~a 14-7·41 

Dir. Gen. Lirue Aviat. T. A.nk. 

8 25 Com. A.ch. lntend. Milit. Tophane 

725 - Com. A.ch. Lyceeı lst. 
506 - 3eme Expleit. Cb. Fer Etat Balıkesir 
562 - • 
180 - .. 

Ministere loterieur Ank. 
M unicip. Kilis 

373 75 Municip. İzmir ius({u'au 
Muoicip. Gire1on 

4879 - Municip. Ank. 
Com. A.cb. Milit. Maltepe de Topkapı 

15332 22 Adm. Gen. Ch. Fer Etat A.ok. 
Caisse H.paşa 

1800 - Com. Ach. Milit. Trabzon 
367 50 Com. Perm. Municip. lstanbul 

72 90 ) 

Dir. Gen. Aff. Met~oroloriques 

, 

25-7-41 15 -

14-7-41 15 -

4·1-41 11 -
28-7-41 16 -
28-7-41 16 -
28·7-41 16 -

15-7-41 15 -
14-7-41 14 -

&-8-41 
dans 1 moiı 

15·7·41 10 -
15-7-41 10 -

2!>-7-41 15 30 

26-7-41 11 -
25-7-41 14 -
21-7·41 14 -

24-7-41 
Com. A.ch. Dir. Gen. Fab. Mll. Ank. 15-7-41 

bedeli teminatı 
D 

13943 48 1045 11 

9000 675 

Haıeki, Cerrahpaşa, Beyo~lu ve ı~ 
talıklar hastabanelerile Zeynepkaınil ~ 
yıllık ihtiyacı için alınacak 8 kalerP ~ 

Karaataç buz fabrikası ve soğuk J' 
zenleri için alınacak 1:>00 kl. saf ııı f 
Haseki, Cerrahpaşa, Reyo~lu ve ı 13515 45 1013 66 

10671 25 815 35 

8720 80 650 06 

tal:ldar hastanelcrile Zeyoepkimil ~a 
yıllık ihtiyacı için alınacak 9324 

Hastahanelerle sıblai mües;esatın 1~ 
• •• için alına.:ak 216/50 kilo kesilmıf :a 

bin kilo kesilmiş rürren ve lo:ı5o0 
memiş rürıen odan. l 
Belediye daire ve şubeleri için al~ 
ıiye. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarui• fi 
2490 numaralı kanunun ~ ıncı maddesinin ıon fıkrasııı• 
lıta konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat MU 
minde ıörillebilir. 

lhale 21.7.941 pazartesi rünü saat 14 ae Daimi Encal 
lacaktır. Talipierin ilk teminat mak;buz veya mektupları 
na ait Ticaret odası vesikalarile ihale a-ünü muayyen ,; 
Encümende bulunmaları. F 

lstanbul ~iseler ~hm Satm Ko.mlsyonllJ 
Cinsi Fıyah Mıktan llk temınat Şa 1 

Kr. Kilo Lira p 
Beyaz peynir 70 18500 1808 y 
Kaşer peyniri 125 8900 t 
Pirinç 53 50500 2008 
Tereya~ 200 2500 375 
Sabun 53 10800 4JO 
Zeytin yat &8 12600 832 
Makarna 4ı 10700 

d 

'J 
h 
b 

Şehriye 42 2000 493,5 J 
3425 torı kömürün Türkiye komür satın ve tevzi it 

tanbul şübesi depolarında okullara nakliyesi: umum tıJtf 
ilk teminatı 725 liradır. 

Komisyonumuza batlı altı yatılı lisenin yukarıda 1' ı 
leri ve ltöınıir nakliyeleri kapalı zarf usulile elr.ıiltme1' 
Eksiltme 4.8.941 pazartesi saat 11 d~ .. Lıseler Satınalıııiı 
da yapılacaktır. lılekliler 1941 yıh l ıcaret Odası ves• b 
minat makbuzu ve teldiflerini havi 2490 sayılı arbroı' 
kanunun tarifah dairesinde ha:ı:ırlıyacakları kapalı zarfı/ 
atten evvel ıözü ıeçen Komisyon t<eisliiine makbo• • 
vermeleri, ıartnameler Galatasaray Lisesinliedir. 
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Kuru erzak ve tereyafı alınacaktır. Bak: MUtef•' 1 

lst. Belediyesi ilanına 198 75 
225 -
292 50 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 28·7·41 

Com. Ach. Command. Garnison 15·7·41 

15 -
16 -
ıı ·-
14 - !!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!'!'!!!l~ 

65 63 

82 20 

Polatlı 

!ere Exploit. Ch. Fer E.tat H.paıa 
Com. Acb. lntend. Marit. Kaıımpaşa 
lire Exploit. Ch. Fer Etıt H.pıfa 

27·'/•41 
14-7-41 
19·7-41 

10 45 
15 -

10 45' fi 

imtiyaz Sahibi ve Yazı 1$leri Direktöril: lSMAI~/ 
Buıldıtı yora "llUnakasa Matbaası •• 
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