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ABONE ŞARTLARI • 
Türkiye için Kuruş 

Ayhtı 450 
850 • 

• 1500 

Ecnebi memlek~tler ıçio 
12 AyhR'ı 2700 

SA y1Sl 5 KURUŞ 

Giinü geç"o nushalar 
20 kuruştur 

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

COMART!.Sl 

Hl!ll GON ÇIKAll iKTiSADi, MALI, TiCARi YI! ZiRAi 

GAZETESİ 

S Temmu 1941 

~--------ıs 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galat:ı, Eski Gümrük Caddeıi, 

No. 52 Hususi Daire 

lL.A.N ŞARTLA R1 

İdarehanemizde g-3rEşülür 

Telefonı 49442 

Poıta lıtutuu No. 1261 

ıtı----------------
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin m eslek T Organıdır 

EKONOMiK HABERLER 
Ziraat makine ve alatının 

iiletilmesi için 600,000 lira 
tahsisat verildi 

Milli Korunma Kanununun 39 
uncu maddesi mucibince gerek 
Ziraat Vekaletinin dotrudan 
doğruya işleteceği arazide ,kul
lanılmak ve gerek bu kanunun 
42 inci maddesinde yazılı yar· 
dımlarda bulunabilmek üzere 
satın alınan ziraat makine ve 
alatının i4letilmeıi için Ziraat 
Vekaleti emrine 600,000 liraya 
kadar bir mütedavil s~rmaye 
veril mittir. 

Peynir fiyatları yeniden 
tetkik ediliyor 

Son günlerde peynir fiyatla
rında 2öriilen artış üzerine Ko· 
miıyon peynir işioi yeniden 
tetkit etmr ğe karar vermiştir. 
Komısyonun bu güne kadar 

vardı2ı neticeye göre önümiıı.· 
deki senenin yarısından fazla 
bir kıımı için kiti alok bulan· 
du2u ve fıyatlaun şimdiden 
artmaıı için hiç bir .sebep ol
madığıdır. 

Peynir atok ve fiyatları tama
men teabit edildikten Hnra 
ıpeküliıyon maksadile peynir 
sürmekten imtina edenler mey-
tlana çıkacak ve bunlar çek a· 
fır surette cezalandırılacaklar· 
dır. 

Sulama faaliyeti 

lanacaktır. Verilen malllmata 
nazaran bu elli mily~n lira ile 
1,536,000 tlekar bataklık kuru· 
tulacak, 1,364,000 dekar arazi 
feyazandan masun bulundurula· 
caktır. 5, 735,000 dekar arazi de 
tamamen auya kavuşmuı elacak· 
tır. 

ikinci beş senelik pro_gram 
1947 senesinde tamamlanmış ola· 
caktır. Binlerce dönüm bataklık 
kurutulmak suretiyle ziraata 
elverişli arazi kazanılacak ve 
mıntakalardaki köylüler sıtma 

hastalığından kurtulmuş ola
caklardır. 

Derilerin ek$pertiz 
yaptırılması için 

Şehrimizde bazı deri tüccar· 
ları ellerindeki derileri eksper• 
tiz yaptıramamakta veya yap· 
tırmak istedikleri takdirde faz· 
la ücret veıerek .sun'i olarak 
deri fiyatlarını artır.makta idi· 
ler. 

Vekalet bu vaziyeti nazarı iti-
bara alarak Ankarada Ziraat 
Enıtihisünde deri ekspertizi i
çin yeniden teal1at vücude ge· 
tirmiştir. Deriler buraya gön• 
clerildiği takdirde bedava eka· 
pertiz yapılacaktır. Yalnız de
rilerin miktar ve eb'atları •u· 
ayyen niıbette olması şarttır. 

Bunları tayin eden liste şeh

rimiz Sanayi Birlitine gelmiş

tir. Alakadarlar lazım relen 
malumatı Sanayi Birliğinden a· 
larak ekspeı tiıleriııi yaptırabi · 
leceklerdir. 

Piyasaya kalay çıkanlıyor 
• 

Yakında piyuaya 2031 kilo 
kalay çıkacaktır. KCilmisyon 
bunların, ıatış fiyatını teıbit eot· 
miştir. 

Yeni tiftik rekoltesi 

Afyon Ask. SAK: 
Buliur, toz ıeker, tuz çay 
üıüm 1824 

peynir ve 

Akşehir Ask. SAK 
Süt ve yokurd 1811 

Ankara Lvı;. SAK: 
Eşya nılı:li 1813 
Zeytin taneai 1826 

Ank. Vilayeti: 
Gazino tamiri 1816 

Ank. Orman 
Müd.: 

Cevirte Orman 

Çam atacı 1812• 
Ask. Fabrikalar Akyazı Kereste 

Müd.: 
Kereate nakli 1818 

Askeri Fabrikalar U. Mild.: 
Ceviır. tomrutu 181 -1 
Tolaol 1814 
Kulp ipi lıi23 

Sudkesıik 181' 
Maıol 1821 

Balıkesir Ask. SAK: 
Sıtır eti 1810 

Bolayir Ask. SAK: 
Eşya nıkli 1821 

Bursa lielediyesi: 
Bordür ve parite taşı 181• 

Bursa Ask. SAK: 
Sabon HH7 

Çanak. Ask. .SAK: 
Koyun eti, aiit ve yoturl 1~11 
Sıtır etı 1811 

Çorlu Ask. SAK. : 
K. ot l!S25 
O.tun 1825 

DeDiz Lvz. SAK: 
Amerık•n be1oi l!H• 

D. D. Yolları: 
Steriliıasyon cıbızı ve teferruatı 1784 
Silindir yıA-ı 1813 
Sülyen 1813 
Şerit teatere lamuı, hiur tleatere lama· 

m111 ve demir destere lamaaı 1814 . 
El~ktrikli el makkabı 1814 
Aıtarlik beı:. yelcu vaı.ınları içio 1818 
Dıyarbakır Ask. SAK: 

Sadey•tı 1826 

Erzuruın Ask. SAK: 
Buğday kırdırılmuı ve •'itır eti 1810 
Eskişehir Ask. SAK: 

Bina tadıli, parke y.ıl inş ıaraj 

yun İn~. 1824 
K. et 1814 

Gelibolu Ask: SAK: 
Makarııa ve aıtır eti lilO 

Geaze Ask. SAK: 
Koyun eli Hll 1 

Gemlik Ask. SAK: 
Süt ve Yoturt 1820 

ve pıv· 

lıt. Villyeti: 
Mıcmu• ltastırılmuı 1810 

lst. C. Milddeium.: 
Ekmek 1812 

lst. Telefon Müd.: 
Vıdala iakarpin 1814 

lst. Belediyesi: 
Dülı:kin ve ev 111kaz:ları 1121 • 
Me~o ve rürıen odunu 1113 
Mınial kömürü 181!1 
Bina aaltarı Ull& • 
Kreıil 1813 
KırtHiye 1813 
iaınaa 1813 
Arpa J814 
Kılcılırım iaı 1116 
Fleryada tenia korlu inı. l 816 
Duvar vo treıuar inı. ve toprak 

ye.I 1816 
loya lnuımı v. •· 1816 
Yat filtre cihazı l!H' 
Saf mayi amonyak ve pamuk 11111 
Kuru erzak ve udeya~ı lllo 

inhisarlar U. Müd.: 

letvi• 

Ba.skul, terazi maıı dirlııe111 1813 
Beyaı ve arap aaltuuu ve aodı 1115 
Tutlı:al ve ıüpürıe 1815 

lzmir Helediyesi: 
Şebir relıılııeri tabı 1815 
Kanaliuayoa, parkı taşı va k.,rdea ~e· 

kılme işi 1816 
Uuhar teıiutı 1817 
Bina aokau 1817 • 

lzmir Lvıı:. SAK: 
K. ot 181& 
.Seltı• 1827 

İ•mir Gümrükleri ftaşmüd.: 
Kirli Y•P•tı çini tutla, v. •· 1819 
lıt. Mıntakası Sıtma Mücadele 

Heyeti: 
Metorin 1806 

lzmir Vilayeti: 
ilaç Hm 
Ekmek, et, ıüt, yeğurl v. ~uz 

Karaman C. Mücidcium. 
Ekmek 18\!J 

Konya Ask. SAK: 
YoAurt 1819 

Konya Vilayeti: 
Tat naklj 1817 

Kars Ask. SAK: 
Sığır eti 1814 
Patatea 1113 

M. M. V. SAK.: 

1821 

Benzin tankı ve tulumba muntaj 1827 
SenLUt J ö ıul taDalin ainonim ur•t•nıt. 

1816 
Düğme 1820 

Marmara Üssü Bahri Kowut. 
Benıin ve ıeker 1827 

Naha Veklleti: 

lllnlar, Emlrler, Tebllller ı 

İstanbul Fiyat Murakabe Kımisyınundın : 
78 No. lu ılaıı: Kuru ç;1lı f;.bulyesinin lsıanbul viliyeti dabilincie 

toplan itaıni satış fiyatı 18 ve pı:ro&kende izami satıı fiyatı ise ~ l 
kuruıtur. 

• • * 7fJ No. iu ilin: Dökme nrı mmrıo lıtanbul vilayeti tılahi· 
linde toptan izami aahş fiyata 3.5 kuruştur. 

•*• 80 No. lu ilin: Yerli sta'.ldart ipekli mallar her ıaafuasa 
perakende satışlarda izami Olo 25 karla, standart harici olanlar İH 
komisyon tarafmdan ikinci sınıf tanınan ma2aularda "'o 35, birinci 
sınıf tanınanlarda 00

0 50 izami kirla satılacaktır. 

• * • 81 No. lu ilin: Aza111i odun fi yatları ıu şekilde tesbit eiılil· 
miştir. 

Cinsi Toptaa Fiyatı Perakentle fiyatı 

Kuru Anadolu Rumeli meıesi 330 
Yaş Rumeli meşesi 300 
Yaş Anadolu meşesi ve kuru rürıen 275 
Yaş gürgen 250 

Toptan satış kıyıktan sahildeki tl~polara 
tile Jir. 

435 
400 
380 
350 

kantar ilıtii teslim sure· 

Evlere teslim ve yerine istif, çeki ile depe>lauia yapılan sahılar 

perakendedir. Oo~rudan dofruya kayı'<tan alan mOstehlike toptan 
fiyatlarla salış yapılııcaldır. Kilo ile etlun salan dük.k&nlordı izaıai 

fiyat kilo başına 2 kuroıtur. 

MU NA KASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

lzmlr Vlll~etlnden : 

Gil:ı:elyalı lnciraltı yolunun 0+750-3+200 aruıuda 24)0 metre 
tQlundeki kısmın katran satbı .kaplama inıaah 7284 lira keıif bMeli 
ile 2.7.941 tarinden itilııaren 15 ıiln milddetle açık eksiltmeye çıka· 
rılmı4lır. Muvakkat teminat miktarı 547 liradır. 

Taliplerin vesika almak üzere Turistik yollar mıntıka mildilrliltüne 
ve eksiltmeye iştirak için Je ihale tarihi oları 17.7.911 perıembe gü· 
nü saat 11 de yilzde 7 ,5 teminatlariyle ehliyet vesikalannı bamilen 
encümeoe müracaatları. 

Tokat Nafıa MUtlUrlUOUnden : 

Niksar Hamidiye köprüsünün 1498S lira 12 kunıt it.deli k .. ifli 
tamiratı 24.6.941 tarihinden itibaren 20 2ün müddetle kapalı s.arf 
usuliyle eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur etmeditinden art· 
tırma eksiltme kanunun 40 ıncı madde~ine tnfikan 24.6.941 tarihin· 
den itibaren bir ay içinde pazarlıkla ihale yapılmaıına karar .erli· 
diai ve talip olanların Tokat Nafıa müdt\rlütöno müraoaatları ilin 

oluıtur. 

lamlr Beledeslnden 

Nafıa V t kileti, memleketin 
muhtelif mıntakalannda bir 
müddettenberi devam eden ıu

lama teaiaatlarının inşasını ik· 
mal etmiştir. Yapılan kanal, ba
raj ve reıülitöı ler vasıtasiyle 

binlerce dönüm arazinin sulan· 
maıı imkanı artık basıl olmuş 

lauhınmaktadır. Gediz havzasın• 
daki Menemen ovaaına ait tesi
satla, Büyük Menderu'teki Hor· 
ıunlu ve Kuyucak kııımların· 

dan ba,ka Nazilli'ye katlar olan 
kısmında da teaisatı bitmiştir. 

Önümüz.deki hafta içinde bu 
mıntakalarda büyük bir merasim 
yapılacak ve buradaki tarlalara 
iatenildiği kadar su vermek 
mümkün olacaktır. Menderes'io 
ıol taraf rndaki Pirlebey tesmiye 
olunan kısmın da teıhatı ikmal 
edilmiştir. Bol suya kavuşacak 

olan mıntakalar arasında bu 
mıntakada bulunmaktadır. 

Memleketinıizde lif tik keçisi 
ve Merinos koyunu ıorı birkaç 
yıl içiade mühim miktarda art· 
mıştır. Elde edilen son malu
mata göre, bu yıl memleketi· 
mizde mevcut tiftik keçilerinin 
miktarı '4 milyonu 2eçmiştir. 

Bu haynnların her biri va.şali 
olarak iki kilo vermektedir. Bu 
itibarla önümüzdeki tiftik re
koltesinin 8 milyon kiloyu ge· 
çeceği tahmin edilmektedir. Bu 
yünlerin kilosu vasati olarak 2 
liradan ihraç edilebildiğine 2ö· 
re bu yıl yalnız bu mahsulden 
memlekete 16 milyon lira gi
recek demektir. 

Gümrük ve lnhisarlar Yek. Ank.: 

Santrifüj tulumba elektrik ırupu 1715 
Ker .. te 1815 

Polatlı Belediyesi: 

Ali Reis mahallesi 987 n~i sokakta 730 aayılı sokak atzıadan iti• 
baren 150 metre boyda yeniden beton yol yaplırılınuı, Fen iıleri 
müdürliiQ'ündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konul· 
mu,tur. Keşif bedeli 2&25 lira )() kuruı, muvakkat teminatı 212 lira· 
sır. Taliplerin teraina1ı iş Bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 18.7.941 Cuma ııünü aaal 16 da encilmene milracaatları. 

,; 
J 

1 
J 
1 

Diğer taraftan Niğde' de ya· 
pılnıı, olan au barajı inşaatı da 
tamamlanmış ve burada bulunan 
elma bahçelerine ıu tevziatı 
başlamıştır. 

Önümüzdeki aene içinde Tar· 
' M - 1 L ıuı tan ersın e udar olan kıs-

mın tamamına su verilecektir. 
Geaiz üzerindeki Suaıgırhk 

havzasındaki Kemalpaşa, Ka
radere Manyas ve Karacabey 

ovalar:na da derhal su verilebil· 

mui için büyük bir gayret sarf 

edilmektedir. 
Nafıa Vekaletinin 50 milyon 

lira sarfetmek ınretiyle beş se· 
ııe içinde büyük su tesisatları 
Japınak için hazırladığı kanun 
layiha11 Büyük Millet Mecliain· 
deki aflkadar encümenlerde 

~~tltlk olunmaktadır. Bu para 

~: bilhassa Orta Anadolu' da 
flilt ttıi•atlanna inıasın bat· 

Tiftik iıtihıalatında memle· 
ketimizin en büyük rakibi olan 
Kapda bu cins hayvanların 
ıünden pne ar.almakta oldu2u 
öğrenilmiştir. 5-6 ıene evvel 
8 milyon kilo kadar elan istih· 
aal 1,5 milyon kiloya kadar 
düşmüştür. Bu sahada memle· 
ketimize yerine rakip Ameri
k~dır. Buradaki istihsalit bizim
ki kaciar olmakla beraber, ev· 
aaf itibarile bizim mahaulümüz 
daha iyidir. 

Diğer taraftan Merinosçuluk 
da ıünden güne terakki etmek-. 

tedir. Köylü bu hayvanlardan 
mühim miktarda istifade etti

ğinden bu cins hayvanla~ıo ke

limine hemen hemen hıç tasa· 

düf edilmemektedir. 

Çene auyu 1823 
Gaziantep Vilayeti: 

Okul ltinuı tamiri 1826 

Hadımköy Ask. SAK.: 
K. ot 1816 

lst. Elektrik Tramvay 
nel lslet. U. Müd.: 

Trauaformıtör 1783 
Mücenil şerit ltant kitle ve 

CUQO 1814 

lst. Defterdarlığı: 
Romorkör 1825• 

lst. Vakıflar Müd.: 
Muhtelif eruk 1821 

ve Tü· 

lehim ma· 

Nohut bulıur pirine v. ı. 1113 

İst. Komutanlığı SAK: 
Can .kurtaran yel~ti ve Hlı 1826 

Peşte panayırına iştirik 
hazırlıkları ikmal edildi 
Peşte panayırına iştirak için 

)hnzırhklar devam edilmektedir. 
Peşte panayırına gönderilecek 
nü miineler ve 2rafikler tamamen 

1 
haıırlanmııtır. Tiçaret Oduı bu 

l 

Harita tını.imi 1814 
Samsun Ask. SAK: 

iabuu patatea 1818 
Siirt Ask. SAK: 

Zeytin yatı 1824 
Tophane Lvz. SAK: 

Lıvemarin ve lcok kömiirü 1827 
Kırmı makioeai 1826 
Sıdeyatı 1826 
Erıak ve yem nakli 1813 

T oplu.pı Maltepesi Ask. SAK 
Sade ve ı.eylin yığı 1824 

Yüksek Mülıendis Mektebi SAK: 
Raç .. I, uo, koru enak ve yoA'urt 1824 
Çamaaır yıkama iıi lil4 

Zara Ask. SAK: 
Oduo 181!1 

iş için azami gayret sarfetmek· 
teelir. 

Panayıra inhisarlar Umum Mü· 
dürlü2'il de iştirak edecektir. 

Peştede açılacak panayırı ziya· 
ret maksadile ridecek heyetimiz 
Macaristanla ticari bir anlaıma 
ilzerinde de ıörilımeler yapa· 
cakhr. 

Ünye Beledly .. lnden : 

Kasabamızın hali hazır hartasının alimı işi açık ekıiltıaoye çı· 
karılmıştır. Yapılacak itin miktarı takriben .85 hekt~r meslcGn n 
10 laektar rayri mesk.On olup muhammen bedelı 2700 lıradır. 

Münakasa müddeti 27.6.941 tarihinden itibaren 20 rün olup ihale· 
si 17.7.941 perşembe 2ilnü saat 15 te Ünyede belediye encilmeni 
tarafından yapılacaktır. Muvakkat teminat akçası 203 lira.dır: . . 

Eksiltmeye iştira~edeceklerin Nafıa vekaletinden verılaııt ıhlısaı 
vesikasına malik yüksek mühendiı veya Topofraf olmHı ve en u 
100 hektarlık müteaddit kasaba hartası yapmış 9ulunmuı şarttır. 

lıteklile'rin şartnamelerle mukavelen••• ve hudut krekiıini her 
gÜD belediyeye mÜr&cı&atla fitebilec:eltleri ilan O(UDUr. 

Meosucat-Elbise-Kun~ura-Çamaşır v. s. 

Emniyet Umum MUdUrlUIUnden 
Zabıta memurları için satın alınacak 2500 metro krem renk yashk 

kumaşın 26.6.941 tarihinde yapılan münakasasında talib zuhOr et•e· 
ditinden on rün müddetle uzatılarak 14.7.941 Pazartesi riloü ıaat 
15 de açık eksiltme ile yeniden münakaaaya konulmqtur. 

Beher SDetreıine 170 kurut fiat tıiuain Hilen k11•1t1n all•u~ 
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Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi ıartnamesini i'Örmek isteyenlerin umum m6dilrliik satın alına lcomir 
yonuna milracaatları. 

Eksiltmeye rirecelderin 319 liralık muvakkat temin:ıt makboıt 

veya banka mektubile 2490 sayılı kanonun 4 üncü maddesi nde yasıh 
Hlıelerle birlikte münakasa fiinil saat 15 ıe kadar komisyona ıe .. 
meleri. 

Cimi Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 

•• .. •t. T•mnt, Nataa ltl•rl, Malz•••· Harlt. 

Gllaelyalı • lnoiraltı yelu aruında katran sathı 
kaplama İDf. 

Beton yol yap.: 150 m. 
Köprll tamiri · S4 metrelik 
Maranroz binui tamiri 
Demir yolu etllt amelyatı lrak • Filyoe Jıaath tlu· 

rindeki Semacak iıtuyoou ile Oımancik kazası 
aruıoda (tart. 160 krt) 

Kanlıoada tranaformat6r binuı iaı. 

aç. ekt. 

• .. 
aç. eki. 
kapalı &. 

aç. eks. 

7284 -

2825 50 
1682 25 
362) 11 

32000 -

4000 -

llql•r, Kllnlk ve l•p•nçlwart allt. Haa•h•n• Lvz. 

Sufr flör: 2 t.· eaanı dö mut: 58 k.· ekora clorao· paz. 3'40 -
jamer: 100 k. 

•tektrlk Havagazı-Kalorlter (Tealaatı 
Elektrikli seyyar kaynak makinesi: 3 ad. 

va ~••a•w••ll 

M enaucat, Elblae, K1andunı Çama"'' 

Elıtiaelik kumaı 2000 •· 
Branda bezi 1800 m. 
B. tipi kundura :S0-65000 çift (Şart. 23'CO k.) 
Çamaıırhk bez 4150000 m. {şart. 50 1.) 
H. tipi kundura 10000 çift (şart. 435 k.) 
Krem reak yazhlt kwıaaı: 2500 m. (temd.) 

kapaJı :a:. 

•••• 
paz. 

paz. 
> 

• 
aç. eki. 

Matbaa ltlerl Kırt•••~• • Yazıhane Levazımı 

Mat~a nrak: 9 kalem af. eks. 

t ekll)al, Ecı,altnıa, YDkletlfte 

Hububat nakli aç. ekı. 

w. ahrukat, Benzin, Makin• ~ .... ,. •·•· 

Odu: 56.160 k. 
Lnamarin kömirtı 250 t.·odun: 20 t.·aakiae yatı: 

1 t. silindir yatı 1 t.·raz 10 teaeke lstllpil: SO 
it. (temd). 

Gaz yatı (temd). 
Bensin: 2000 teneke 
Linyit kömtırtl: 85 t. 
Makiae yafl: 550 • k. 

> > 365 k. 
06k•e '-enain: 1150 teneke 

MUteterrlk 

Ôlıl aletleri: 22 kalem 

paz. 

pas. 
af. eks. 
paz. 

• 
> 

kapali z. 

5100 -

11800 -

çifti 7 20 
m O 31 

çifti 5 80 
m. 1 10 

296 -

50000 -
12000 -

1062 so 
275 -
237 25 

4975 -

780t -

lat. tehri ç5plerinin denize d~killmek ıurutlle 
imhası 6 ay mlddetle 

paz. ayhfı SOOO -

Teneke deliklerinin lehimlenmeıi iti ıeoetie: 
40000 ad. 

Makine kaJlfı: 13 • (temd). 
Balık atı iplifi S0/12: 800 k.·60/12: 800 k. 
Tımar fırçaıı 419 ad. (•ltteahhit nam ve laeaaıtına) 
Alet topratı: 200 t. 

llr&811, a.111re. •t, .......... . 

Ekmek: 40 t. 
Koyan eti: 13 t. 
Sıtır eti: 500 k.' 
lnek ıtldtl: 11 t. 
Seba: 11 kalea 
Ekmek: 31 t. 
Koyun etil 10 t. 
Sıtır eti: 1 t. 
Sıt: 8.5 
S.bse: 14 kalem 
Erzak ve Y•t Hbae: 28 kalem 
Yulaf: 44575 k. 
Anekadın fualye: 14.3t.· kabak: 14.3 t. 

8360 it. 
Arpa: 1300 t. 
Batday: 1300 t. 
Sıtır eti: 220 t. 
Sadeyafı: 88 t. 
Sıtır eti: 9838 t. 
Pirinç: 600 t. 
Sadeyatı: 1040 t. 
Zeytin yafl: 300 t. 
Saban: 308 t. 
Çay: 2 t. 
Sıtır eti: 100 t. 
Saban: 56.160 k. 
Sıtır eti: S76 t. 

(B MUzayadaler 

demateı: 

ı. 

aç. eks. 

paz. 
> 

kapalı z. 

a, •• ıu. 
il 

• 
> 

• 
aç. eb. 

> 

> 

• .. 
> 

> 
pu. 

kapalı L 

• 
• 
> 

kapalı a. 
> 

• 
c 

> 

paz. 
kapalı z. 
pu. 

• 

Tıbbi mlstaburat, aakaYYa kutular, ipek menıaoat aç. art. 

•••• 
Tıb\ai mtlıtahur domatea •uyu konMrv .. ı, ipek 

perde v. ı. 

Haynoı ~2 Nf 
llu dolabı 

aç. art. 

.,. art. 

269 -

9040 -

12000 -

4948 -
4940 -

100 -
1100 -
2535 -
4700 -
3800 -
180 -
850 -

1664 -

164000 -
156000 -
5~000 -

154000 -
3443300 -

288000 -
1820000 -

255000 -
144000 -
13600 -

k. o 35 

15552 -

--

Teminat Müracaat yeri 

547 - lzmir Viliyeti 

212 - lr.mir Belediyesi 
126 25 Çanakkale Nafıa Mtld. 
271 88 Tophane Lv:a:. SAK 

2400 - Nafıa Vekaleti 

• 
300 - ı;>. Deniz Yolları lıletme Mild. 

501 - Teplaane Lvz. SAK 

382 50 o. a. Y otlan Haydarpqa 

885 - Deniz Lvz. SAK Kuımpqa 
689 - lat. Hava Mıntıka 0epo Amirliti 

44940 - M. M. V. SAK 
> 

11200 - • 
319 - Emniyet U. Mild. 

Gtlntl Saat 

17-7-41 11 -

18-7-41 16 -
7-7-41 15 - 1 

I 
21-7-41 14 30 
21-7 -41 16 -' 

i 
\ 

21-7-41 ıs -

11-7-41 1-l 30 

21·7·41 15 -

10-7-41 15 -
10-7-41 14 30 
10-7-41 11 -

9-7-41 15 -
10-7-41 10 30 
14-7-41 15 -

Nakliyat .. Yükleme-Boşaltma 
Çanakkale Askeri &atınalm• Keml•ronundan: 

Muhtelif nakliyat yaptırılacaktır. Kapalı r.rrfla eksiltmesi 18.7.941 
Cuma günü saat 16 da Çanakkaledc askeri satın alma komisyonund• 
yapılacaktır. Tahmin bedeli M60 lira, ilk teminatı ~00 'irad1r. Tr 
liplerin kanuni vesikaluile melduplarını ihale saatin.len bir 
vel komiıy•na vermeleri. Şartnameleri komisyonda fÖtülür. 

lstanbul Komılt•nllAı Satln•lma Komlsro .ıu .ıdan: 
Açık eksiltme ile ihale edileceği ilin e::lilmiş ve gününde istek• 

!ileri tarafından verilen fiatları Komisyonca pahalı gJrülmüı olaıı 

lstanbul mıntakası dabiJiodeki 400() liralık oakbyat ışinin ihaleli 
8 Temmuz. 941 günü ıaal l! de yapılacaktır. İhalesi ton kilometr• 
hesabile ve ağır ve havaleli yülder ayrı olmak üz.ere yapılacaktır• 

Atır yülderia beher ton kilometr~ıuoa 2d ve bavaldi yükleri• 
beher ton kilometre.sine de 38 kurut fiat tahmin edilmiştir. İl 
~eminatı JOJ liradır. Şaıtnameai her it rünü komisyoııd:ı g-örülebilir· 
isteklilerin belli gün ve saatte Fındıldıda Satıaalma K.omiayenuD 
gelmeleri. 

Çanakkale A•kerl Satınalmn Koml•ronunllan : 
Muhtelif nsk.liyat yaptırılacaktır. Açık eksiltmesi 18. 7 .1941 Cuınl 

i'ÜnÜ saat 14.30 da Çanakkalede Askeri Sdınalma KoaıisyonunJ& 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 6000 lira ilk teminatı 450 Jiradır. Tali~ 
!erin belli vakitte kemisyona ıelmeleri Şartnamesi komisyonda ıö
riUür. 

22 SO Aydın Vilayeti 

• • • Muhtelif deniz nakliyatı yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksilt
mesi l~.7.941 C.:uma ıilnü saat 15 de Çanakkale Askeri Satınala1 

17·7·41 lS - Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 6000 lıra ilk temina 
' 450 liradır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mek.tuplarıDı ibal 

ıaatinden !tir saat evvel komisyona vermeleri. 

- - Akıehir Toprak Mahsulleri Ofüi 18·7-41 - - Çanakkale Aakeri Satınalma Komiaronundan : 

lzmitte Akarcada Ask. SAK 
Mudanya Belediyesi 

1-8-41 e icada' j 
8-7-41 15 -

Muhtehf eua tahmil ve tahliyesi açık eksiltmeye konmuıtur. lba 
lesi 18.7.9•H c:uma günü saat 14 te Çanakkaleae Askeri Satınal_. 
Kemisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 3330 lıra ilk temınat 25' 
liradır. Şartnamesi Koıııisyonda ıörülür. 

7590 - Topkapı Maltepesindeki Aık. SAK 9-7-41 10 -
915 - Transit Yolu Eraarum Mıntaka Müd. 28-7-41 15 -
19 69 Kınık Belediyesi 21-7-41 16 -
20 63 > 21-7-41 16 -
17 80 > 21-7-41 16 -

373 15 l:ıuııir Bele4. 7-7-41 16 -

585 - D. D. Yolları Ank. ve Haydarpaıa 19·8-41 15 15 
Vezneleri 

4250 - lat. Belediıesi 14-7-41 14 -

20 18 • 14-7-41 14 -

Mudanya Belediyesi 8-7-41 15 -
678 - Tophane Lvz. SAK 14-7·41 14-
37 04 • 14-7-41 14 30 

900- 0. D. Yallan H. paıa 17-7-41 lS -

371 10 Mersin Deniz Gedikli Orta Okulu SAK 15-7-41 9 -
370 50 • 15-7-41 11 -

7 50 • 15-7-41 11 -
12 ~o • 1s-1-41 14 -

190 13 • 15-7-41 15 -
352 54 > 16-7-41 9 -
285 - .. 16-7-41 10 -
13 50 • 16-7-41 10 -
" 75 • 16-7-41 11 -

124 80 ,. 16-7-41 12 -
Çana~. Memleket Haat. 7-7-41 16 -
lzmir Vilayeti 11:7-41e kadar 
Ömerlide Ask. SAK 21-7-41 14 -

6450 - Siirt Ask. SAK 
9050 - .. 
4125 - > 

11880 - Gebze Ask. SAK 
117049 - Topkapı Maltepeıindeki Ask. SAK 
15270 - > • 

683SO - > 

13950 - > 

8450 - • 
1020 - Deniz. Lv:a:. SAK Kuımpaıa 
26'25 - Ktıtahya Hava SAK 

lzmitte AkarcMa Aık. SAK 
2332 80 Trab11<>n Aık. SAK 

- - lıt. Gtımkilkleri Baf. Mtld. 

lat. Gtlmrtlkleri B&f. MOd. 

Kıaıkhda Atpaaan 

-- Betıktq Sulh lcra Mem. Betiktaı 
Vapur lskeleai 

24-7-41 10 -
25-7-41 11 -
23-7-41 10 -
25-7-41 16 -
22-7-41 11 -
22-7-41 15 30 
23-7-41 11 -
23-7-41 15 30 
24-7-41 11 -
7-7-41 15 30 

17-7-41 14 .50 
1-8-4le kadar 
8·7·41 10 -

9-7-41 13 30 

9-7-41 13 30 

18-7-41 9-
8-11·7-41 12 -

Devlet Demlrrolları ve Llmanlar1 ı,ı. U. MildUrlilfUnd• 
Çerk.esköy lok.omotıf deposuna iki sene zarfında vilrüdü tabınin ff' İS 

dilen 11,0_ )0 ton _mad~.o. kömürünün va~ondan yere tahliye ve ıstifi. B . 
le aynı mıkdar komürunün ye,den makıoa veya vaıona tahmili if 1 
açık ekailtme usulıle münakasaya konmuttur. · 

Beher ton kömürün muhammen tahliye ltedeli 20 kuruş ve talımilİ ~ 
15 kuruıtur. 

Münakasa !8.7.941 cuma ıünü saat 11 de Sirkecide 9 lşletmf' bi• ~ 
nasında A. B. komiıyonu tarafından yapılacaktır. il . 

lıteklılerin aynı rün ve saatte 288.75 lira teminatla ve kanuni vfl' 
sikalarla beraber komisyona müracaatları liz.ı mdır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilir. 

Mahrukat, tl81zin, Makina yağları 

Yal~va Askeri Satın Alma Komlsronuntlan: 
Beher kilosu bir kuruştan 318) ton odun kapalı zarfla eksiltm"'ye 

konulmuıtur. lbalesi 18.7.941 Cuma ıünü saat 15 de Yalovada Tao 
otelinde Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacalmr. İlk teminatı 
2335 liradır. Taliplerin kanunoi veıikalarile teklif mektuplarını ibal• 
ıatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. .Evsaf ve ıartnamesİ 
Ankara, lamit, lstanbul Lv. Amirlikleri sahnalma komisyonlarınb 
da rörülür. 

lat.nbul Levazım Amlrllll Satmalma 
15 ton Lavemarin ve 15 ton kok kömürıi dlmacaktır. Pa:ııarhkl• 

eksiltmesi 7.7.911 pazartesi fÜn(i saat 15 Ja Tephanede Lvz. Amir
liti Sahnalma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin becılelİ 
6l9 lira 5'l kuruıtur. Kati teminatı 104 lira 43 k.uruıtur. Taliplerio 
belli vakitte Komisyona relmeleri. 

Ticaret V ~xll.:tinden 
V .. itilet ibtiy•c• •ıwin satın auuiicak 10 biıJ lıtre ltenzin müddeti 

içinJe talip çıkm .. Jı,jdan eksitw .. ~490 sayılı kanunun 43 üncü ıuad• 

deai mucibince 4.7.941 tarihinden itibaren 10 filn daba uzahlmıııtıt• 
Taliplerin ihale ıünü olan 14.7.941 ıünü saat 14 te zat iıleri v• 
levazım müdürlüfüne müracaatları ilin elunur. 

Ankara Lev•zım Amlrllli &atınahna Koml•ronundan : 
Pazarlıkla 1165 ton odun alınacaktır. lhalesı 9. 7.9H çarıamb• 

rünil ııaat 15 de4ir. 
lık teminatı 1966 liradır. Şartnamesi Komisyonda lierrlln ıörüle" 

bilir, Taliplerın Komisrona müracaatları. 

.• • Pazarlıkla 1200 ten odun alınacaktır. lhaleıi 9.7.941 çarı•~,,,. t 
ba rtınll ıaat 15 tedir. l':"n 

ilk teminatı 20l5 liradır. ŞartoamHi Komiıyonda berfiln rörillfl' 
bilir. Taliplerin Komisyona müracaatları. 

Adap•zar Aakert Satın Alına Koml•yonundlan 
11~8 ton odun alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 28.7.941 pa

zartesi rtınll ıaat 15 te Adapuarında Askeri Satıoalma Koıaisyoauıı· 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1579l lira, ilk temenah 1184 lika 4" 
lr.uruıtur. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ilııılıle ı~ 
tinden bir saat evvel Komisyona vermeleri . .Evsaf ve ıartnameıi p.o• 
kara, lstaabı\l Levazım Amirlikleri Satınalma Komiıyonlaqnda dl 

ıörlllllr. 



1T--.ıu1Ml 

•rnara Ussu Bahri K. Satan Alm• Komlsronundan 

Tahmini Fi. Teminatı 

Kileıu Karuı Sa. Lira K. 
1• kalın benzin 350,000 35 92 18858 00 
t.-lı:er 000 4'8 18 3613 50 ~ 50, . 

l· ts.6.Ç41 ı-iinünde yapılacak olan pazarlı~ında tahb zuhur ~tme· 
yulı:anda yaııh maddeler ayrı ayrı yeaıden pazarlık eksiltme· 

konulmuştur. 
Pazarlıtı 7 Temmuz 941 pazartesi gunu saat 15 de İzmitte ter· 
• lı:apmndaki Komisyon binasında yapılacaktır. 
•axarlığa ittiralc edecek taliplerin 2490 sayılı kanunun is~ediği 
~larını ve yukarıda hizalarında yazılı teminatlarile bı rlikte 

1 k belli srün ve saatte Komisyon Başkanlığına müracaatları. 
• 

MONA.KASA GA%!TES1 

kabul edilaıiyec~ti için bu kabil teminat vermek is ti yenler daha ev· 
vel vekalete müracaatla bunları aliltah malund1klanna yatırmaları ve 
komisyona makbuı.larıııı tevdi etmeleri lazımdır. 

latanbul Levazım Amlrhli Satanalma Komlsronundan 

Atlet 
24,?50,000 büyük madeni dütme. 

800,000 küçük madeni düğme. 
Yukarda cins ve miktarı yaz.ıh maJeni düğmenin pazarlıkla elıt· 

siltmesi 9.7.941 çarıamba rünü saat 15 de Tophanede ist. Lvı.. 
Amirliği S1tınalma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 56090 lira . ilk teminatı 41'\54 lira 50 kuruştur. Nümune ve 
ev safları Komisyuuda görülür. isteklilerin !telli vakitte Komisyona 

Askert Fabrlkalar Umum MUdUrlUIU Merkez 
Sabnalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 9000 lira olan 50 tQn soda Aakeri Fabri· 
kalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma Komisyonunca 8. 7.'41 
salı günü saat 14 de pııı;ar~ıkla ihale edilecektir. Şartname paraaız· 
dır. Kat'i teminat 1350 liradır. 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

r inhisarlar U. MüdUrlUğUnden : l 
"'-----·--------~-----------------' 

\ 

gelmeleri. 

bul Levazım Amlrllll Satlnalma Komisyonundan • * • Filmaşio demiri ciheti askeriyeden verilmek üzere 38 ton 
2250 ton fırın odnnu alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmesi kadar bal ye teli yapı lacakhr · Paı. r. rlık la eksiltmesi 8. 7 .941 Sah giı· 
Ml Sah srüaü saat 15 de Tophanede Lvı.. Amirliği Sahnalma ; nü saat 15, .lO dl\ Tophanede Lv. Amirliği aatınalma komisyonunda 

50 araba gübre alınacak 
İnhisarlar Uoııım Müdilrlüiünün Maltepedeki tütiln tnstitilıü için 

mevcu' şartnamesine tevfikan 50 araba koyun veya keçi rill.resi ama• 
nelen satın alınacaktır. tlayonunda yapılacaktır. yapılacaktır. Taliplerin teoıiuatlariyle belli ukitte kemisyena gel· 

Pazarlık 15.7.941 salı günü saat 14 de Eastitil bioaaıada teık.il 
olunan Komisyonca yapılecaktır. Gübre vermeye talip Qlanlarm ıart· 
nameyi ıörme< ve izahat l\lmak İ 5 1 eyanlerin her riln mOesseıeye mi· 

·ahmin bedeli 40,500 lira ilk teminatı 3037 lira 50 kuı uştur. meleri. 
rtname ve evsafı Komi!yonda srörülür. Taliplerin belli vakit· 

ombyona r elmeleri. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan 
S : 30 ton Dikre yaiı ve 5 : .O ton Gres yağı satın alınacak· 

"llkre yağının kilosu 150, Gres yağınııı kilosu 90 kuruştan olup 
teminatı 7900 liradır. Pazarlıkla eksiltmesi 11.7 .941 Cuma gü· 

·•at 15 de Ankarada M. M. V. Satın alma komisyoaıund:ı yapı· 
ıtır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

~ ıez_ Q!E•• 
üteferrik 

D. D . Yolları 4 cU ı,ıetme lllareslnden: 

• ıetmemiı. ihtiyacı için ocak kilometreleri ve miktarları ile mu· 
·ten bcdelle

0

ri ve muvakkat teminat miktarları ve münakasa ta· 
; aşağıda gösterilmiş olan balast i ,ıeri ayrı ayrı olarak tesbit 
il mohte\if tarihlerde ve saat 15 de Kayseride 4 ilncü işletme 
ızinde kapalı zarf usulile müoakas:ıya konmuştur. 
a işe girmek istiyl'nlerin teminat\annı ve kanunun tayin ettiği 

• alarla teklif melı:tuplannı münakasa gün il mu 1yyen olan saatten 
tat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri liı.ımdır. 

oıtada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
a işe aid mukavele şartname projeleri 4 cü işletme müdürlüğün· 

• Haydarpaşa, Ankara, Sivas, Samsun gar şefliklerinden paraı.ıı. 
i. verilir. 

t ocağı 

·3 + 000 » 

:s + ooo .. 
'ı + ooo, 
. 9 + 000 " 
1 

• 4 + 60() > 

4 + 000 

' 850 
; - 159 

' - 136 • 
+ 000 > 

ı ı- 300 > 

1 600 '+ 96 .. 
1 + OiJO • 

' - 60 • 
1- 27 > 

1 
t - 6 • 

.• + 000 

'• - ıs ,. • 

ŞubMi 

41 

42 

43 

sahil 

• 
> 

Miktarı Muh. b. 
m3 lira 

5000 

3000 
2000 
1500 
1500 

8000 
700 
600 

1000 
1080 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

6250 

3600 
2400 
1800 
1800 

9600 
910 
780 

1600 
1300 
1400 
1300 
1400 
13ü0 
1300 
1200 
3200 
2800 
3200 
3200 
2800 

Mvk. t. Münakasa 
lira tarihi 

468 75 25.7.941 

720 00 28.7 .941 

W76 75 29.7 .941 

Ankata Hukuk FakUltesl MUdUrıUtUnden: 
} Hukuk taleb~sinin leyli talebelerinin çaınaşırlariyle sofra örlüs.ü ve 
I peçeteleri v~ yatak çarşaflarının yıkattırılması açık münakasaya ko· 
1 nulmuştur. Muhammen bedeli 4150 lira olup muvakkat teminat 3 2 
I liradır. isteklilerin şartnamesini görmek üzere Fakülteye, münakasası 
I için de 19.7.941 cumartesi günü saat 9,30 Ja mektepler nı..ıhasebeci· 

litine müracaatları. 

M. M. v. Satmalma Komisronundan: 

Benzin tankı ve tulumba montai yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 
624 lira 91 kuruştur. Pazarlığı 7 temmuz 941 pazartesi günil 1aat 
15 JeJir. lstaklilerin belli fÜn ve saatte komisyona müracaatları. 

Konra VaallliGinden : 
1760 lira bedelle açık eksiltmeye konulan pülverizatör m •• b. yaası 

için ikinci 10 ıün temdidi ıonunda da talip çıkmadığından hususi 
muhasebe müdürü reisli~iode teşekkül ~den komisyon to.rafıııdan bir 

i 
ay zarfında 8.7.941, 18.7.~41 ve 28.7.941 tarihinde pazarlık ıuretile 
satın alınacıatı ilin olunur. 

1 SJ!!L! J I ! =-!!!!!!!!'!!!!!!!!! 

1 

t.rzak, Lahire, Et, Sebze v. s. 
----...---.-.----~~~-----~~ 

Dıyarbakar Askeri Satmalma Komlsronundan : 

15 Ton sadeyatı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 7.7.941 pa· 
zartesi günü saat 10 da Diyarbakırda askeri satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 11, 7:>0 lira, ltat'i teminatı 326'.l lira 50 
kuruştur. Taliplerin belli vakitte kowisyona ıelmeleri. 

' 
GeUbolu 310 Satm Alma Komisronund•n : 

30 ton ı.eytinyatı pa:ıarhkla satın alınacaktır. 
Yatın muhammen ltedeli 180000 lira kati teminatı 2700 lira· 

dır. 

Hususi şartlar ve evaaf 310 Sa. Al. Ko • .ıa ve Ankara, İıtaa· 
bul, Sa. Al. Ko. larında aörülmektedir. 

ihalesi 17.7.941 perşembe aGnQ saat 11 de kadar bütün evraki
yle .;irlikte 310 .Sa. Al. Ko. na müracaat etmeleri ilin olunur. 

lnhlsarl ... r Ankara Bira Fabrikası MUdUrlUQUnden: 

Bira şişeleri için lı:ılıf imalinde kullanılmak üzere 275 ton çav· 
dar sapı alınacaktır. 

t Muhammen bedel 8250 muvakkat teminat 618,75 liradır. 
1 İhale 10. 7 .941 perşembe günü saat 15 de fabrikada müoakit 

1 
komisyon huzurunda yapılacatındao taliplerin şartnameyi rörmek 
üzere şimdiden fabrikaya müracaatları lüzumu ilin olunur. 

1 
1 
1 

Ankara Levazım Amlrllll Satmalma Komlayenundan : 

+ 000 ,. 
+ 000 ,. 

44 
19300 
2000 
3000 

~7600 

2400 
3600 

450 00 30.7.941 1 

l 
\ 

Pazarlıkla 50 ton kırmızı mercimek ıatıa alınacaktır. 
Beher kilosuna tahmin edilen fiat 22 kuruı 50 santimdir. 
İhalesi 8.7.941 salı günü saat 10 da yapılacaktır. 
Nümuneai her gün komisyonda (Örülebilir. 

+ 600 > 
+ 000 ,. 
-t 800 JI 

+ 800 ~ 
+ 900 ) 

45 

5000 
1000 
1000 
1000 
2000 
3000 

6000 
1300 
1200 
1200 
2'00 
4200 

757 50 31.7.941 
\ 

Taliplerin aynı j'Ünde kanuni teminatlariyle birlikte komiıyona 
müracaatları. 

.*.Pazarlıkla 10 ton zeytin tanesi satın alınacaktır. 
muhammen fiatı 38 kuruştur. 

ihalesi 7.7.941 pazartesi iÜnü saat 16 dadır. 
Taliplerin kanuni teminatlarile birlikte komisy•na 

Be her ki loımnuo 

müracaatları. 

racaatlan ilin elunur. (5383) 
* • • 

1 - ld:uemizin lstaııbul bira f .. brikasında mevcut 1470'2 kilo 
üçilncü ve l 18H kilo ikinci nevi at arpası pazarlıkla satılacaktır. 

2 -Pazulık 8.7.9·H salı rünü sa;ıt 11 de Kabatı~ta Levazım Şu· 
bemıı.deki Satış K.omisyonunaa yapılacaktır. 

3 - Nümeae söı.ü ıeçen şubede rörülebilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan rün ve saatte teklif 

e•ecekleri fiat üzerinden °• l.> güvenme paralariyle Dİrlikte •ez.l"lr 
Komisyona müracaatları. (5440) 2-4 

• • * 

Cinıi Miktarı Ek.ııiltme .ıeldi Gana Saati 

Hırdavat levazımı 8 kalem Paurhk 
Şerit destere 45 m m 200 adet " 
Selefon lcitıdı 60,000 tabaka 
Varonet yatatı komple · 100 ad. > 

• bilyası ı.ooo • > 

• • 6.000 ,. " 

11.7.9-tl 
11.7.941 
22.7.941 

" . . 

10 ~ 
11 

!J 30 

18 

1 - Nümuneleri mucibince yukarda cins ve miktarları yuıh ,4. 
lı:alem malı.eme pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık hiı.alannda yazılı fÜn ve saatlerde Kabataıta Le· 
vazım Şubemizdeki Alım Komisyooun.Ia yapılacaktır. 

lll - Nümuneler ıözü reçen şu\lede röriilebilir. 
lV - lstelı:lilerin pa:ıarhlt için tayin Glunan filo ve saatlerde tek

lif edecek.leri fiyat üzerinden °. 7,5 rüvenme paralarile birlikte ..... 
kllr Komiayona müracaatları. (5320) 2-4 

* • • 
1 - Keşif .ıartnamo ve planı aucİDİnce lcbremizin Saıaıuacla yap· 

tıracafı tııı. an barı inşaatı işi kapalı zarf usulile eksiltme.,. kenul • 
muştur . 

'l - Keşif bedeli 30.4~7.70 lira ~o 7,5 muvakkat teminatı 2214.3l 
liradır. 

3 - Eitsiltme 18.7.941 cuma ırünü saat 15 te lıtanbulcla Kat.a
taıta Levazım Şubemizdeki Alım Kemiıyonunda ve ayaı rin ve 
saatte Samıun Baımildürlü~ünde müteıekkil Komiıyon.ıa yapılacaktır. 

4 - Keıif, ıartname Levazım ŞulMıiadea, Ankara, iz.mir, Sa•· 
sun Baımüdürlüklerinden 152 kuruşa alıoaltilir. 

Münakasaya rirecekler mühürlü telı:lif mektuplarını kanuni vesaik· 
le 0 o 7,5 ıüvenme parası makbuzu veya banka teminat mektultunu 
ve şartnamesinin • F • fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapah 
zarflarını ihale iÜnÜ eksiltme saatinden bir saat evvel mezkQr Ko
misyon Başkanlıfına veya Samsun Ba.ımüdürlüfiine makbuz •uka .. i· 
linde vermeleri li:r:ımdır. {5166) 2-4 

lstanbul Gümrükleri BasmüôürlüQün~en : 

(Hurda eşya satıhyor) 
Sirkeci Reşadiye caddesinde Cümrük Levazım Trtkik Memurlutu 

anbarıııda bulunan 288 lira 90 kuruı değerinde 56 kalem hru .. ,a 
9.7.41 çarşamba rüııü saat 10 da 2490 sayılı kanunun hilltilmlerine 
ıöre açık :ırt hrma 'ur~tiyle !lahlacağ'ından isteklilerin mahallinde eı
yaları ıörerek ihale ıün ve saatinde yü:z:de 7,5 pey ak.çeıioi yabrmıt 
olarak Başmüdilrlük binasındaki Komiıyona milracaat etmeleri. (S136) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın Alma Komisyonun~ın : 

8000 10500 latanllul Levazım Amlrllil Sabnalm• Komlsrehund•n: 
Mektebimiz.in 80.006 

konulmuştur. Muhammen 
Eksiltme 7.7.941 ~aat 11 

parça çamaşır yıkama iti açık 
':,edeli 5,5 kuruı ve ilk teminat 
de yapılacaktır. (4918) 

ekailtmeye 
330 liradır. 

4-4 

~Sıhhat ve içtim at Muavenet Veklletınden : 
aıl'nin M. bedeli Mv. teminat İhale Saat! 

Beher kilosuna 18 kuruş tahmin edilen 82,200 kilo süt alına· 
caktır. Kapalı zarfla eksiltmeıi 21.7.941 Pazartesi rünü saat ıs de 
Tophane Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacak· 

ı tır. İlk teminatı 1109 lira 70 kuruttur. Taliplerin kanuni vesika· 
l larile teklif mektuplarını ihale ıaatinden bir aaat evvel Komiı· 
1 yona vermeleri Evsaf ve tartnameıi Kemiıyonda il>rülür. 

•i Miktarı lira kr. lira kr. güaü 
lr. çıralı 

çam çatı 
este 280 m3 15680 00 1176 00 16.7.941 15,00 

ıi 224,712 m3 12583 87 943 79 15,15 
761.5 kg. 7625 oo 571 88 • 15,30 

1,000,UOO adet 26000 00 19)0 00 ,. 15,45 

• oaradada Hamam önünde tıb fakültesi mllıtemililından dotum 
niye kliniti binasında emaneten yapılaca.it U mal iuşaatı için 

• nevileri, miktarları, muhammen bedellerı ve muvakkat temi· 
Jazılı 4 kalem inşaat malzemesi pazarlıkla alınacaktır. 
hme 16 temmu:& 94! tarihinde çarşamba iÜnil ve her malı.e· 

tnd - t "l ti rde Ankarada Sıhhat ve lçtimai Mua-f a iOS erı en saa e 
eltatı-tinde teşkil olunacak komisyonca yapılacakhrl. . • 
nlcr bu işe ait şartnameleri Ankarada Sıhhat ve çhmaı Mu
ekaleti lçtimai Muavenet Dairesinde ve lstanbulda Sıhhat ve 

• ~· ~\iıdurlüiünde tel kik edebilirler. 

1 

l 
ı 

• ·ı ırınin ınuvakkat teminat miktarı yukarıda iÖsterilmişlir. 
nat \ ı. it · 

() •tak nakit ve nakit mahi1etindeki evru omıayonça A 

* • * Beher kilosuna 27 kuruş 50 santim fiat tahmin edilea 
71,500 kilo yoiurt alınacaktır. Kapalı zarfla ekıiltmesi 21.7.941 
pazartesi j'Üaü saat 15,30 da Tophanede lstanbul Levazım Amir· 
liii Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 1474 lira 
'9 kuruttur. Evsaf ve tartnameıi Komiıyonda j'Örülür. Taliplerin 
kanuni veailıtalarile taklif mektuplarını ihale ıaatinden bir saat 
evvel Komisyona vermeleri. 

Zayi 
719' N.lı ıandal plakamı ı.a· 

yi ettim. Bu kerre yenisini çı· 
karacaiımdan eakiıinin hükmü 
yoktur. 

M. Zeki Kalk&Yaq 

1 
Blill ÇOCUK HEK1Ml -

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada hergün s. 15 ten 

aonra Telefon No. 40127 
~~ ... ~mı--

Zonguldak Vilayeti DaimT Encümeninden : 
Zonıuldak vilayeti içinde Beycuma - Çaycuma yolunun 13+080 

-26+ 440 kilometre araaında yapılacak l 1469S lira 98 kurUJ lteıif 
bedelli 13+160 kilometre tulundeki ŞHe iıi kapalı zarf uıulile eksilt

meye k.onulmuıtur. 
Eksiltmesi U.7.941 pazartesi rilnil uat 1 t,30 da Zoaruldakta 

Hükumet konağında Daimi Encümen Riyasetinde yapılacaktır. 
F.lı:siltme şartnameıi ve buna milteferri evrak Daimi Eocllmea 

kaleminde ve Nafıa Mildilriyetinde rörülebilir. 
Muvakkat teminat 6985 liradır. 
lıin bedeli 941 biltceıinden verilecektir. 
Eksiltmeye iİrmek iıteyenlerin ihale rnnonden OD d '8ekiz .... 

evvel Zonruldak vilayetine •ilracaat ederek vilayet makaaıada~ a· 
hnmış müteahhitlik ehliyet veıikasiyle Ticaret Oduından bu yıl ıçia 
alınmış veıilca ve muvakkat teminatına ait makbuz ve mektubıın11 ve 
sas teklifi havi kanuna uyıun hazırlanmıı kapalı zarfın muayyen aa• 

:uen bir saat evvel Daimi Enoilmen Riyuetine verilmiı olaıuı ilin 
•lanur. (S"4>) 3-4 
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ADMINISTRATION 

3 molı Ptrı. 4SO 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etranrer: 12 moiı Ptn. 2700 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertas Aujourd'hui 
!L .. ar 

Objet de l'adjudloatlon Jours Heures 
Mode 

d' adj ad icat. 
Prix Caution. Lieu:& d'adjudication et du 

estimatif provisoire Cahier des Charges 

Adjudications au Rabais 
Conatructlona·R6paratlon-Tr•w. Publlca·M•t6rlel de Cenatructlon· Cartogra"hl• 

Trav. roudronnaıe sur routt Güzelyalı • lnciraltı Pabliqae 7284 - 547 - Vilayet lr.mir 
Constr. route en beton: 150 m. • 2825 50 212 - Monicipalite iz.mir 
Repar. po11t de 54 m. • 1682 25 126 25 Dir. Trav. Pub. Çanakkale 
Repar. bitiase de menuiserie Pablique 3625 11 271 88 Com. Ach. lntend. Mllit. Tophane 
Trav. etudeı voie ferree sur la liıne Irmak • Pli cach. 32000 - 2400 - Mioiıtere Trav. Pub. Ank. 

Filyoı eı:atre ıtatien Somoncak et Kaza Oı· 
aıancık (cah. eh. 160 p.) 

Coastr, poste de tranıformateur a Kanluıa Publique 
. 

300 - Pir. Gen. Voies Marit. Etat 4000 -

Produlta C htn lc. a. e • et F t- erll' ecea.UQ11e•·lnb.r1tft' en la Senllerlrea·f ournlture "our Hopltaux 

Soufr• fleur: 2 t.· •Hence de menthe: 56 k. Gre ' rre 3340 - 501 - CGm. Ach. lntend. Milit. Tophane 
6cerce d'oranıe amere: 100 k. 

l!lectrlclH·Gea·Che1tffa9e Central (lnatall•tlon et Mat6rlel 
Machlne electrique ambulante ile soudure: 3 p. Pli cach. 5190 -

Hablllem ent·C l1•11••11rea·Tlaaua-Culra 
~ 

Etoffe d'ete coul. ereme: 2500 m. (aj.) 
!.toffe pr. habits: 2000 m. 
Tolle Jbranda: 1800 m. 
Chau11ureı type B: 50000 • 65000 paireı (cab. 

cb. 2340 p.) 
Toile pr. linre: 4 150.000 m. (cah. oh. 50 L.) 
Chauuuroa type H.: 10000 paireı (cah. eh. 435 p.) 

Publiqae le IJI, 1 70 
Gre a rre 11800-

Gre i rre la paire 7,20 

• le m. O 31 

• la paire 5 80 

Tr•v•ux d'lmprlmerle·P•peterle-Fournlture de Bur-ux 

lmprim•ı: 9 lotı Publique 296 -

T ransport-Char11ement·D6ch•r9ement 

Truıpertı oereales 

Combuatlbl• • C•rltur11nt • Hull .. 

Glaarben llrnite: 85 t. 
Huile pr. macbine: 550 k. 

> • 365 k. 

Pııbllque 

Gre a 11'• 
> 

• 

1062 se1 
275 -
237 25 

382 50 l·re E:&pl. Ch. de Fer Etat H.paıa 

319 - Dir. Gen. Silrete Ank. 
885 - Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 
689 - Chef Depôt Aviat. lst. a Yeşilköy 

44940 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

• 
11200 - .. 

22 50 Viliyet Aydm 

- - Office Ceroale1 Akıehir 

79 69 Municipalite Kınık 
20 63 > 

17 80 .. 

17-7-41 11 -
18-7-41 16 -
7-7-41 15 -

21-7-41 14 30 
21·7-41 16 -

21-7-41 15 -

11-7-41 14 30 

21-7-41 15 -

14-7-41 15 -
10-7-41 15 -
10·7-41 14 30 
10-7-41 11 -

9·7-41, 15 -
10-7-41 10 30 

17-7-41 15 -

18-7·41 

21-7-41 16 -
21-'/-41 16 -
21-7-41 16 -

Benzine en vrao: 11~0 bidoaı 
Boiı: 56 t 60 k. Gre a rre 

4!J75 - 373 15 Mnnicip. iz.mir 
Com. Aoh. Milit. h..mit a 

7-7-41 16 -
Akarca juaqu'au 1-8-41 -

Charbon lavemarin: 250 t .• bois: 20 t.· huile pour 
macbiao: 1 t.· petrole: lQ bidons, eteupe sa k. 
(ai) 

Petrole (ai) 
Beo•ine: 2000 bitlons 
Boia: 1165 t. 

• 1200 t. 
lensine: 10000 litres 

Dlwera 
lnıtrumenta de meıure: 22 lota 

Deatruction durant ' moia des •rdures menareres 
de la ville d'lıt. en leı jetant danı la mer 

Sondure trouı de bidons environ: 40060 p. 
Courroie de machine: 13 m. (ai) 
Fil pr filet de peche de 50/12: 800 k. id de 60/12: 

800 k. 
Bros1e pr etrier: 449 p. (au nom et pour compt• 

du fonrnisseur) 
Terre refractaire: 200 t. 

Provl•lona 
Viaod• de mouton: 80 t. 

> > 20 t. 
Viande de boeuf: 200 t. 
Viande de mouton: 50.4 t. 

Beurre: 9 t. 
Pommı de terre: 21 t. 
Y oghoart: 9 t. 
Oeafı: 50000 p. 
Lerameı: 7 lob 
Beurre: 1.5 t.· raiıia ıec: 2.5 t.· abricots ıecı: 500 

k.· fromaı• blapc: 1 t.• macaroniı, veraicelle1 

ete. (al) 
Foin: 1844 t. 
Bearre: 30 t. 
Viande de boeuf: 120 t. 

• > 312 t. 
Beurre; 19.5 t. 

PıiA pr aa. IADN 

Gr• a rr6 
Publique 
Gre i rr6 

,. 

Pli cacb. 

50000 -
12000 -

7Si0 -

Municip. Mudanya 

7500 - Com. Ach. Mili!. Maltepe de Topkapı :::::: :: ] 
915 - Dir. Zone Erıurum de la Voie Tr:ınsit 28-7-41 15 -1 

1966 - Com. Ach. lntend. Milit. Tephane 9-7-41 15 - ; 
2025 - > 9-7-41 15 -

Ministire Commerce Ank. 14-7-41 14 -

585 - Adm. Gen. Ch. Fer E.tat Ank. 19-8-41 15 15 
Bur. Exp. H.paşa 

Gre i gr& p. moiı 5000 - 4256 - Ce>m. Perm. Municip. İstanbul 14-7-41 14 -

Publique 269 - 26 18 ,. 14~7-41 14 -
Municip. Mudanya 8·7-41 15 -

Gre a rre 9640 - 678 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 14-7-41 14 -

> 37 04 14-7-41 14 30 

Pli cacb. 12000 - 900 - 1 ere Expl. Ch. Fer Etat Haydaraşa 17-7-41 15 -

Pli cach. 40000 - 3000 - Com. Aeh. Milit. Kayseri 21·7-41 15 -
> 11000 - 825 - Com. Ach. Milit. Afyen 21-7-41 15 -

• 50000 - 3/50 - > 23-7-41 15 -
Pli caııh. 20160 - 1512 - (fom. Ach. Milit. Akşehir 10-7·41 11 -

> 13275 - 99S 62 • 10-7-41 16 -
Pablique 1470 - 110 25 > 7-7-41 10 -

> 1530 - 114 - > 7·7·41 15 -
> 750 - 56 25 ,. 8-7-41 10 -
> 240 - ) 9-7-41 10 -:-

Pablique Dir. Vakoufı lıt. 7-7-41 14 -

Pli oacb. Com. Ach. Milit. Çorlu 22-7-41 11 -
• 46800 - 3510 - Com. Acb. Milit. Ardahan 22-7-41 14 -
> 20600 - 1620 - > 25-7-41 14 -

• 56160 - 4212 - > 25-7-41 11 -
• 23500 - 1755 - > :lJ-7-41 14 -

Pli oaola. -- 'l77S - Procureur Gen. Gıatıntop 2S·7·41 14 -

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM> 

Çorlu Askeri Satınalma Komlayonundan 1 

Aşatıda yazılı erzaklar satın alınacaktır. Paz:ırlıkia ' 
9. 7.941 çarşamba ril.nü ııaat 15 de Çorluda askeri satın .ıl_, 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komi:.yuıııı I 

Cinıi Miktarı T eminah 

Tez şeker 
Zeytin yafı 

kile lira 

3000 216 
1500 169 

• Çanakkale Aakert Sat.nalma Komlsyonundl 

Aşatıda miktarı yazılı kuru otlar kapalı zarfla eksilt-'t 
muştur. ihalesi 30.7.941 çarşamba ıilnü saat 14 de Çanaıklf 
keri satınalma komisyonunda yapılacıaktır. Taliplerin kanuni 1 
rile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel kemitf 

meleri. Evsaf vo şartnamesi komisyonda görülür. ~ 

Milttarı Tutarı Teminatı 
ton lira lira 
480 31300 3240 
456 29640 2223 
560 35750 2681 

1080 70200 5265 
200 13000 975 
336 21840 1636 
866 56290 4221 
-400 26000 1950 o 

b 
.,. 
t 

Bolayır Askert Satanalma Komisyonundan 1 

1626 Ton sıfır eti 6 parti 216 şar ton, '.l parti ı-fA~ 
1 parti 42 ton elmak üzere ayn ayr ı p3zarlıkla satın alınaC1f 
her kilosu 40 kuruştan her partinin teminah ona r öre hes'' 
23.7.911 çarşamba j'İlnil saat 11 de Bolayirde askeri satı; 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyon• \i 

lu 
* * * 2000, 540, 460, 325, 1675 şer ton ceman 5 bin told 

pazarlıkla ayrı ayrı satın alınacaktır. Beher kilosu 6 kurufı ~ 
ilk teminah besapl.uıacaktır. ihalesi 14.7., 41 pazartesi ıü'fı 
de Bolayirde askeri satınalma koaaiıyanuoca yapılaoaktır. dil 
belli vakitte komisyona relmeleri. 

1 

Zenguhlak Erelll KömUrleri ı,ıetmesınct' 
20.6.941 tarihinde yadılacağı ilin edilen, balyalı olarak~ie 

ton saman eksiltmesi verilen fiat haddi liyıkıoda ıörül 
11.7.941 cuma günü saat 14 de açık p.ızarlık suretile Y'rla 
Alikadarlarıu yüzde 7,5 teminatlarile birlikte yukarıJa golri 
rih ve saatte Zonguldakda işletıne malzeme servisine mür•"'>I 

Şartname v~ mukavele proiesi Aııkarada E.tibank umuı' 
tünden, lstanbulda Etibank büresundan veya Zonrllleiakta i{, 
istenebilir. 

lzmlr Levazım AmlrllGI Satınalma Komlayol1~a 
Beher kilosuna 155 kuruı tahmin edilen 70 bin kilo salın 

palı :zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 21.7.~Hl pazartesi l 
16 da lzmirde Lv. imirliti satınalma komisyonunda yapıl•?i 
teminatı 6675 liradır. Taliplerin kanuni vesik.alarile teklif 
rını ihale saatiaJeo bir ııaat evvel komisyona relmeleri . 

• ..lel 
Adapazarı A•kert Satlnalma Komisyon•""; 

1200 ton kur •ı ot alınacaHır. Kapalı za rfla eksiltmesi ;a 

ı ;ı 1 ı '.rilnü saat 1 ') eh Adapu:ırı'lda askeri <:'l tmalma ko.;;i 
yapılacaktır. Ta'ı ni n bedeli 7 '3 b'ıı lira, ilk 1 • ıı i natı 3900 1 in 
!iplerin kanuoni vesikalarile teklif mektuplarını ihale s•,ıD 
saat evvel komisyona vermeleri. Jİ 

.e 

lstanbul Cumhuriyet MU~delu mumllllin~ 
lstanbul cer:a ve tevkif evi hastaoesioin bir senelik safiil.aı 

lılt J 8250 kase yoğurt ile 3650 kilo süt ve 2550 kilo et a 
açık eksiltmeye konulmuş ise d e muayyen fÜnde kanuni )U 

ihalesi icra edilmeditinden bu husustaki eksiltmenin on ı'ıtii 
le uzatılmasına ve muhammen bedeli 1368 lira 75 kuruş .,1 

kat teminatı 102 lira 56 kuruş olan yoğurdun eksiltmesinillt 
Cuma günü saat 15 de ve muhammen bedeli 730 lira "e /! 
teminatı 54 lira 75 kuruş olan silt eksiltmesinin ayoi gün i 
da muhammen bedeli 1377 lira ve muvakkat teminatı Jul 
kuruş olan et hakkındaki eksiltmenin aynı gün saat 16 d'>ir 
karar verilmiş olduğundan taliplerin mezkur glln ve saatteJ
metteki Ceza ve Tevkif evi binasında loplanıtcak komisf ai • 
belrelerile birlikte müracaarları ili n olunur. 

~ !J! 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: 

Buıldı!ı yerı "MUaatl••• M•tbaAs• •• 


