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ABONE ŞARTLAR! 

Tllrklye için Karaş 

3 Ayhtı 4SO 
6 • 8SO 

12 • ı~oo 

Ecnebi memlek~tler çın 

l~ Aylığı 2700 

SAYISI > KURUŞ 
Günü reçon nushalar 

20 kuruıtur 

~:--------111 

Umum Tüccarların 

asarruf bo
nosu zafer 
beratıdır 
Y,.zaıı: LÜTFl ARiF KENBER 

E.R tüccıara, müteahhide, em
lak sabıb erıne kasaların
da para yerıne tasarruf 

uolar ını saklamalarını tasvıye 
ebilırız. Çünku, bu bonolar 
ada durdukça, paraların ban

tla duraıaliındım daha çok men
\ lemin eder. Her bono ıtene
;ahıbıne bankadan daha yiik

k bır faiz 2etirit. Tasarruf bo· 
•arı ılahıli ıatikraz tahvılleri 
tak Unıumi Harpta çıkarılan 
hvıllere beıız.eı11e.z. ·ı asarruf bo-
ları kıymetinden azami yıizde 

h nısµetınde dbha } ilk.sek kıy
ettedır. liır ışte ıneofaal oluıı

o ışın talıbi çok olur. lşte 
•arrut boııopolan içın dahı bu 
itateayı yfırutmek pek yerın· 
dir. Hu bonoların talıbi o ka
r artmıştır kı, halkımız bır 
n geıecek satuı aımak ıçın bo-
buıamayacı&klardır. Tasarru1 

nolarının haıkımız iızerınde 
Paca~ı taSllı ruf ve ıktıaat te

rleri her halde mfüıpet ııetice
r verecekhr. Bu nelıcelerin 
oıleket ıçın biı ıktiııadi terbı
lemini bakımından sağlam ve 

urlu bır \emel • olmau imkinı 
dır. !Su imkanı hazırlamak ta

propagan<la teşvık •e 
gıp ışıaır. 

liu uç esaslı lr.uvvelın muhassa

ı mekteplerden batlayarak eo 

lı ve başlılar& kadar lelldn 

lınek liızıuıcıır. Propaıandada 
J: 2örmelı, kulak ışıtmelıdir. 

er bu ılti uı.vumuz ~örmek ve 
luıekten mahrum bırakıhrsa ne· 
ea.i boştur. <.iözlerımizın her 

\12i yerde tasarruf bon<>larına 
reklamları hem de resımli 

rak görcıoez ıse, kulaQımız 
bonoların faydaları hakkında 

tııııi yerlerde tcşvık yollu söz-
. ışıdcmezı.e, .,ropaganda gıbi 
kuvvetli bır sılih elden kaçı
ış demektir. 

Memleketimizde keııdi hayati 
t işimiz olaıı bonolar nıeseleııi

her halde ulusnl ekonomi lıuf
ndım, lznıır Entuııaııyonal 
ıııdaıı, h.ıtta Milıi Pıyango
lc.at kat fazla reklam etmdt 

yani takriben 
ıe\m; milyona duyurmak ıe
ir. Takı, yuıdun içinde tıbi
iyaneıi ile satır kadı bıle 
•o:ıı1 o!rnasın l Tasarruf bo

rının yalnız ikliı1adi bir ter· 
fe ve kazanç t . • 'b' 
.__ . eo:ıını gı ı: adam 
P9Yı veuın 1 deneb l k ._ 
• · ı ece .. ay-

zca omuz silkılecek b' 
d. B ır ış de-

l ır. u bonolar yurdu 
d mu~~ 

• an, karadan ve d · d . enız en 
bılrcek tehlikelerı'no .. .. 

~, nune 
1Ulecek en kuvvetli kalenı· 

1 . n, en 
ı ınaz ıo.ıanın hücceti katıası-

• Bu huccete verilecek para 

/-.lııı.u.ı, malıaıızı, mullc.ümiiz~ 
Üluo ıçtiınai ve ı''·t·ı d" 

" ıa ı var-
ızı en emin ve Uevletin i-

ıı altında bulunan bir saııdı
ıı2orta etmiş olacaksınız. Bu 

laya si b · z ır pnm verecefi-
yliz liranıza muka

ahı lira prim verecektir. 
ci~ıı başka bu bonoları iste
llız şckılde teminat olarak 
IHı.biıece2iniz ıibi ticari bono 

e de iıtıı:ual edebilirainiz. 

EKONOMiK HABERLER 

İkinci kiğıt fabrikası da 
yakında çalışmaya başlıyacak 

Ankaradan şehrimize gelmekte 
olau Sümerbank umum müdüru 
liürhan Zıhni Sanus, evveıki gün 
lzmite gitmiş ve orada kağıt fab
rikası erkanı ve bir çok müte
hassısların iştirak.ile mühioı bir 
toplantıya riyaset etmiştir. 

Öfreadi~imize göre bu toplan
tıda bılhassa ka~ıt ıstihsaliniıı 

arttırılması ve ıellüloz meseleleri 
mevzuu bahsedilmiştir. liunun için 
de bütün teşıtılatıle kurulmuş ha· 
zır bır halde bulunan ıkinci ki
tıt fabrıkası yakında çahşmıya 

açılacaktır. ~apanca gölunden 
su ~etırıluıesı için ıcap eden bo
rular aöşenmış, yalnız f abrıkayı 

ba~lanmaaı içın tazım olan bazı 
aıeller henüz gelmemiştir. Keza 
sellüloz ı .. ı ıhaal edecek olan f ab
rika da u.oııte edılmış bir şekil
de hazırc:.ır. Ona da tıu verılerek 

faalıycte ~eçecek\ir. 

Bir incı ka2ıt fabrıkası senevi 

10 bın 600 \on kitıt iıtıhsal et· 
mc:kteaır. lkıncı kitıt fabrikası 
da ayni mık tarda iı tıhsalat ya
pacak, bu ıuretle Tür ki yenin se
nelık katıl istihlilu olan 34 bin 
\onun üçte ıkiıi temin edil mit 
olacakt.r. 

Gerek ilıtind katıl fabrikaaı 

ve ~erekıe aellüloz fabrıkası ni
hayet üç aya kadar iı;tihııalita 

başlıyacaklardır. Ahval dolayısile 

inşaatı durdurulmuş olan Klor 

fabrikasının kurulınuına tekrar 

başla naııştır. l:Su fabıikanın bütün 
makineleri evvelce getirtilmiş 

olduğundan bu labrilta da gele

cek sene faaliyete ııeçecek ve bu 

~;u retle dört fabrıkada müteşekkil 

olan ııellüloz aaııayıi ınaıızumesı 

ikmal edilmış olacaktır. 

Et fiyatı artmıyor 
Fiyat Mürakabe ~urosu et fi

yatlarını yeniden tetkık. etmiş ve 
fıyatlarııı ar\\ırılmuı için hiçbir 
sebep iÖınıemiş\ir. Yalnız pera
kendeci kasapların elJe el tıkleri 

kilr pek az ııöı üldüiünden top
taucıların pf.rakendeci kasaplara 

buııüoden itibaren kilo başında 
10 kuruş eksık olarak et verme
leri kaaul edilmiştir. 

Böylece perakendeciler de 10 
kuruş fazla kazanarak et satmak
tan imtina etmiyeceklerdir. 

Bütün bu faydalardan mada en 
mühim olan nokta vatan müda

faası bakımından hülı.umetle iş 

birliti ve iş beraberliti yapılma· 
sıdır. Bu uğurda sarfedilecck me

sainin her hamlesi yurdumuzun 
sıııırlarında iman ve çelikten bir 
er kale vücuda retirecektır. ·Hal
ltımızin ve bilhassa tuccarlarımız 
müteahhit ve emlak sahibi va
tandaşların bu yurt müdafaaaına 
iştirak etmeleri en büyük ve lü
zumlu bir borçtur. Milli rayele
rimi&in buıulii için bili tereddüt 
kasalarıoaza taıarruf bonoları dol
durunuz. Bu yüzden hem şahsı
nıza fayda, hem memlekete hayır 
hem de yarına hazır bulunmuş 

olursunuz. Zira taurruf bonoıu 
zafer beribdır. 

ÇARŞAMBA 

Hl!R GON ÇIKAR IKTl8ADI, MALI, TICAllf YI! ZIRAf 
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iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Cadd.,sl, 

No. 52 Hmıusl Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

!darehanemizde g-=rt,Bliir 

Teletonı 49442 

PCNta katua 
7No. 1261 

ili---------=· 
meslekT Organıdır 

llfnlar, l!mlrler, Tellllller ı 

İstanbul Fiat Mürakab~ Ktmisyanundan: 
88 No. lu ilin: 30.7.941 tarihinden itibaren toptan kuzu eti na· 

ıııi 55, dağlıç ve kıvırcık SU ve karaman 45 knruıtan satılacaktır. 

Adana Ask. SAK: 
Sıtır eti ve Hdııye~ı 1846 
Atrı Ask. SAK: 

Hadımköy Ask. SAK.: ,-
Odun 1852 

1 o b is arlar Yavşan Tuzl&1ı Müd.: 
MUNAKASALAR 

Arpa 183S 

Ank. Elektrik T. A. Ş. 
Bakır tel J 845 

Ank. Vııayeti: 
Keten iş elbi ... i 1851 
Odun ve çıra 1851 
Temiı.lilc malLemesi 1841 
Okul binaları tamiri uıs:.ı 

Ankara P. T. T. MüJ.: 
Tebiı. alıcı iıta1yon bıııaları l:ııniri 1841 

Ank. Jandarma SAK.: 
Kışlık elbi•elılc kumaş 18~ 

Ank. Lv. SAK: 
Elektrik tesiHb 11:151 
Taş aütme, kakma pul ve ambalaı 

tıdı 11:151 
Ardahan Ask. SAK: 

K. ot 1~52 

1ca.-

Askeri Fabrikalar U. Müd. SAK: 
Kırıkkale İnşaat yap, 183~ 

Ayvalık Kazası llağyüzü Köy 
Muhtarlı~ı: 

Müıtamel demir bonı 1~41 • 

Aydın Vıliyeti: 
Evrakı matbua 1842 

Aydın Vakıflar Müd.: 
Detirmen binaaı tamiri UHS 

.Babaeski Ask . .SAK: 
Sıtır eli 1839 

Bolayır Ask . .SAK: 
K. ot 1841 

Buua .Beiediyeai: 
Ben~İn ve yatı 1849 

Çankırı Ask. SAK: 
Sadeyatı. ıeytinyııfı, ıüt, yumurta, H• 

maıı ve k. et 1851 
Çorlu Aı.k. SAK: 

Şeker, zeytin yatı ve ııaLun 1Si9 
Sebıe 11:147 
Sıtır etı 1839 

Çorum Küçük Sıhhat Meııı. Mek.: 
Erı.alc, mahrukat ve et 184:.! 

U. O. Yolları: 
Rnidü yatı 18311 
Rekor şırıoıruı ve fu~er tüllü 1839 
Sarı balmumu 1838 
lalaat 1827 
ıiliDdir yatı 11:138 

O. Denizyolları işlet. U. Mi1J.: 
Döküntü hububat 1838 • 

Gümrük Muhafaza SAK: 
Kaput ve kı~lık ı:IDİH 1831) 

Bloke paralar 
Maliye Veklletlnin yeni 

bir kararı 
Ankaradan bildiriliyor: Husu

si takas hesabında matlClp olarak 
teraküm eden blqke paralar ile 
faiz ve dividanlları hakkında Ma
liye Vekaletince yeni bir karar 
hazırlanmıştır. Bu karara iÖı e, 

herhangi bir memlekette hususi 
takas hesabımızda teraküm etmiş 
mühim miktarda mebalit bulun
duğu o memleketten ithalatın e

hemmiyetli surette güçleşınit ol
duğu hallarde bu memleketlere 

ihraç olunacak blok'e matlubat 
faiz ve dividantları i,_in 2 14573 
sayılı kararname bükümleri latbık 
edilmiyecektir. 2/14~73 sayılı ka· 
rar memleketimizde icrayı faali
yet eden yerli ve yabancı şirket
lerin hareketı hiHedarlar ile tah
vılit hamillerine ödemek mecbu
riyetind~ bulundukları faiz ve 
dividantlar hakkındadır. 

Tramvay bandajları meselesi 
lstanbul Tramvay idaresi lstan

bul gümrüklerinde sahipsiz bulu
nan )0 i>andajı almıı ve bunları 

Tuı nakli 1839 1 
lst. Belediyesi: 

Dökme i•lcara ile aı;ı ve edevat 185:.! l 

' 

°Kitıı v • •• ıssı • 
Fatin 1852 
Bina ankaıl~rı 185'.! • 

lst. Komut. SAK: 
Sııltıe 1848 

l:ı:ınir Vilayeti: 
Ddatır ve evrakı matbua 1840 

Sadeyatı, pirine, aabuıı, makarna v.a.1831 

Terlılc 1851 • ' 
Sıtır eti, sacleyatı. makarna. pir inç, çay , 

ve HDUn 1350 1 
Yulaf 1845 

Karaköse Ask. SAK.: J 
Arpa 1839 

Kırklareli Ask. SAK.: t 
Sıtır eti 1830 

Marmara Üssü Balıri 
Dölcme mazot 1851 

Mersin Vilayeti: 

Komut.: 

1 
Şoıe inı. \M2 

Merzifon Ask. SAK 
K. ot 1831 
M. M. Vekaleti: 
Anlı:. tavla iı~. 183~ 
Kütüphane yap. 1839 
Çorab 1847 
Nafıa Vekaleti: 

Bataklılc lcurutulmHı l83'4 
Nı~de Vilayeti: 

Oclun 1849 

P. T. T. U. Müd.: 
Sahra ve telefon lcabloıu ve demir direk 

1509 

Saınsun Ask. SAK.: 
Maden kiimürü 11:139 

Si v:ıs Hususi Mulııısebo Mü,l.: 
Kuru çam odunu 1851 

Siirt Ask. SAK: 
Sadeyatı 1841 

Topkapı 

S.A.K. 
K. ot 1848 
Odun 1848 

Maltept'sinde 

Kıreç ve çım~nto IS~'..! 

Trabzon Ask. SAK: 
Oduıı 1851 

Ask. 

Yükst-k Mükendis Mektebi SAK: 
Çamuır yıkama i1i 1839 
Et 1837 

f , 

şimdiye kadar 6 arabaya taka· 
rak sefere çıkarmıştır. Köstence 

limanında kalaıı 800 9andajııı 
ıetirtilmesi ıçın de teşebbüsler 
yapılmaktadır. 

Tüccarlara manifatura 
ve kumas sah~ müddeti 

temdit edildi 
Yerli Mallar Pazarlarının tüc

carlara yapacatı toptan manifa
tura ve kumaş satışları için konu· • 
lan mühlet uzatılmıştır. 31 tem· 
muz tarihine kadar bu hususta 
Yerli Mallar Pa:arlarına müraca
at edilebilecektir. Bundan sonra 
müracaat kabul olunmıyacılr.tır. 

Altın fiyatları 
Son günlerde 27 liraya dotru 

yilkselmete yüz tutan bir Reşa
diye altınının fiyatı dün birden• 
bire tlütmilştür. Evvelki riin 26 
lira 25 kuruı olan bir Reşadiye 
altını, 50 kuruşluk. farkla düa 
25./5 kuruş idi. Altın fiyatlarının 
yeniden düımete devam edeceti 
tahmin edilmektedir. 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~"-~-

inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Sümerbank Umumi MüdUrlUli.lnden 
Kayseride inşa ettirilecek işçi pavyonları ve evleri ile bunlara 

ait yol, kanalizaayon, harici .su teıisatı ~ibi ioşaat kapah zarf uıutile 
eksillmeye konulmuştur. 

lşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 481,892,09 liradır. 
Eksiltme evrakı '.l4 lıra mukabilinde Ankarada Silmerbank Mua

melat şube:tıııJen alınaı:aıtt ır. 

Eksiltme J.4.8.941 tarihine müsadif perşembe ıünil saat 16 da 
Ankı&rada Sümerbanlt umum miidürlu2'unde yapılacak.tu. 

Muvakkat tı:ıuinat ~JlVO liradır. 

lsteklıler teklif evralu meyanında şimdiye kadar yapmış oldukları 
bu ribi ışıere ve bunların bedtllerıne, tirmanın tek.nık tel!Citatıuıu 
kımlerden terekküp ettığ'ıııe ve hangi bankalarla muamelede bıalun
duklarına dair vesikalar koyacaklardır. 

Teklıf mektuplarını havı r.arflar kapalı olarak ihale ırüaü saat l)e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümerbak umumi kitiplitiuo 
teslim olunacaktır. • 

Posta ile ıonderilecek teklifler nihayet ihalo 1&atiodoa bir saat 

evveline kadar ıdmış ve zarfın kanuni şokildo kapatılmış olmaıı li-
zımdır. 

Postada vaki olabilocek gecikmeler 
Banka ihaleyi icrad, serbettır . 

naz:arı itibara ahnmıyacaktar. 

Elizıı Ylliretinden 

Elizrt - Palut Gülil.ıkur yolunun o+0:.!5 - 2+222 inci kilomet
releri araaıoda yapılacak 6 a~ed beton kemerli moofez inıaatı 23 
tmınuz 941 taribınden ıtıbareo 1 ay ıçınde pazarlıkla yapılacaktır. 

Keşif bedelı 10051 lira 16 kuruş ve muvakkat teıuıoatı 1203 lira 
8-! kuruştur. 

Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Keşif celvelı V«' hulinıı. 
li - E.ksiltme şutııaıııesi. 

C - Proje. 
O - Hususi ve fenni şartname. 
E - Bayındırlık işleri ıenel şartııameai. 
F - Mukavele projesi. 
G - lhzarat• liste11. 

l~tekliler lılu evrakı E.lizıt nafıa ınüdürlüiüuile ve daimi oncÜ•oı.ı 
Jairesinde rirebilirler. 

Pazarlığa iştirak edebilmek için Elizıt viliyetioden alınmıf bu 
işe mahsas eblıyet vesikası ve Ticaret Oduının kayıt veeikuı vo 

yukarda yazılı mıktarda muvakkat teıoinatı ıösterir banka mekt11bu 
ıöılerilıueııı ıazıındır. 

l'azarhk daimi encümen Jaireıinde yapılacaktır. 

Talip o lanlaı ın yukarıda yazılı veıikalariyle E.lizıt vilayeti ciaimi 
oncümeııine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Dlrarbak1r Ylllyetlnden 

Eksiltme şekli : kapalı zarf. 
1 - Eksiltmeye konan iş : 
Oiyaraakır - Maıdrn yolu 6 1-800-18+000 Km. arasında yapıla-

cak oları blokai keşif bedeli 16686 liradır. 
2 - Bu iu işe ait ovrak ıunlardır : 

A - Eksiltme şartnameıi 
B - Mukavele projeıi • 
C _ Bavandırlık işleri ıcenel ve şosalar fenni şartnameleridir. 

o - Keşif evrakı . 
E _ Bu evrak Oiyarl:>akır nafıa dairesinden ve encümen kalemın· 

de görülebilir. da o· 
3 _ Bu işin ihalesi 13.~.941 çarşaml:ta iÜDil saat 10 ıyar-

bakır vilayeti daimi eMümeninde yapılacaktır. 
4 _ Eksiltmeye ıirebilmek için 1151 lira 45 kurqluk ınunlr.kat 

teminat vermek ve aıatıdaki vesikaları i~ra! etmek llzıDMl~r. 
A _ Bu itin ekıiltmeaioe ıırebrlecegıae dair nafıa mildürliltiln-

den alınmış ebiliyet vesikası . 
B _ 941 mali yılına ait ticaret od•11 naıkuı _ . 

5 -Taliplerın evrakı müsbiteleriyle yukarıda ıoıterılen rün ve sa-
·ı· t daı"mi eııcüaıeoine müracaatları ve teklif mektuplarını atte vı aye . . 

ihale rünü saat 9,30 lıtadar encümen rıyuetıne tevdi eylemeleri li-

lizımdır. 

6- 4 üncil maddenin A fıkrasındaki ehliyet vesikası eksiltmeye çı
karılmış olon hangi iş için illenildifiQ"i açıkça yar.almak suretiyle 
eksiltmenin yapılacatı ıünler (tatil rünleri hariç) 3 filn evvel bir 
iıtida ile viliyeto mllracaatla nafıa wrdürlütilnden iıtenilecek ve b11 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler ._L_is_t_e_s_i -1 ~::::ıe~~~~:nda vesika talebinde bulunmıy nlar eksiltmeye i'İ'' n ve11 

_ Mu ha 

Cloıl Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri Gtinü Saat Ankara V•llllğinden : Ek il to 
Aokara mekez lnönü, Kocatepe, Keçiören ilk okullarının ~ M-

A) MUnakasalar 

lntaat, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Bursa Çelebi Mehmet türbesi tamiri 
Ahşap çatı, pencere ve ahşap dıvar 
At ahırı tamiri ve tadili 
Asariatika kalenin tamiri. 
Boru fer~i: 6000-6500 m. 
Ahıap köprü inı. 

kaplam .. '11 

kapalı z. 
aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 
kapalı x. 
aç. eks. 

18235 02 

22746 16 
1085 34 

8'20 66 

ilaçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt Hastahane Lvz. 
lıiç ve sıhhi malzeme: 157 kalem a9. eks. 2529 -

Elektrlk Havaıazı·Kalorlfer (Tealaatı ve Malzemesi) 

Ralooj, konsol başlık sokl, demir plaka ve direk 
kaide tablası 

Dizel motörü 300 beyrir kuvvetinde (şart. 210 kr.) 
Dizel motörlü bir ırurup elektrojen 16 beyg-irlik 
Sıcak su santralı ve ı. sıhhi tesisat işi 

fr" er• &ıc&l, Elblıe, Kur.dura Ç•ma,ır, 

Tnlbent: 2000 m.-sarrı bezi: 500 m. 

Oda takımı ve hauran sandalye: 12 adet 

pu. 

• 
> 

aç. eks. 

w.s. 

aç. ekı. 

paz. 

M ıtlıe (şluJ l(lrfr5i)'e - Yazıhane Levazımı 
Tab ve teclid işi: 150 şer yapraklı 400 ad. esu, aç. ek5, 

150 ad.·dOğıım: 150 ad.-evlenme: 100 ad.-yer 
defiştirme defterile 150 şer varaklı 5000 cild 
dofum, 4000 cild ölüm 2000 dld yer değiş· 
tirme ilmühabui: 6000 ad. de istatistik cet-

veli (bunların kirıdı, mokavvası kaplık bezi 
ve kaphk kifıdı vekaletten verilecektir) 

t eldl)et, f o\eltft\e, YUkletme 

Poıta nakli 
> , • 

• " 

Mahrukat, Benzin, Makine wal1•t• 

Meşe odunu: 1140 t. 
Lavemarin kömürü: 155 t. 
Odun: 70 t. 
Sömikok: 30 t. 
Kayın odunu: 60 t.·meşe odunu: 50 t. 

MUteterrlk 

Balık a2• ipliti 46/12: 5800 k. 
" • > 50/12: 800 k.-60/ 12: 800 k. 

Yün fanila ipliği: 18506 k. (şart. 310 kr.) 
Köıtbent dtmiri 1200 m.-yuvarlak demir: 

t.·lcara ÇİTİ: 15-20 t. 
Alit ve edevat köprüler tamiratı için 
Boı ıişe: 600000 ad. 
Parke taıı: 125000 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, v .•• 

Z eytinyatı: 30 t. 
Bulrur 
Süt: 12 t. 
Y•furt: 9.6 t. 
E~ mek: 20 t. 
Erkek koyun eti: 4.5 t. 
Sadeyatı: 1.5 t. 
Pirine: 1.5 t. 
Bulıur: 1000 k. 
Un: 700 k. 
K. ot: 1000 t. 
Pirine, k. üzüm, un tuz sabun bulrur v.s. 

Süt: 7 t. 
Yoturt: 7 t. 
K. ıofan: 8 t. 
K. ot: 100 t. 

K. ot: 4800 t. 
, : 600 t. 

Sadeyatı: 20 t. 
Patates: 200 t. 
Sadeyafl: 10 t. 
Çamaıır ıodası: 500 it. 
Sebze ve yemiş: 12 kalem 

15-20 

Arpr şehriyesi: 500 k.- "· mercimek: 500 k.- yeşil 
mercimek: 1.5 t.- ıazyafı: 500 k. 

(B Müzayedeler 
Çam ve k~knar atacı 
Dükkin ankazı 
Ev ve dtıkltin ankazı 
Ev aokazı 
Binek otomobili ve dem.r kiriko 

aç. eks. 
> 

• 
• 

•••• 
par:. 

> 

aç. ekı. 

paz. 
> 

kapalı z. 
paz. 

aç. eks. 
• kapalı z. , 

paz. 

paz. 

aç. eks. 
, 

paz. 
> 

• 
> 

• 
kapalı z. 

.. 
paz . 
paz. 

> 

kapalı ~ . 
aç. art. 

.. 
, 

42000 -

8855 95 

180 -

130J -

15960 -
t. 18 45 

k. 5 50 
9040 -

61995 10 

920 85 

27000 -

20.ıo -
2400 -

2100 -
1800 -
2100 -

600 -
180 -
140 -

1120 -
1400 -

288000 -
15960 -
le. 1 80 
24000 -
16000 -

966 16 
1191 96 
3097 37 
618 09 

1367 62 Bursa Maarif Müd. 
1000 - Riyaseticumhur Daire Müd.: 
1705 96 Çifteler Harası Müd. 

81 40 Nevşehir Belediyesi 
Çocuk Esirreme Kurumu Ank. 

61 55 İzmir Belediyesi 

- - Bolu Villyeti 

245 -

3150 -
2325 -

665 -

lst. Elektik, Tramvay ve Tiluel 
İşletmeleri U. Müd. 

M. M. üeniz Mrk. SAK 
İstanbul Komutanlığı SAK Fındıklı 
Bolu Vilayeti 

Bolu Valiliti 

- - Anlı:. Valilifi 

97 50 Dahili~e Vekaleti 

146 25 Malatya P. T. T. Müd. 
236 25 > 
150 - ,. 

1500 - > 

11·8-41 
11·8·41 
14·8·41 
8-8-41 

15-8-41 
1 ·8·41 

12·8·41 

6-8-41 

4-8-41 
2-8-41 
5-8·41 

5-8·41 

31-7·41 

15-8·41 

9-8-41 
9-8-41 
9-8-41 
9-8-41 

4-8-41 

863 lira 15 kuruş keşif bedeli üzerinden açık eksilt rr eye kofP:'"·Uval( 
ve vakti muayyeninde talıp çıkmadığından dolayı i hıılesı S1 "tek.Hl 

perşembe fÜ~Ü saat 15,~0 da vilayet daimi encümeninde yapıl-!~1~!1 
isteklilerin keşif ve şartnameyi fÖrmek üzere .her gün mnnrıf .,- sı lt 

l lüğüne ve o, 7,5 teminat akçesini hususi muhasebe miidürlilr' den 
neıine yatırarak yukarıda adı geçen ıün ve saatte ve dnııni ek b 

14 _ mene müracaatları ilin olunur. lriüna 
16 _ ~ * * * Aşağıda isimleri yazılı okulların tamiri ayn ayrı ektİ 1 

kaQ 

15 _ ' konulmuş ve vakti muayyeninde talip çıkmadıiından dolıı)i 
15 _ 1 31. 7.941 perşembe gunü saat l:>,30 d a yiliyet daim i encu·J.~~ 
10 _ f yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi görmek üzere her g un 
16 _ müdürlüğüne ve 0 u 7,J teminat akçeı.iııi hususi muhaı.ı>b nııı 

f 
vezneıiue yatırarak adı ~eçen fÜn ve saatte ve daimi ~11 cutJl,., ... 
racaatları ilin oluuur. Vekaı 

1 Okulun adı Keşfi tanesi 
15 - J L. K. köın 

, Necati, Çankaya okulları 1761 60 ıolıırıı 
t Albayrak, lstiklil , Ouaılupınar fta e 

10 -
r ilk okulları. 1970 8 bu ( 

11 -
11 -
15 -

ıs -

15 30 

1 
15 _t 

, 
1 

13 _ ı 

12 -
1 

10 - , 
11 -i 

ıs 1 

&ıssı 

Bilecik YIUlyetinden : ne nı 
İnönü - Kütahya yolunon O-t-000 ve 6 t-350 kilooıetrtıl l~bu 

. 1 •• ( 
sınaaki şose taınıratı esauyesı ve ımalilı sınaıye inşaatı ~,. 1 
"h· d · "b 10 ·· · d · .;.I hale rı ın en ıtı aren gun mud etle kapalı zarf usuıiyle e~ 

· konulmuştur. lhale 4.8.941 pazarte i ıunu saat 15 de vılaf"41aşı~yo 
encümen toplanma oJasında yapılacalttır. art 

Keşif bedeli 1!>37 L lira ı6 ku.-uş olup muvakltat temıııııt IJ~akı 
ra 84 kuruştur. ~rın 

lsteklıletin 2490 sayılı arttırma, eksiltın~ ve ihale lcanuo' uı 
bioce ibrazına mecbur oldukları teıclıf ınelttap larıoı, teaıınat fekı 
veya makouzlarıylc tıcaret oJası vesıkalarını ve ışın devaın• Gıış 
lince iş başında balunacc&ğına uaır bır muhendıs vey" fen ı:ıı• kaua 
dan alınmış taahlıutname , muteabbıtlık vesıkaı.ıyle bu ış ı •tt 
guolen harıç olmak üzere en az j ~un evvel muracaatıa 

alınmış fenni ehhyet vesıka1arıle bırııkte saat l!> e kadıır / 
riyasetine viı miş olmaları lazımdır. Dev 

Hu ışc aıt keşif evrakı nafıa mudurıu~unJe (Örülebilir. Rev 

latanbul Beledlweslnden : 
Tahmin bed. lık tem. 
940 00 70 50 Darülaceze müe11esesı ıçin Etibanktan 

350 ton kınple ve 120 ton kok k 

nakli ışi. 

28ı5 50 212 UO lstanbul vilayeti ilk okulları için yaptır 
fatır ve evrakı matbua. 

Keıif bed. 
2323 09 174 23 Cibnugi.de Tuvuk.çu Uçmım ve E.manıl 

1 .. ı ında mevcul parke taşile idi k 
bordür iuşaatı . 

40 J 
l)lt öı 
To 
lı r 

Şa 
&ıtiı 

laı 
lha ı 

2394 - Bolayır Aslc. SAK 
- - Ank. Lvz. SAK 

157 50 Sivu Erkek Muallim Mektelti Müd. 
67 75 • 
- - Bolu Valilifi 

11 30-7·41 
8-8-41 
8·8-41 
5·8·41 15 

Keşif ve tahmin bedellcrile ılk teminat miktarları yuk.J 
itler ayrı ayrı açık ekıltmeye konulmuştur. Keşif ve ş~ Vil 
Zabıt ve Muamelat Mudüriiığu kalemınde gôru lcbılir. lhal• ac 
çarşamba ıunü saat 14 daimi encümende yapılacaktır. T•l1~ c 

teminat makbuz veya weklupları, yol ınşaatı içın ihale t~cn 

2392 50 Tophane Lvx. SAK 8·8·41 
8-8-41 

15·8·41 
1-8-41 

678 - • 
4309 76 lıt. Jandarma SAK 

69 06 
2138 -
1125 -

153 -
110 -

157 50 
135 -
157 50 

45 50 
13 50 
10 50 

Devlet Limanları İşlet. U. Müd. 

lıt. ~eleJiyeıi 
Erzurum lohisarlar Başmüd • 
Erzurum Vilayeti 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 

lıt. Komutanlıiı SAK Fındıklı 

" 

11-8-41 
7-8-41 
1-9·41 

4-8-41 

4-8-41 
4·8-41 

Sivas Erkek Muallim Mektebi Mild. 8-8·-tl 
> 8·8·41 
• 8-8-41 
• 8-8-41 
• 8·8-41 
, 8-8-4 t 

Sivas Ask. SAK 31·7-41 
Bolu Valiliğ'i 5-8·41 

84 - Çorlu Ask. SAK 15·8-41 
1os - > 15-8-41 

900 -
15270 -
2394 -
5400 -
1800 -
1200 -

Ôm~rlide Aık. SAK 4 8-41 
Hadımköy Civarında Tayakadin A. SAK 31-7-41 
Ezine Ask. SAK 26-8-41 
Trabzon Ask. SAK 4·8-41 
Çanak. Ask. SAK 5-8-41 
Aok. Lvz. SAK 19-8-41 
Adana Ask. SAK 16-8·41 
Ank. Lvz. SAK 1-8-41 
Çankırı Ask. SAK 1-8·41 

, 31-7-41 

1178 16 Çankırı Orman Çeuirıe Müd. 
72 46 lst. Belediyesi 

13·8·41 
14-8-4l 
14-8-41 89 39 , 

232 30 İzmir Belediyesi 
46 36 Ank. Gümrük Müd. 

1-8-41 
14·8-41 

1 i'Ün evvel .Belediye fen işlerı ıııudiırHığüne murı&caatla al•C' M 
! ni ehliyet ve her üç iş ıçıo 941 yılına aıt fıcarct odıısı i lval 

14 - ihale fÜnu muayyen artte Üaimı Encüoıeude bulunmaları· rşej 
14- -- .D Q 

15 - tlektrik, Havagazı, Kaıorıter { ı esısat Vd Malz.J 
15 

- Ankara Levazım Am-lrllil Sa~a Komı•to/ 
14 _ Mevcut keşıfnaınesıne ıore eıektrık tesısatı pazarlıkla 1J'Be( 
15 _ iır. d 
15 _ Mahammen bedeli 996 liradır. ihalesi 3 L temmuz 94 l 

10 _ ı 
11 
11 30 

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

rünü ı.aat 16 da dadır. Ankara Lv. A. Sa. alına Ko. ds 
tır. 

Keşıfnanıesi ko. da her ıı-ün görüJebilir. 
İsteklı lerın muayyen zamanda tem matları le beraber l{o· 

maları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
>le 

M. M. V. Sabnalma t\omisyonund•" 
Beher metresine tahmin edilen hyatı :hO kuruş olan :;rfJ 

re kaputluk kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. ı!> bin ııı• M 
j'ı olmamak ü~erc ayrı ayrı teklıfler de kabul edilir. 

ihalesi 2.8.941 cumartesi ıiınü saat 11 d" Ankaradl 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Evs.af v~ iarln.amesi 50 li~ay~ komisyo.ndan alınır. l :ı 
Talıplerın teklıf "deceklerı mık.tarı üı.erınden kanuni k' 

lariyle belli vakitte komisyona relmeleri. 

nn-r b fi' f r ;rs; snn ;: =, Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Haııv.j;, nı 
16 - } Ankara Valillllnden : 

1 

11 - Merkez lıtekin ilk okulu için bir oda takımı ile 12 .J li 
11 - rao sandalye pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen b' 
10- ' radır. 

15 - f lste~lilerin _ ş~rlnameyi rörmek iixere her fÜn Maarif'° r 
15 - ne ve ıbale runu olan 31.7.94} perşembe günü saat ı5ı 

j teminat akçesini hususi muhasebe müdurlüğü veznesın" 1 

ı liyet daimi en~ümcnine müracaatları ilan olunur. 
l~~~~~~~~~~ 
ı 

ıs - ·Matbaa işleri, Kırtasiye va yazıhane Lvz. 
14 - · ~~~~--~--·---~--=;.......~~~~~~ 

14 
_ ' Dahlllye Vekitetlnden 

16 _ \ Nüfus dairelerin ihtiyacı için nümunelcı ıne ve şartll 1 
10 _ 150 şer yapraklı 400 adet esas, 150 adet yeniden k•f,t 

doıum, 150 adet ölüm, 150 adet evlenme, 100 adet 1 
·ıs 

defterleriyle 150 şer varaklı 5000 cilt doğum, 4000 ~· ~ 
cilt yer defi4tirır.e ilmuhaberi ve 6000 adet de iııtatı• 

j 



Temmoz 1'61 !\lÔNAKASA GAl!TESl 
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te·•·,ı·, ·
1 

• • • t d .. , - 1 · t. ı ·ı ı·n·ı t~ahhu··ı etm·k An 1-ara J · ...... :.larm'"' S'"'ltn•tm'"' 110-l•y ... nun ... an 
"' 1.\ Çln ışı açık ek:.iltıne :.uretiyle ınüoakasaya konul· g'Öiteraceğiuıiz yu ere O'<U ın~:ıı ~ar ıy e, verı ınes • . . v ' ' ,. ·• ,,. -.. " .. ':"- .. "' ... ';ıı 

r. ı · t" l · 1 a~ustos 1941 tarihine kadar teklif mektulparını Şırket Şartnamesinde yazdı miktar, tip ve cinsleriyle nümuııelerine aöre 
l ı~ ıyen erın · s · 

6 

n arm kiı.~ıdı, mukavvası, kap\ık bezi ve kaplık ka lıdı Veka- Müdürlüğüne ıönderıuderi ilan olunur. 14 kalem temizlik malzemesi Ankarada komisyonumuzda 6.8.941 çar· 
verilecektir. şaml-)a günü saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 
hammen hAdelı" 1300 lı'radır. I d Kat'i teminatı takarrür edecek bedel üzerirıd:n verilir. Şartaame•ı" · 

" Devlet Llmantarı şletme U. MUdUrlilAUn en: .. ııiltme 15.8.941 cuma günü saat 15 de Vekalet binasında L~- her gü-ı ko•nisyonda görülür. lsteklilerinde pazarlık saatinde koıniıı· 
Müdürlüğünde toplanacak Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Cinsi Miktarı Eb'adı yonumuza felmeleri. 
vakkat teminat mikdarı 97 lira 50 kuruştur. •. öşebent demiri 1200 m. 80 x 80 x aen 120 x 12 ye ka-
'-t·ı dar «boyaları ·ı,S m. den a,afı ol· 

eıı; ı er bu işe ait şartnameyi ve nümuneleri Vekalet Levazım 
rlü~ünden parasız alabilirler. rnıyacak • · 

·ıt ı b'J k · · Yuvarlak demir 15-20 ton 12 milimde 25 milime kadar «boya-
sı meye ge e 1 me ıçın isteklilerin eksiltmenin yapılacaıı-ı d ı; lan 50 santimden 2 metreye ka ar. 
n en az 6 gün evvel istida ile Dahiliye V ekiileline müracaat 15-20 tnn 10 saatimden 20 santime kadar 

k bu iş için ehliyet vesikası almaları laz d Kara çivi .. ım ır. muhtelif boyalarda. 
unakasaya gıreceklerin muvakkat teminat makbuzu ve 2490 

kanunun 2nci maddesinde yazılı vesaik ile birlikte ayni güıı 
atte mezkur Komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. -~~~6"4iiili ~ 

at-Yükleme-Boşaltma 

Sihhat ve lçtimai Muavenet VeklUotinden: 
ekalete bağıı merkez Hıfzıssıhha müessesesiylcı Ankara Nümuııe 
n.~si11in 1941 senesi içinde satın alacakları ceman (2.000) ton 
komiırünün vagonlardan tahliyesi ve bu müesseseler dahilindeki 
lara veya göstereceıklereri yerlere kad1&r nakil ve i~tifi işi kapalı 
il eksıltıneye konuımuştur. 

u (2.0U()) ton kömürden (800) tonu CP.beci caddesinde merkez 
ssıhtıa muessesesinın ve {l.'.lOO) tonu da Ankara Nümune hasta· 
e nakıl ve istif edılecelttir. 

·~u ('.l.UOU) ıon komuriın tahliye, nakil ve istifi için muhammen 
11 (o.•.UU) lira ve muvakkat temınat miktarı da ('150) liradır. 

hale ö.8.~41 cuma 2ünü saal 15 te vekaletle 11ıüteşekil hususi 
byonua yapılacaktır. 
artname her iÜn vekalet levazım memurluğunda görülebilir. 
akıt ve nakıt mahiyetindekı evrakı teminat olarak vermek iıti· 

erın daha evvel müracaat ed~rek bunlan vezneye yatırmaları ve 

buzunu komısyona tevdi eylemeleri lazımdır. 
f ekht mektuplarının 2<t9ll sayılı kanunun emrettiği şekilde hazır· 
ış ve yukarıda ;ı;ıkredilen ihale saatiııden ·bir saat eveli· 

kauar makbuz mukabilınde vekalet sağlık pıopagandası ve lcva-
artırma, eksiltmeye ve ıhale komisyonuna t"slim edilmesi lazım• 

evlet Orman işletmesi DUzce Revir Amirliginden: 
Rcvirimızin Derebalıklı ve Tekea~ılı ormala ında 'il-42-17-16-26 
40 No. mak\alannda mevcut 4900 melre kiıp kölmar tomruğunun 
ltöy deposuna taşınması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Toıı:ırukların beher metreküpünün depoya muhammen nakil ücreti 
liradır. 
Şartnameler Ankara onnan umum müdürlüğü ve Düzce'de revir 
tlıği ile btanbı.ıl Bolu orman çevirge xr liJürlüklerinde görülebilir. 
Talıplerin lt>54 lıra muvakkat teminatları evrakı tazime ile birlik
ıhale günü olan 8 ağustos cuma günü saat 14 ten evvel Düzcede 
t fin ıılı~ı brnaıı.uıda U•Üleşekkil komisyona müracaatları. 

Mahrukat, BeRzin, Makina yagtarı 

Ankara Valilllinden 
Vilayete bağıı bir kısım devairle ilk okullar ihtiyacı ıçın satın 
aco.k. 75 ton mqe 60 ton giırgen odunu ile 1500 kilo çıraya ta
eciilen günde lalip çılı.madığındırn ihalesi 21.7.911 günüuden iti

en 10 ırün müddetle uzatılmıştır. 
Muhammen bedeli 3150 liradır. Taliplerin 236 lira 25 kuruşluk 

'!lvakkat teıııınal makbuzlariyle birlikte ihale günü olan 31.7.941 
rşen,be günü saat l~.:,u da vilayet daimi encümenine mür-ııcaatlan 

olunur. 

Ankara Belediye&inden : 

elcaiye ihtiyacı için alınacak olan 892 kilo grcı ya~1 15 g\in 
dıttle açık eksiltmeye konulmuştur. 

·İşletme ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem 
demir malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. Ellerinde hazır malı mev· 
cut olanların pazarlığı iştirak etmek üzere 1.8.941 cuma ıünü saat 
on beşte Galata rıhtımındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak 

Sahnalma Komisyonun müracaatları. 

Ankara Belediyesinden 
Belediye ihtiyacı için 300.000 parke taş1 pazaılıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli :l2500 liradır. 
Teminat 1608 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesini görmek ve bedelsiz alınak istiyenlerin her gün encü

men kalemine ve isteklilerin de 1.8.941 cuına günü saat 10,30 da 
belediye dairesinde müteşekkil daiıni encümene müracaatları. 

**• Belediye ıhtiyacı için ahnacalc olan 120 ton çiınentvya istekli 
çıkmadığından eKsiltmesi on gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 3720 liradır. 
Teminat 279 liradır. 

cncü-Şartnamesini görmek ve bedelsb. almak istiyenlerin hng-üo 
men kalemine ve isteklilerin de 1.8.941 cuma günü saat 10.30 da 
belediye dairesmde müteşekkil dair.Ü encümene müracaatları. 

M. M. VekAleti Satmalma Komisyonundan= 
Beher adedine bir kuruş fiyat tahmin edilen 643716 altı yiiz lmk 

üç bin y~di yüz on altı adet mıh kapalı zarf usulile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Miioaİç.asası 11 a~ustos ~'il pazartesi günü sail t on bitde· 
dir. İsteklilerin bildırılen giınde ve sa44tındeıı bir saat evvel ilk temi

natlarını mulıtevı zarflarını Komisyona vermeleri. 

* * * Pazarlıkla 1200 adet traktörler için vantilatör kayışı salın alı· 
nacnktır. Hepsine tahmin olunan fiyat 0840 lira olup teminatı 13'26 
liradır. ihalesi ol.8.~41 pazartesi günü saat l:> te yapılacaktır. Talip 

olanların Komisyona müracaatları. 

Deniz Levazım Satlnalma Komisyonundan : 
Madenden dök.ütecek 12 kalem 2232 parça ıskara ve makine aksa· 

mının 30.7 .941 çarşamba giini.i saat 14 de Kasıwpaşada bulmı.111 de
nız levazım satınalma komisyonunda pazllrhğı yapılacaktır. 

Şaıtnamesi ve modelleri iş saati d<ıhilinde mezkur komisyouda 

ıörüle bilir. 
İsteklilerin teklif edecekleri fiyat üzerinden °o 15 kati teminıatla· 

rile birlikte belli gün ve saatt\t adı geçen ko'Disy~na müracaatları 
ilan olunur. 

latanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Sabnalma Komisyonundan: 

Merkezimize ait Kavak istimbotu tekne ve ınakine aksamı açık 
ekşiltme ile tamir etlirilecektir. 

Keşif bedeli 877 liradır. 
Bu ışe ait şartııaın1:ıar şunlarJu. 

F eoııı şortname, 
İdari şartname, 

lsteklilerin bu ş-artnameleri 4 kuruş mukabilinde merkezimiz leva· 

zımından almaları kabildir. 
Eksiltme 19 ağustos 1941 sah günü saat 14,5 da Galatada Kara-

mustafapaşa sokağında me.zkilr Merkez Satınalma Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

lstanbul Levazım Amlrlili Sallnlma Komisyonundan : 
29 ton 171 kilo Filmaşin demiri ciheti ukeriycden verilerek b:ıl· 

ya teli çektirilecektir. Pazarlıkla eksiltDleııi 5.8.94 l salı günü s.ıat 
15 te _Topha~ede L~z. Amirliği Satınalma Komisyoııueda yapılac.ılc· 
tır. Numunesı Komısyonda ıödilür. isteklilerin teminatlarile b ili 
saatte Komisyona g-elmeleri. 

* • • 
18506 kilo yün f.ınila iplı!ı'i alınacaktır. Bak; lst, Jandarma SAK 

ilinl•rına. 

Erzak, lahJ!!•_ Et, S~D~~ v.~. 
Deniz Lv. Amirlidi Sau.11ulma Komiazonun•n : 

Tahmin edilen bedeli 77400 liıa olan 45 IJin kilo sadeyağımn 14 
ağustos 941 per'Şemb" günli saat s.ıat 15 Je kapalı zarfla eksilmni 
yapılacak! ır. 

llk temi nah 5120 lira olup şartnamesi her gün iş saatleri dahilin
de komisyondan 3ıi7 kuruş bedel mukabilind" alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
teklif mek.tuplannı havi kapalı zarflaıın en geç betli ıün ve saatten 
1 saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde verm~leri. 

Ardahan Askeri Satmalma Komisyonundan : 
18.7. 19-11 cuma ~ünıi saat 9 da YQpıİ:ın kapalı zarf usulü ile 

ekııiltLDesinde talip çıkmadığından b,•ş yüz bin kilo kuru ot yeninden 
kapalı zarfla eksiltmiyd konulmu,tur. rahmin bedeli 15000 lira ilk 
teminatı 1125 lira. Kolordunun bütün garnizonlarında mevcuttur. 
Şı.rlname ko•ııisyo ıu nuz fa g:örıilebilır. Ei.c>iltm.!sİ 31. 7.9 ! L perşembe 
günü saat 9 da komi!>yoııumuzda yapılacaktır. lsteklılerin teklif mek· 
luplannm kanunun emrettiği vesaikle ve leminatlariyle birlikto ihale 
saatinden bir sa;;t evvelıne kadar Ko. na verilmesi. 

Çankırı Sat1nalma Komisronundan 
011.ulun ihtiyacı bulunan a~ağıda cins ve ~iktarları yazılı 7 kaleın 

yiyecek ve yem maddeleri pazarlıkla s.ıhn alınacaktır. isteklilerin 
31.7.9-ll perşembe günü saat l:> de ~aalmıJa piyade ve atış okulu 
satrnaima komisyonuna müracaat etınelerı. 

Mi le.tan Ciusi 
600 Erinmiş sadeyağı 

1000 Yemeklik zeytinyatı 

1500 Süt 
1500 Y o2'urt 

20u00 Adet Y uııı urta 
20000 
10000 

Saman 
Kuru ot 

(UE.VAMl UORUÜNCu SAYrADA) 

' •• ,.. E E ff i J!W'?ll ..... % 

• 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
1 - Yerli mamulatı "'18506~ kilo yün fanila ipliği 1) aiustos 

941 cuma günü saat on be~le Taksim Ayaııpaşadaki Koınisyo
nuwuzdıl kapalı zarf tık~illıııe:ı.ile ııatm ah41 aca..:tır. 

2 - Mubamınen bedeli «altmış bır bin dokuzyüz doksan be~ lira 
on kuruş.ı ve iik teminatı •dört bm üçyıiz kırk. dokuz lira yet· 

miş altı kuruştur~. 

3 - Şart kağıdı ve ııümune her 2ün Komisyonda 11;örülebilir. Ve 
şart kağıdı üçyüz on kuruş b~delle alınabilir. 
lsteklilerın l:ıtanbul Levazım Amirliği Mühasabeciiiği veznesine 
yatıracak.lan iHı: temınal makbuz veya lhnka kefalet mektubunu 

4 

Muhammen bedeli 624 lira 40 kuruştur. 
Teminat 46 lira ~3 kuruştur. 
Şarlnanıe ve evsafını görmek ve bedelsiz almak iıtiyenlerin lıeıgün 

ıeümen kalemıne ve isteklilerin de 8.8.941 cuma günü saat 10,30 
bd~diye dairesinde müteşekkıl daimi encümene müracaatları. 

Muvak.kat teminat 65 lira 77 kuruştur. 
Eksi itmeye gin ct>ldt'rin bu ıibi moti>r tamiratı yaptıkl:ııına dair 

ve şart kağıdında yazılı sair belgeleri havi teklif :1.arflarını ek· 

siltme saatinden bir ~~at evveline lı.aC1ar Komisyonumuzda bu· 
lundurmaları. (6ıOO) 1-4 

Hadamkoy Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Ayrı ayrı iıçer yiı:.t uin kilo odun pnarlıkla satın ahnacaktır. Ta

ılerin 3 ı.7.9•H günü Hadımköyünde ask.eri satınalma komisyonuna 

melerı. -i!i2!22±- rcrJFC•• n- ma 

Ankara Valiliğinden 

n 

muklazi mal· 
bl'ş buçukla 

Maaı if Vekaleti binası dahilinde yapılacak tamirata 
fDlt'~ın mubayaa işi 11.8.941 pazartesi günü saat oıı 
talesı yapılınak üzere açık ek!liltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 9-;,7'1. lira ~O kuruş muvakkat teminah 717 lira 97 
uştur. 

teltlilerin muvaltkat lem inat ve mektup veya makbuzu ticaret oda· 

Dm vesikasiyle birlikte sözü gt>çen gün ve saatte naha komisyona 
elrneleri 

/ Buna ait keşif ve şartnamf'yi her gün naha müdürlütünde göre
Jirler. 

rlı -
opkapı Maltepeslndeki Satmalma Komisyonundan fJ 2U ton kireç ile 4 ton çimento pazarlıkla satı~ alınacaktır. 
Hususi ş.ı.rtlar Maltepe Teplc.apı satınalıoa komııyonunda görüle

ir. 

lhalesi 3ı.7.941 perşembe iÜııÜ saat 10 da komisyonda yapılacak
lsteklilerın komisyona müracaatları. 

l'asfiye halinde Ankara Elektrik T. A. Şirketinden: 
Şirketinııı.ın takriben altı aylık ihtiyacı olan 150 metre mikabıl 
ın Ve çanlnhu arzu eaileıı zaman ve miktarlarda ıirketimize veya 

vesikaiöstermeleri şuttır. • 

• 
D. D. YoUarl işletme U. MUdUrlUöUnden 

Muratlı istasyonuna 4,5 km. mesafede Sırtköydeki idareye ait o· 
caklardan çıkarıp Muratlı istasyonuna kadar nakli ile diğer bilömum 
işler her türlü rüsum ve vergi tamamiyle müteahhide ait alınak üzere 
ve muhammen bedeli 24200 lira olan 11000 M3 inşaat taşı (sağ'lam 
cins) kapalı zarf usuliyle ıalın ahnacakktır 

Eksiltme 13 ağustos 941 çarşamba ıüoü saat 11 de Sirkecide 9. 
İşletme binasında A. E. komisyonunca yapılacaktır. 

lsteklilerin 1815 lira muvakkat teminat ile kanuni vesikalaıı ih
tiva edecek kapalı zarflarını ayni gün saal 10 a kadar komisyona 

gelmeleri laı.ımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Erzurum inhisarlar BaşmUdUrlUtUnden: ( 
Erzurum inhisarlar başmüdü~lüğü im~ahanesinin s~ne:ik ihtiyaçı I 

olan (lnhisnrlar) Manogr~:nını ha~ı 6.?0 bı~ adet boş şışenın mUbayaa· ı 
sı 19.7.941 tarihinden ıtıbaren 20 gun muddetle ve kapah zarf usu· 

liyle eksiltmeye. konulmuştur. 
600 bin şişenin % 50 si 25 santilitrelik yü7de 49 u 15 santilit· , 

relik ve ~·o 1 de 50 santilitrelik. olacaktır. ( 
lhale atustos 1941 ayının 7 i.nci perş~mbe günü saat 15 te Er· t 

zurum inhisarlar başmüdürlüğü bınasında ıcra kılınacaktır. I 
Eksıltmeye iştirak edeceklerin muhammen bedelin °'o 7.5 muvak· 1 

kat teminat parası olan 2138 lirayı ihale gün ve saatinden evvel in· İ 
hiaariar veznesine yatırmaları lazımdır. 1 

l.stekliler bu şişelere ait şartnameyi E.rzurum inhisarlar başmü~~r- 1 
lüğüne bağlı imlabane ve Ankara lstanbul başmüdürlüklerinde ıore· 
bilirler. 

I~ , 
lnhısarıar U. Müdürlügünden: 

•1._ ........... _. ....................... ._ ............. r11 
1 - Nümunesi mucibince 501) ki· ip (çuval dikmek için iüt) ıatın 

alınacaktır. 
·2 - Pazarlık 8.8.941 tünü saat 9,)0 de Kabataşta Levazım Şube· 

mizdeki Alım Komısyonuada yapılacaktır. 
3 - Nümıınesi alakadar Şubede görülebilır. 
4 - l teklılerin tayin oluoaıı gün ve saatte teklif edecekleri fiyat 

üzerinden u10 7,) güvenme parasiyle birlikte mezkılr Komisyona 
müracaatları. (6327} ::l-4 

-= F =a'r=RS r=Z' zan= z:r= -Z • - =grTnM 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Zonguldak Vilayc:ti içinde Beycuına-Çaycuma yolunun lJ+OJ0-26 H4 
kilometre arasında yapılacak 114695 lira 98 kuruş keşif bedelli 
13+ ı 60 kilometre tulfüldeki şose i'i kapalı zarf uıulile eksiitmeye 

konulmuştur. _ 
Eksiltmesi 11.8.941 pazartesi günü saat 11.30 da Zonguldakta Hu-

kfimet konağında Daimi Encümen Riyasetinde yapıla.ca~lır. .. 
Eksiltme şartnamesi ve buna müleferri evrak Daımı Encumen ka· 

leminde ve Nafıa Mudüriyetind«' görülebilir. 
Muvakkat temınat ~985 liradır. 
1 

10 
bedeli 9-il bütçesinden verilecektir. Eksiltmeye girmek isle· 

lı.teklilnin rnektupl<1nnı ihale günü saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine makbuz mukıı.bilin~e tevdi elıneleri şarttır. 

Poatada vukua aelecek teahhurlar kabul edilmu. 

yenl!rin ihale gününden en az sekiz gün evvel Zonguldak Vılayotioe 
müracaat edertılt Vılayet makamından alınmış müteahhitlik ehliyet 
vesikasile ticaret odasıadaıı bu yıl için alınmış vesika ve muvakkat 
teminatına ait makbuz ve esas ~eklifi havi kanuna uygun hazırlpmış 
kapalı zarfın muayyen saatten bir saat evvel Daimi Encümen Riya· 

1 aetine verilmiş olması ilin olunur. (6275) ..t-4 
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Jourı Heures 
Adapazar jlskerl Satmalma Komlayonurıd•~ 

· Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkla ek iltmeleri hiza\erl' 

• 
C onalructlona·R6paratlon· Trav. Publlca·Mat6rlel de Constructlon· Cartographle 

Repar. Türbe Çelebi Mehmet a Bursa 
Constr. toit en boiı, fenetre, et mur en bois 
Modif. et repar. ecurie pr. chevaux 

Pli cach. 18235 0.l 1367 62 Dir. Trav. Pub. Bursa 11-8-41 
11-8·41 
14-8-41 

H-1 

gün ve saatlerde Adapazannda Askeri Satınalma Koınİq) • 

pılacakhr. Taliplerin belli vakitte Komisyona ırelm0 teri ıdakı 
şartnameıi İ9t. L,•z. Amirlafi Satınalma Komi yonunda da hıtaft 
Cinsi Milrtarı Tutarı Teminatı lhıılr gıı 11 ay 

Kuru ot 
Sı~ır eti 
Saman 

Kilo Lira Lira Şe 
1272000 82680 4134 11· ;ııız 

Publique 1000 - Dir. Depart. Presidence Repub. 16 -
15 -
16 -
10 -
15 -

PJi cach. 22/46 16 1705 96 Dir. Etable Çifteler 
Coastr. pont en bois Publique 820 66 61 55 Municip. İzmir 1-8-41 

15-8-41 
8·8-41 

Pose tuyaux: 6000-6500 m. 
Repar. tour antique 

Pli cacb. Comite Protection Enfance Ank. 
!'ublique 1085 34 81 40 Municipalite Nevşehir 

F te;cuıit• <.t.in lc.a.e• et J. l!ı.ı ft\ace11Usı,uea.·ll\l.,.111t el\la 5aniterlrea·Fourniture pour Hopltaux 

Medicaments et articles sanitaires: 157 Jots Publique 2529 - - - Vılayet Bolu 12-8-·U 15 -

Electrlcit6·6az·Chauffage Central (lnstallatlon et Mat6rlel 

Ralloare, conıole, cblpiteau, plaque en fer, colenne Gre a ırre 
tableau 

Moteur t>iesel de 300 C. V. (cab. eh. 210 P.) Gre a ırre 42000 -
Groupe electrojene İl moteur Diesel de l(> c. v. > 

<..:onatr. centrale pr. eau chaude et autres inatall. Puhliqne 8855 95 
... ıanit. 

Hablllement·Chauaaurea·Tlsaua·Culr• 

Tulle: 2000 m.- toile pr. bandare: 500 m. Publique 

Ameublement pour Habltatlon etBureaux-Taplaaerl• ete. 

Meubles de chambre et chaises en ionc: 12 p. Gre a rre 180 -

Travaux d'lmprimerle·Papeterle-Fournlture de Bureaux 

lmprusion et reliure divers reıistru, tableaux ata· Publique 1300 -
tiıtiques ete. avec le papier et le cartoo i 
fournir par le Ministere 

• 
Tranaport·Char9ement·D6char9ement 

Tranıports postaux 

> " 

> > 

" . 
Combustlble • Carburant - Hullea 

Huile Bor: 50 t. 
Muout: 600 t. (cah. eh. 4369 P.) 
Benine: 19CO t . (cah. eh. 3620 P.) 
Bois: 900 t. 

Bois de ebene: 1140 t. 
Bois: 70 t. 
Semi•coke: 30 t. 

Sois de hetre: tO t.- id. de ch!ne: 50 t. 

CharDOn l•vemarin: 155 t. 

l>IY•r• 
Fil pr. filet de pecbe de 46/12: 5800 k. 
Fil pr. filet de pcche de 50}12: 800 k.· id de 

60/12: 800 k. 
Fıl en laine pr. flanelle: · 18506 lı.. (cah. eh. 310 P.) 
Fer corniere: 1200 m.: id. rond: 15-20 t.· clouı 

noir: 15-20 t. 
Outilı et instruments pr. repar. ponts 
Pierres parquets: 125000 p. 
B outeilleı videı: 600000 p. 

Provlalens 

Pomme de terre: 228 t. 
Di veraeı proviıions 

Proviıions et combuılible (aj.) 
Beurre: 20 t. 
Pomme de terre: 200 t. 
Beurre: 10 t. 
Foin: 4800 t. 

> 600 t. 
Viand de boeof: 30 t. 
Beurre: 25 t. 
Foin: 500 t. 

.. 360 t. 
Beurre: 19.5 t. 
F oin et paille 

Beurre: 600 k. • huile d'oliveı: 1 t. • lait: 1.5 t. • 
yorhourt: 1.5 t.· oeufa: 20000 p.· paille: 20 t. • 
foin: 10 t. 

KMi>yif 

Tahin helva et pekmez 

Orıe, paille, foin ıt ıoo 

Publiquo 

" 
" 

Gr6 l rr6 25000 -
" 73800 -
> 723900 -
> 

Gre i rre 15960 -

Publique 
Gre a rr6 la t. ıs· 45 

Gre i i're le le. 5 50 
• 9040 -

Pli cach. 61995 10 
Gre a ırre 

Publique 
Pli cach. 

> 

• 
Pli cacb. 

920 85 

Gre a gre le k 1 80 
Pli cach. 2(000 -

> 16000 -
Gre 1 ıır6 288000 -

> 15960 -
> 12000 -

• 
> 

> 

Pli cach. 
Poblit ue 
Gre i ıre 

Publique 

, 
• 

21600 -
30420 -
4UO -

1257 50 

4170 -
910 50 

245 - Dir. Gen. Eltploit. d'E.lectricite T. T. lıt. 6-8-41 10 -

3150 - Com. Acb.Min. Def. Nat. Depart. Aviat. 4-8-41 11 -
'.l32) - Com. Ach. Command. Mil. lst. Fındıklı 2-8·41 11 -

665 - Vilayet Bolu 5 8·41 15 -

- - Vilayet Bolu 

- - Vilayet Ankara 

97 ~O Miniıtore iuterieur Ank. 

146 25 Oir. P.T. T. Malatya 
236 25 # 

150 - • 
1500 - .. 

5·8-41 15 -

31-7-41 15 30 

15-8·41 15 -

9-8-41 13 -
9-8-41 12 -
9·8-41 10 -
9·8-41 11 -

3750 - Com. Ach. Diı. Gen. Fab. Mil. Anlt. 6-8-41 lÔ -

9880 - > 6·8-41 11 -
65412 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Depart. Aviat. 48-41 11 -

Com. Ach. Milit. Hadımköy 31·7-41 
2394 - Com. Ach. Milit. Bolayır 4-8-41 15 -

157 50 Dir. Ecole Normale Sivas 
69 75 

Vilayet Bolu 
Com. Ach. lntend. Milit. Ankara 

• 
2392 50 Cooı . Ach. lntend. Mitil. Tophane 

678 - • 

4309 76 Com. Ach. Gendarmerie lst. 
Dir. Gen. Exploit. Ports Etat 

69 06 Com. Perm. Municip. İstanbul 
1125 - Vilayet Erzurum 
1138 - Dir. Pr. Monopoleı Erzurum 

1710 - Com. Ach. Milit. Kars 
Vilayet Edirne 
Med. en chef Creche Bursa 

5400 - Com. Ach. Milit. Çanakkale 
1800 - Com. Ach. lntend. Mılit. Ank. 
1200 - Com. Ach. Milit. Adana 

15270 - Com. Ach. Milit. Ezine 
2394 - Com. Ach. Milit. Trabzon 
1800 - Com. Ach. Milit. Çorlu 
3000 - Com. Ach. Milit. Eskişehir 
2437 50 > 

16°0 - Com. Ach. Milit. Trabzon 
2281 SO Com. Ach. Milit. Ardahan 
309 75 Dir. Gen. Cartorraphie Ank. 

Com. Ach. Milit. Çankırı 

94 32 Com. Ach. Ecole Normale Gazi 

312 75 
68 29 

a Ank. 

• 

8-8-41 
8·8-41 
5·8·41 15 -

30-7-41 11 -

8-8-41 14 -
8·8··H H -

15-8-41 15 -
1-8-41 15 -

lı-8-41 14 -
1-9-41 15 -
7-8·41 15' -

11·8·41 16 30 
8-8-41 15 -
4·8-41 
5·8-41 16 -

19-8-41 11 -
16·8-41 11 -
26·8·41 17 -

4·8-41 15 -
14-8-41 16 -

!·8-41 1, -
4-8-41 11 30 

30-7-41 10 -
5-8-41 l 1 -

13·8·41 10 -
31-7-41 15 -

13-8-41 10 -

13-8-41 10 30 
13·8·4! 11 -

240000 91200 4560 1JS fabri k 
960000 33600 2s20 12 ku 

1 so 

Eskl,ehlr Askeri Satınalma Komisyonu11d
1 

stok. 
nda 

Aşafıda yazılı mevaddın açık elı:siltmeleri 14.8.941 peı1 ret 
hizalarında yaZlh saatlerde E. kiş~hirde Askeri Eatınallll~üba 
nunda yapılaçaktır. Taliplerin belli vakitte Komi-tyona gel ıeker 

Ciruıi Miktarı Teminatı lh• le g 

Kilo Lira ka<ta• 
Snt 20000 247,50 en k• 
Y oıı.urt 20000 375 1 

5 me 

ti 
Topkapı Maltepeslndeki Satanalma Komi yotl da şe 

23. 7 .941 günü kapalı zarfla alınması takarrfir eden SD" aıeın 
tinyağına talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. ~•ma 
bedeli 270000 liradır. n rn 

Hususi şartlar ve evsaf Topkapı • Maltepe Askeri Satı~ nun 
misyonunda ıörülebilir. •hu 

Pazarlık 1.8.941 cuma günil saat 15 de Komisyon riya''tır. 
pılıcaktır 

Zeytinyafı toptan ihale yapılacağı ıibi her anbar ih11 le 
ayrı isteklil~re de ihale edilebilir. 

Kati teminatlarile birrikte isteklilerin müracaatları. nem 

ıeçi) 

•*• 24.7.941 larilıiııJe kapalı zarf ile ihft!esi ilin edile~ to v 
sabuna talip çıkına lığından paza l ıkl.ı satın ah nacaktır. ~ ışler 
bedeli 177.000 liradır. et 

Hususi şartlar ve evsaf Topkapı. • Maltepe Askeri 'bun 
komisyenunda her gün ırörülebilir. 

Pazarlık 5.8.941 Salı rünü saat 11 de komisyonda y•P1 

lsteklilerin mozkQr gün ve saatte 0 o 1:> bt'i teminatla~ ne 
yonumuza müracaatları. 

~ tıneı 
Ankara Jandarma Sabnalma Komlay•" \ak ' 

Başkanhlından : ıldu 
Miktar 

kilo 
15000 
12500 
10000 

Cinsi 
arpa 
kuru ot 
saman 

Fiyatı 

8 
7 
3,5 

Tenıinalt 

lirli kr. 

90 -
65 63 
26 25 

181 88 f 
25. 7. 941 tarihindeki açık eksiltmesine şartname dışırıd 

kabul edilmem esine.len cinsi miktarı fiyatı ve ilk temin•tı ıri 
yazılı 3 kal~m yiyecttk maddesine ait açık eksiltme 10 ~il" '{el 
ve şartlarına röre eksiltmenin 4. 8. 941 parartesi rünü ~ tc 
yapılması tekarrür edilmiştir. Şartname her ıün lcomisyoJl11 • 

rülür. isteklilerin ve~ika ve temiııatlnı iyle yazılı fÜn ve s•• ba 
rada Jandarma salıııalma ko. nuınuza ıcelınelori. 

'1a . , 
Topkapı Maltepe Askeri Satmalme Komlsyo~ 

23.7.941 günü kapalı zarfla alınman talı:arrıır eden ıo4 
ya~ına talip çıkmaıiıtından p3:zıırlıkla satın ahnınl\caktır. ~in 
bl'!deli 1.820.0UO liradır. al 

Pazarlık 2.8.94 \ Cumartesi g-ünil saat 11 tle komi!!yoıı ıc 
de yapılacaktır. 

11
en 

Hususi şartlar ve evsaf Toplı:apı·Maltepe Askeri Satırı• m 
yonunda görülebilir. y 

Sade yatı toplan talibe ihale edileceti ri9i her arıb-' ec 
ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 

Kat'i temiaatlarile birlikte i~teldilerin müracaatları. ıy 

h 
Ardahan Satln ima Komlsyonundart: 11 

19.7.9H cumartesi rünü saat 9 da yap.ılan kapalı ı.arf y 
eksiltmesinde talip çıkmadığından 500 bin kilo kuru ot ~ uı; 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. h 

Tahmin badeli 15000 lira ilk teminatı 11~5 lira. •e 
' Evsafı kolordunun tekmil garnizoıılarında mevcııttıı'• iı 

komisyonumuza görülebilir. .. 

Eksiltm~si 31.7.941 p,.rşembe fÜııÜ ııaat 11 de lı:oıtıİ~( 
yapılacaktır. l1teklilerin tele lif mektuplarını konunun ernrt\. 
ve teminatlariyle birlikte ihale saatinden bir 5&at evelicıe ~ 

. e 
na vermelerı. 

-!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!i!!l'!!!l!!!!l!'!!!l!!!B!!!'!!!!!m!'!!!~!!!!ll!!~!!!!!!!!!!!!'~ "-- :sa:: - ~ 
lmtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: lSMAlL ol~~ 

Basıldıf ı yerı .,MUn•k••• atba••P.. lııtıtl 


