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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruş 

3 Aylığı 450 
6 ~ 850 

12 " 1500 
Ecneb i memleketler ıçın 

12 nylığı 2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nushalar 
20 kuruştur. 

SALI 

H C 1 AR IKTI ADI. ALI. i A v .zj 1 

16 lkmcdılnWI 1940 

iDAREHA E 
Galnta, F ermeneciler Ca 

Kenber ham. 2nci kat 
No. 8·9-11-12 

1• A-"'' ŞA""'TL ~ R' L ,,. h. • ·"""' ! 

Idarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

l ı Posta kutusu l'lo. 1261 il 
L -

---------------------------· nı um T ·· ccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

kon o 
Dokuma nizamnamesinin tatbikine 

başlanılıyor 

l Bu günden itibaren el tezgab
d'!1nda top halinde imal edilen 
Ut •e perdelik dokumalarla kre· 

r.onlar, pijamalıklar, parçn ha
Uıde dokunan yatak çarşafları, 
Yorran çarşafları, peştemallar, 
lofra takımları, pamuklu omuz 
~lluları vesair el dokuma tezgab
barı ~ınamulatı yeni nizamname 
Gkuınleriode tayin olunan ev

llfa, uygun olarak imal edilecek, 
ay . b" nı ı.amanda boyaları bas ve 

ıt olacaktır ' 

Yeni niza:Oname hükümleri
ıı, uygun olarak yapılan doku
~alaruı üzerinde bulunacak eti
/ll• yeni tartlara göre imal e-
;ldigiui tasrih eden birer etiket 
~ lcak, v etiketin üzerinde ma· 
bırı cinsi, nev'i, ebadı yazılmlf 
ulu nacaktır. 
Evvelce yapılan dokumalar 

•ltı •1 müddetle satılabilecek, 
onda . 

1_ ıı ıonra nızamnameye ay-
ıcır1 

Vasıfta dokuma yapanlar ce-
~~ndırılacaklardır. Bu ceza 5 
ıradan 100 liraya kadardır· 

d Yarından itibaren Ticaret O. 
~sı ınürakıbları piyasada tetki. 

t Yaparak eski malların b~
~•tınanıeleri verilmiş olup olma· 

1if1nı ve tczzahların imalitları-
rınırı y . . •. 
I> l enı nızamnaye ıore ya-

1 ~p Yapılmadığını kontrol ede. 
Ctıı.lerd" 

ır. 

lltomob i ı Malzemesi F iatları 
Gittikçe Yükseliyor. 

11 
Otoınobil malzemesi fiatları· 

' 1~ .. gün geçtikçe yükselmesi 
0 

Erleri mutasarrır etmektedir. 

1 Yvclce 10 kuruş olan conta
•~r b~50 kunııa çıkbğı gibi Jitre-
31 

1
• ır liraya aatılcın idrolik de 

ibt~~~Ya satılmnkt dır. Şöferler 
td 

1 
ar komisyonuna müracaat 

0 erek bu fıyat yüks kliğinin 
tıııoe a · ı . . . t db" 1 ~ .eçı mesı ıçın e ır a ın-
aıını ıst~yeceklerdir. 

~•rbo K - -n agıdı Yapan Müesseseler 
tı~ıtrbon kağıdı imnl edeıı mü· 

C&cl · 
dllrı ir erırı 1940 mali yılı b.ıııu-
r11;1 •haren maktu şekılden ay

rok b tik eyauname usulüne tev-
•ıı nıu l · · t~b· tutuı aıııc e vergısıne a ı 

kar_,,7ası Maliye Vekaletince 
8fhrılmıştır. 

lhr 

ab rler 
tane ve elma ihracatı da deYam 
etmektedir. 
Muıra 11 ton kestane, 11 ton 

elma ve 150 bin kilo kok ile, 
Filistine 25 ton Lübnana da ı2 
ton elma, ve kestnne gönderil· 
miştir. 

Romınyanın Almanyayı ithalatı 

Azıldı 
Tunanın donması yüzünden 

Romanyadao Alaıanyaya sevki· 
yat ıok güçletmi§tir. İkinci ki· 
nunda ancak 20 bin ton petrol 
ve benzin sevkedilebilece~i an
latılmaktadır. Bu miktar en a
ıa~ı rakamdır. Diğer aylar ur· 
fında sevkiyat ayda 50 bin tonu 
buluyordu. Almanya bunu da 
kAfi görmiyerek ayda 190 bin 
ton aev.kedilm sini istiyordu. 
~~~~--·------____,,, ___________ _ 

Yani Benzin vı Petrol Flıtıuı 
Yeni benzin vo zaa fiatları 

hakkında Ticaret Vekal tinden 
teblit edılmittir. 

Petrol müttakları fiatlarının 

büi'ünkü ahval tlolay11ilo men
şe memleketlerde 7ükıelmi9 el
masına binaen, benzin ve za•· 
yatı azami aatıı fıatlarının aıttır
ılmaaı aarureti huıl olmuı ve 
aşaaıda yazılı fiatlar tespit edile
rek 15 ikincikanun 1940 tarihin· 
don itibaren mer'i7ete konmuı· 

tur. 
Benzin ve ıazya~ınm İstanbul, 

İzmir ve İskenderunda depo fiat· 
lan: 
Benzin dökme liateaı; 14,35 Kr, 
.Banzın ~ift büyük teneke; 556,54 
Guyafrı dök:m• kilo•il; 14,69 
Ga:r.yaflı ı;ıft bu.)uk teneke: 498,39 

. • 

Gaz,>nfrı ıek kıiçıH:teıı ktı; 77,75 • 

lienain ve i' :.sya~ının Ankar , 
İstanbul ve i:ı.mirde dökme ola· 
rak azami salış fiatları: 

Benzin hstesi Gnzyagı kilosu 
kuruş kuruş 

Ankara 19,-
İstanüul 16,60 15, O 
İz.mir 1 ,65 16,05 

Ankara, İstaubul, l:ı.mir, Sam
sun, Mersm ve lskend ... runda 
tenekeli benzin ve gnzyaa-ı aza· 
mi satış fi tları: 

Çift büyük Çift büyük tek 1 ü
tcneke teneke ı z küçük 
Leıızin yua-ı teneke 

Ankara 
İstanbul 
İzmir 
Samsun 

695 
615 
615 
62a 

i'Uf8j'J 

aç Faaliyeti Yeniden 
Yılba . . 

Menin 635 
Baıladı lıkondor n 585 

640 
530 
54 
555 
58U 
515 

97 
83 
86 
87 
88 
80 

clıi . şı tatıllerı mÜn811etetıle 
ttı(i P1Yaıalarla azalan ticari 
d naıebet d- d • "b . 
eıı un en ıh aren yenı-
V •rtı:nıttır. 

1 Pura ıJ k ~iiçlukı ~ u ve diter ihraç 
ihraç f cr~ne rağmen bir ıünlük 
ttıakt daalıycti 200 bin lirayı bul-

a ır. 

Fransa 
İpek, 

55 
Y~ 84 bin kilo ham 

bt Af . bın kilo fındık, cıenu
Ya 6 ~.kaya 10 bin, Avuatralya
ftnd k ın, Aoıerikaya 9 bin kilo 
Yay~ 8;e 5300 kilo barsak, İtal
kılo k .•andık yumurta, a3 bin 

8 eçı derisi gönderilmiştir. 
Undan b k 

bin kil aş a Çckyaya 66 
fınd k 

0 
Portakal, 18 bin kilo 

raç 
1 

d•.
1
43.00 kilo tatlı badem ih-

e 1 ınıştir. 
Mııır F·ı· . 

' 1 ıatın ve Lilbnana keı-• 

Diter yerlerdeki azami aatıı 
' fıatları, yukarıda l uumara altıu· 

da ıösterilea depo Hatlarına, 
uakliyenin, mahalli reıimierin 

ve liıteai Vekalete tevdi edilen 
yerlerde iae satıcı Komisyonla
rının ilavesi suretıle tayin ve 
tespit olunur. 

TAKAS PRİMLERİ -------
Takaıın ne.'i ltbalıt İhracat % 

Peıin Alivre --Enterşaııj.bl 5-
7005 aayılı lı:a-
ramamenİD 4 • 
iiocü maddesi 56 4S -44 100 
lıızilterc 70 40 l 100 
Belçika C>7 6ô 70 
Ho1lande 66 6S 62 65 
lıveç 3 50 48 100 
FraııH 55 '45 44 94 
İniçre 70 40 59 100 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Tütün Ve Tütün inhisarı Nizamnımesi hıkkıniı 

Kararname No : 2 12537 
KISIM: il 
Satıcılar 

Madde 37 - İnh:sarlar 1 

re ilk altı ay içinde tezkere Ye• 

rilir. Bunun lailkmü mali yılın 

d mayaı sonuna kadardır. ma · 
delerini satmak istiyen dükkan
cı ve7a geziciler bulundukları 
mahaldeki İnhisarlar İdaresine 
i,bu Ni..amnumeye batlı (17) aa
yılr arnek nçhile bir dilekçe 
vereceklerdir. Bunlar arasında 

dileği kabul edilenlere harcı alı
narak (18) sayılı örnete röre 
satış tezkeresi verılir. 

Madde 38 - Perakende ıahş 
hakkı verilen re1icilcr itbu aa
bfı İalıa iıarlar ldareıinee tenıib 
edilecek ıehir, kasaba Ye köy
lerle pazar, panayır yerlerinde, 
umumi bahçelertie, demiryoln 
istasyonlarında, YO buna mQ
masil balkın toplu bulundutı.a 

ıair mahallerde harçlı satıı teı.- ' 
kereai makabilinde yaparlar. 

Macide 39 - Porakonclo aah· 

C) Mali yılın ikincıi altı ayı 
içinde müracaat edenlere yine 
o yılın ıoauna kadar mı.teber 

elmak izero aatıf teakereai ve
rilir vo senelik harcı• yarısı •· 
lınır. 

Ç) Satıcılar fohiaara tabi mad
delerle beraber diter etJ• aat
tıkları takdirde dahi tezkere 
aarcıaı adeyeceklordir. 

Madde 44 - Satıcılar inhisa
ra tlbi aaddeleri .!iter ıeyler
don ayrı ve temi& bir lıııaldo bu
luadumaja ve boa•laıyacak ••· 
faaeUeriao halel ıolmiyeoek 111-

rette auhafaaa etmete aeobur
tlular. auca mwhalif laaroketto 
lt•lunaa aatıeılara İnbi1&rlar ida
resince bu macldo lııikmiae ria
yet etmeleri liaamu 1nı ile ih
tar edilir· Yine •Jkırı barokotto 

cılık için miiracaat edenler ara· tleyam etloaloria aatıı tezkereleri 
aıada 1485 sayılı kanun•a birin- İnbiaarlar İdarHİnce iptal eluaar. 
ci macldeai gererineo harp ma- ı Madtle -45 - Kau•aun 75 inci 
liillorile ıehid 1etimlori n ma· ma.lclHincl.e 11llık n allı aylık 

Jul miitelıaitler bul11ndutu tak- aatıf toakere laarçlarının 111ikca. 
dirde bur.lar derece ve müracaat rıoıo tayiai için aatıcılarıa 11aıf. 
ııraailo diter isteklilere tcrcilı 

edilir. Ancak bunların satıcılığı 
filen kendilerinin yapması tnrt· 
tır. Satıcılı ı veya menfaatini 
her ne suretle oluna elsun baş· 
kasına denedenlerin bu devir 
muamelesi idarece tanınmayarak 
kendilerine verilen satış tezke
resi iptal olunur. 

Madde 40 - r-rkiye Cürnhu
riyeti bududlnrı tiahiliade inhisıı· 
ra tibi maddelerİg düklıincı Ye 
ıezici sıfatile pcırakende s:ıtıııoı 
yapanlara tarife fiyatı üzeriuden 
% 6 ya kadar satış ücreti viri
lir. Bazı nevi inhisar mamulah
nm s rümünii daha :ziyade art
tırmak icin bu ücretin nisl:>eti 
muvakkaten } 0 ona kadar çıka
rılabilir. 

ları aıatıda g-öılcrilea oıaalara 
röı• tcıbil edilir: 

Yıllık ıatııı (20UOO) liratlaa yu
karı olan satıeılar 1 inci 11nıf. 

Yıllık aatııı (15001) dea (20000) 
liraya kadar el n aaheılar 2 aci 
sınıf. 

Yıllıluatııı (100 l)c.! n (150UO) 
liraya k5dar olan ntıcıl r a ün
e sınıf. 

Yıllık satışı (50U 1) den ( lOJuO) 
liraya kadar gla atıcılar 4 Ün· 
cü sınıf. 

Yıllık aııtııı ( 00 ) liraya k · 
dar elaıı satıcı! r 5 ınci sınıf. 

Madde 46 - Y euid•n aatış 
texkere&i alaeak olaa satıcılar, 

bulundukları ıcmt ve mc:\•kideki 
diğer satıcıların bır .. nceki yıl 
satışları üzerinden ve bu satıcı
lar arasında sınıf farkı bulundu
ğu takdirde bunlaru1 satıfları 
mecmuunun vasati tut rı iaeria-M dde 41 Köy s tıcıları ile 
den te&kere han::ıaa tabi tutabaı satıcılara ve şebir ve kasa- l ur. 

ba haricinde auıelcnin toplu bu- Madde 47 - Bat aatıcılıırın 
lunduğu yerlerde ve panayırlar· mıutakası evvel&1 aatıı teşkilitı 
da satıcılık yapanlara (40) ncı elmıyau ye lıuıı sebeple air yıl 
maddede yazılı aatıt ücrotiaclon enceki aatııları malüm ve ma

baıka sıılıf walaalleruıin mevki kayyet b•lunmıyan 7erlerden 
ve meıafeaine ve nakil va1ıtala- ise • ı.a, ıatuunın bir yıl veya 
rına röre İubiıarlar İdaresince altı ay içi11tle Hlıfı•ı taaı.btt et
tayin ve teoıib edileeek mik- tili tttün mamulltı mikclarının 
darda nakliye ücreti verilir. Şe- bedeline ıöre sınıfı tayin edilir. 
bir ve kaıaba ııatıcılarıaa İnlıai- Matlde 48 - Satıcılar clükkln 
aarlar İdnr since nakliye icreti veya aatazalarına ıirea tütün 
verilmez. ve inhiaarlara tibf maddelerin 

Madde 42 - Perakende 1aht J tarih 11ruile mikdarını j'Öıterir 
için ruhsat verileeek dükklula- ( 19) ••maralı örnete a-öro bir 
rı• yerinı ve ıezicileriu aatıt 

ıabasını, dükkanların •• mevki
lerin \tiri birine olan miinuebet 
yo meıafeaine, bulunduklara ma
hallin vaziyet Ye ehemmiyetine, 
ıatıtların clereceıine Ye halkın 

ihtiyacuıa J'Öre İnhisarlar İdaresi 
tayin ve teıbit eder. 

Madde 43 - Satıt tezkereleri 
aşağıda yaı:ıh za•an Te fartlar 
içinde verilir: 

A) Satı9 te:r.keroleri her yıl 

mayıs i~iade Yerilir H hükmi 
bir haziraııdan baılıyarak o •a
li yılın sonu a kadar ılevam e
tler. 

B) Mayıı içiacle toakore al
mayanlara ııoıfına gare bir yıl· 
hk harç tamamen alınmak üze-

fatua cof teri t•tmağa YO def
torferile aiail ıeçoa maddeleri 
tetkik H murakabe içi• İnbiıar
lar İtlareıioia ıallbiyetli meaur
larına 1'~5atermoyo mocbur.lular. 
Dükki.a n mataı:alarıncla inhi
ıara tlbi maddolorliea baıka 

'eylerin b•lmnaaaı itb• tekilıt n 
murakabeye aaai elamas. , 

Madde 49 - Gerek dlk'kbcia 
vo ıorela fHicİ aıf atilo perakea
lio a&hf yapanlara• totkila, teftlt 
YO muakabeloro aulııalef etleri 
uı•lea tansim edilecek aabıt 
varakaaı ile teabit edilir. İnlııiıar 
İdareai yapacaa-ı tabkikat aotieo
ıinde lüı.um ıör&rae Hlış tez.
kereıini iptal eder. 

(Devamı var) 

-
M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m · 

YARIN 17. ı. 940 ta YAPILACAK İHALRLER 

D, D. Yolları: 
Feribot iıış. No [1257] 
Balast No (1290] 

Atn Tümen SAK.: 
Arpa No (ll8'.2] 

lııbi1arlar U. Müd.ı 
ipek "l'O mantar t•klidi uç bobin 
No (1283] 
Sıraııara lı:iiQ'ıdı No [1283] 
Kayış No (1283 
Çıralı lı:a!aa ve tahta No [1297] 
Cıvata vo demir pul (1297) 

lat. İnşaat Uıta Ok.lu : 
Muhtelıf erzak No [1283) 

1ıt. PT r. Müd.• 
Elektrik ampulu No (1285] 
Hurç ve muvezı.i ır•ntaaı No (1288) 
e .. nzin No [1287] 

Poli• Mektıbi Müd.: 
BaA"lı fotiD No [1287] 
Sade1aQ' No [1287] 

Yük .. k Mubendia Mektelti : 
Elbi .. No (1287) 
Palto No (1287] 

Halkalı Ziraat Mektıbi Müd. ı 

• Koyun eiidü No (1287) 
M. M. Vek&Ieti: 

Hamiş : ( ] Tırnak içine alınmıı nu
maralar, ı~in h•ıızi uyılı ııuetede oldu· 
Qıınu ıöaterir. 

• • 

1 

Aıılc. ordu evi tevsi ·~· No L• 9] 
Mi:nalcalii.t Vekaleti : 

Muhtelif mobilya No [1289] 
O. Orman işlet. Karabuk Revir Amir. 

• Kolaıar ve çam tomruğa No (1290) 
T. H. K. Çanak. Şnbui • 

~ Deri baraak n boynuı. !'\o (1290] 
İııt. Belediye Sular idareai ı 

Evralı: bıutırılmuı No (1296) 
Bolu Nafıa Müd.• 

İlk mektep binası iDş. No (1296) 
Kocaeli Vilayeti ı 

lıiç ve levaı.ımı tıbbiye No [1298] 
lıt. EmDiyet Müd.: 

Benzin No [1298) 
Top.Rantı Lvı.. SAK· 

Yutak ve yHl•k kılıfı No [1299) 
Ekmelı: dolabı No (1299) 
Pamuk No (1299] 

T. Şeker f'abrlkuı A. Ş,r 
Maden kemürü nakli No (1299) 
Menın Gümriik Muhafaza Müd.: 

Telefon direği No (1501] 
T. H. K. Edirne Şubeıi : 

• Deri vo bar.salı: No (130q 
T. H. K. Sam•un Şubeııi : 

• Deri 't'e barsak No [1300] 

[•] Önünde yıldız i'areti bulunaıı İflcr 
mÜt.a)cdeye aittır. 

IV1UNAKASALAR 
İıfııt -Tamirat-Nahı i !•ri - Malz1111-Hırita 

lz111ir Belediyeıinden : 
Karantinada 199 aayılı sokakta mevcut kanalizasyonun 4U metre 

b yd uzatılması, fen işleri müdürlüğündeki keşif v.e fartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye onulmuştur. Muh:ıwmen bed 1i 164 lira 
olup ihalesi 26.1.9 O cuma giıuü sn t 16 dadır. iş. rlik ede .'er 12.i 
liralık temin tı iş bu.ol.tasına yatırarak ınaL.buz.iyle ı.ı 1 ge 
lirler. 

Çan kkalct Bel(!diycsinden : 
Çanakkale kasabasııııo meskun ve iayrir.neskıiu 225 h kti rlık 

s .. hasının balizır haritasile bunu çevreleyen 40 hektarla L65 hektara 
\•aran &abanın l 4000 mıkyaslı münhnııili takeometrdik haritasının 
yeniden alımı işi bir ay müddetle ve kapalı zarf usulilc ek,.iltmiye 
çıkarılmı9tır. 

İoin msktu bedeli 4500 liradır. 
Muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruilur. 
Eksiltme 7.2.940 çarıamba aünü saat 15 te Çanakkale Belediye 

binasında Eksiltme Kowisyoııu tar.ıfından yapılacaklar. 
Eksiltmiye iştirak edeceklerin Beledıyeler İmar Heyetinden iş

tirak veıikası almaları ve bunu teklif mektublarına koymaları la
:r.ımtlır. Şartaaacler Çanakkale Belediyesin e• ve Aokarnd Bele
diyesiatlen ve .A.nkarada Belediyeler imar Heyeti Feo Şefliğindeu 
parasız alınalııilir. Teklif mektublarının tayln edilen JıÜnde sut 14 e 
kadar Çanakkale Bele.tiye Reiıılitiac verilmesi veyahud. J'OSta ile bu 
ıaatlon evYel ıönderilmit bulunması lazımdır. 

içel Nafıa Müdürlüiünden: 

Silifke jandarma ol.:ul•ndn yapılacak paratoner tesisatına aid 
tanzim e•lilen 68Y.20 liralık keıif evrakı üzerine iuıaat açık ekıilt

r:aeye kenulm tlur · 
ikıiltme 25.1.940 tarilaine raalıyan pertembe ,.t.oü saat 10 da 

Meninde nafıa mld6rlltünde teşekktl odon komisyon huı:ur•acla 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat parası 52 lira ehıp iıtekli lıtu milııtar para
yı malaandıtıaa veya teminat mektubunu komiıyoaa ibraz etw.ete 
mecburdar. 

Ba ıibi itlerle ittii'al edenler eksiltmeye ittirak edebilirler. 
Fazla aalümat almak iıteyenlerin nafıa müdürlltüue mfiracaat

ları illa oluaııu. 

Kütahya Garnizon Aıkeri Sahnalma Komlıyonu 
Baıkanhğmdna : 

Kltabya Tayyare Alay ıarniıon•ndaa yapıluak ol .. Ye .1.9-40 
ulı rtlnG 1aat l 1 de kapalı ~arfla okailtmiye ko.alan iki aded erat 
puiyoauaa talib ııkaadıtından ihaloıi 27.1.940 cumartesi pn6 ıaat 
oa birde yapılmak izere 2490 aayıh kanunH 4J lacü maddeıiao 
tevfikan on gün uutılmıthr. • 

Teklif mektultlarının mez.kur rilo 1&at enda Komiıyeaa makbaz. 
mukabilinde verilmeıi illa olunur. 
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Bug··n ilan olunan Münakasa ve M··zayedeler Listesi 
Ctnıi 

A) MUnakasalar 

lntaat, Tamirat, Natı itleri, 

Tavla in': 2 ad. 
Pavyon tamiri ve helA inç. 
Tuzla kışlasında yap. tamirat 
Gönen Sıfat istasyonun ikmali inş. (temd.) 
Beş sınıflı okul binası inf. 
Su havuzu inş 25 tonluk 
Balya hilkümet konağı ikmal inş. (temd ) 
Kepsüt nahiyesi hükumet konağı tamiri 
Eski belediye binasının tehir otel gazino 

ve lokantası haline ifrağı 
İsparta Emniyet binası tamiri 
Pavyon tamiri 
Bakırköy taş iskelesi tamiri 
Tenis korlu yap.: 3 ad. 

alzenıe, 

paz. 
aç. ekı. 
paı. 

,, 

aç. eks. 
paz. 

paz. 

" 

arita 

7048 48 
9024 02 
410 -
~97 -

ssg 84 
599 33 

2000 -
3976 12 

2500 -

5000 -
1620 -

Topkapı sarayında terkoı ıuyu tesisatı 

Antalya içme su isalesi (şart. 17.26 L.) 
aç. elu. 2240 14 
kapah z. 34516) 54 

Su isalesi için çelik boru vaz ve ferşiyat işi n 10045 23 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (~~sisat ve marz~si) 
Maraton kulesi için 17 m. ve 10 koyu ına · 349 -

vi lamba transformotör 6000 volt 50 
mili amper 220 

Komut. bağlı ölçme alayına bir adet elek- pnz. 
trik lambalı ışık santralı 

Muhabere malzemesi: 10 kalem ,, 
Bahkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi ve ,, 

Köy ebe mektebinin kalorifer tesiaa-
h (temd.) 

l.lektrikle müteharrik motörlü ufki freze 
makinesi; masa seyri aszarı 80 aııırtl
metre olacak, tukıimat nvnası, ditli 
çarkları bilumum modul 11e deslere fro· 
zeleri v.ı. teferruatile komple (yeni ve
ya az kullanılmış olacak) 

6975 -
5681 64 

Tek nakilli sahra kablosu: 190000 m. kapalı z. 16200 -

rı .ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır '!.:.!:. 
Elbise müıtalıdem için: 103 tak. paz. 
Hamam takımı: IOUO ad. aç. eks. 5000 -
Sivıl elbise: 62 t. ,, Beh. 33 -
Çamıt,ırhk bez: 60000 m. paz· 
Arka çantalık bez.: 50000 m. (•art. 315 kr.) ,, 
Elbiae: 150-170 tak. aç. eks. 
Yata" yüzü: 450 ad. yastık yü:r.ü: 450 ad. ,, 
Battaniye ordu tipi: 5GO ad.·kilim beylik: pu. 

600 ad. 

m• O 62 50 
3400 -

720 -
7800 -

Tülbent ,, 2840 -
Resmi elbise diktirilmeıi: 457 tak.·tapka aç. eks. Beh. 5 -

457 ad. 
Yatak: 53 ad.·yaahk 53 ad.-yasbk kılıfı: 

106 ad.·yatak çartafı: 106 ad. havlu: 
212 ad. 

" 1680 -

Mobilya, bUro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 

Şef masası: l l ad.-memur masası: 40 ad. 
Koko: 400-500 m. 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Et nakli: 

as. eks. 

" 

1100 -
m. 2 20 

kapah z. aylığı 5000 -

ahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Mttkiue yağı sokoni vakum: 2.5 t. 

Utef errik 

Muhtelif mızıka alat ve malzemesi 
Opd Blitz marka kamyon tnseleri iizerine 

mevzu karo.serileri arkaya dotru 45 de· 
rece meyil ettirmeğe mahsus manivell 
ve dişliler vasitasile müteharrik terli· 
bat y p.: 10 ad. 

Bilyük kazan, kazan kapağı, yağ tavası 

bokraç·süzgeç kevtil"-karavana 
Planya tezgahı: 1 ad. 
Hava olçme aleti: 127 ad.-barometre: 127 

ad..termometre: 138 ad.- bığromelre: 51 
ad.·Banıt termometresi: 4 ad. 

Gemici feneri : 500 ad.-::nusiki aletleri: 18 
kalem·musiki aletleri tamiri 9 kalem 

Çalı süpürgesi: 10800 ad. 
Ford merka kamyoneti: l ad. 
Yumut k demır lama: 44 x 2.5 mm: 20 t. 

demir 6 m m: 2.5 t. yumuşak çelik 1/4 
parmak: 2 5 t.·yumuıak demir tel: 5 
mm: 2 5 t. 

Destere: 16!>0 ad.-keser: 3330 ad.-demir des· 
tere kolu: 550 ad. demir deatere lamı: 

550 düzine 4 aA-u.lı boru: 2000 ad. 
Spor f ılimleri 
Keçi kılı: 24 t. 
Sırlı tencere: 200 ad.-.at kabı : 5~ ad . çay 

danlık: 1 UOO ad. ördek: 500 ad. su ko· 
vaıı : 500 ad.·oturıık: 1000 ad.-oturak 
sürmeli: 500 ad.·cam ördek: 500 ad. 

Ziı kamyon parçası; 17 kDlem·motosiklet 
parça·ıı: 34 kalem·menıane anahtar v.ı: 
27 kalem 

iç oto lastiti: 11 ad.-dıt 10 ad. 

kRpalı z. 
aç. eks. 

kapalı z. 

pu:. 

n 

" 
a~. eks. 

pu. 

,. 

paz. 
aç. eks. 

pu. 

" 

k. o 43 

5320 -
2750 -

886-

1350 -
1700 -
9350 -

5400 -

4525 -

--

1058 -
877 -
31 -
15 -

t:8 88 
45 -

150-

375 -
122 -

168 Ol 
17565 41 

753 39 

1N7 -
426 -

1215 -

162 23 
375 -
153 50 

2880 -
8750 -
255 -
54 -

585 -

426 -
172 -

82 50 
82 50 

1500 -

81 -

399 -
206 25 

66 4;) 

101 25 
127 50 
101 25 

810 -

339 37 

l.tlirae Ask. SAi' 

" lzmit Ttım .. SAK 
aahkeıir Villyeti 
Many:ıs Kazası ŞeYhtiye Mahiye 
Urla Tahaffu:ıhanui 
Balıkesir Nafıa Müd. 
Balrkesir Defterdarhtı 
İsparta Beled. 

İıparta Emniyet Miic:l. 
Balıkesir Ask. SAK 
İat. Beled. 

•t 1 ab 

~-1·40 

2·2·40 
17-1-40 
5 2-40 

Müd. 
26-1-40 
24-1-40 

1-!-40 
~·2-40 

15 -
10 -
15 -

il -
15 -
15 -
17 -

14 -

Batvekilct Beden Terbiyesi Gen. 
Direk. İst. Balgesi Taksim Ay
yıldı• Palas 

25· 1-40 
17· l ·40 
31-1-40 
18-1-40 

14 -
15 -

T opkapı Sarayı Müzesi M6d. 
Antalya Beled. 
Davas Beled. • 

19 Mayıı Stadyomu MQcl. Ank. 

lıt. Komut. SAK Fındıklı 

Edirne Ask. SAK 
Balıkesir Vilayeti 

Ank. Elektrik T.A.$. 

P.T. T. U. Mld. Ank. ve lst. 

18-1·40 14 -
26-2-40 15 -
10·2·40 12 -

1-2-40 15 -

27-1-40 10 -

7 2-40 14 -
5·240 15 -

1-2·40 a kadar 

4 3-40 18 -

Adliye Vekileti Ank. 4-1-40 itibaren 1 ay 
Ank. Ln. SAK 
İ•mir Vil. Emniyet Müd. 
M.M.V. Hava SAK 
M.M.V. SAK 
Edirne Maarif Müd. 
İst. Beled 
İst. Ask. Fabr . .SAK Salıpazar 

Topbaoe Lvs. SAK 
Ank. Emniyet Müd. 

M.M.V. SAK. 

lst. Beled. 
Adliye Vekaleti Ank. 

lst. Beled. 

Kırklareli Beled, 

M.M.V. SAK 
İat. Beled. 

İsparta Ask. SAK 

Jnlıi1arlar U. Müd. 
İ.t. Komut • .SAK Fındıklı 

Çanak. Mat. Mvk. SAK 

Ank. Beled . 

" Ask. Fabr . U. Müd. SAK Ank. 

. 
M.M.V. SAK 

Beden Terbiyesi Gen. Direk. Aak. 
Tophane Lva. SAK 

" 

" 

" 

29·1-40 15 -
31-1-40 14 -
19-1-40 il -
17-1-40 il -

25-1-40 14 -
31-1-40 14 -
26-1-40 14-

25.1.40 14 ·-
30-1-40 15 -

31-1-40 10 -

31-1-40 14 -
30·1·40 15 -

1-2-40 15 -

25-1·40 15 -

28-2·40 1 l 
31-1·40 14 

19-1-40 10 -
27-1-40 11 -

25-1-40 

30-1-40 10 30 
ao-1.40 10 ao 
24-1-40 14 30 

l ·3·40 a kadar 
24·1·40 14 30 
31-1-40 14 -

24·1·40 15 -

25-1-40 15 -
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D . D . Y. ve Limanları İıl tme- U. idareıinden: 
Sirkeci garı 1 eydanı il pliada gösterilen yolların topeka si•· 

temi asfaltlanması i i 28819.20 lira muhammen bedelle ve kapılı 
zarf uıuliylc mfinakasaya konm•ftur. Bu ifin mvvakkat te-minııtı 
2 :11.44 liradır. Münakasa 3 1.1.940 çarşamba günü saat 11 de Sir 
kecide 9. işletme binasında A. E. komisyonu tarfından yapılacaktır• 
isteklilerin aynı giin saat 10 a kadar kanuni vesaik, teminat f/t 

ehliyet vesikalarını ihtiv edecek olan kaplı zarflarını komisyoııs 
vermeleri lfizımdır . Şartnameler 144 kuruş mukabilinde Sirkeci veı• 
nesinden verilmektedir. 

Bal ık esir Def terdrrlıfından : 
Keıif bedeli 2000 lira olan Kepsüt nahiyesi hükumet kon Ctfınııı 

tamiratı 15.1.940 ta rihinde n 31.1.94 tarihine kadar açık ekıiltmeyt 
konulmutlur. 

İhale 1.2.940 perşeınbe g ünü saat 15 te Defterdarlıkta m6teıek· 
kil Eksiltme Kom isyonundiıl yapılacaktır. 

Bu işe ait keyif evrakı ve f &rtnameler Milli Eml k dairesiııde 
ıörti.lür. 

Muvakkat teminat 150 liradır . 

Talip olanların ihale gün ünden 8 gün evvel vilayete müracaat!• 
istihsal edecekleri ehliyet vesika ları ile teminat wnkbuzlarını ko· 
misyona ibraz ederek eksiltmeye işti rak ctoıel"rİ lüzumu iJAıı 
olunur. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Açık eksiltmeye konulup taıip çıkmıy~n Gönen sıfat istuyoıı· 

unun i · mali in aatanın 997 liralık kısmı bir ay müddetle pr.ızarhj'' 
bırakılmıthr. 

Munkkat teminatı 75 liradır: 
Bu ite ait dosya nafıa idaresinde görülebilir. 
Pazarlık 5.2.940 tarihine raslıyan pazarteıi günü daimi encümell 

buzuruııda yapılacafıından talipleriu muvakkat teminatlarının yatırdık• 
laruıa dair ma buz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubıl 
ve nafıa dairesiııden alac:akları ehliyet vesikasiJe birlikte müraeasl• 
ları ilin olunur. 

Manyas Kazası Şevketiye Nahiye Müdürlüiünden : 
Mıntakawın Süleymanlı ve ~evketiyle köylerinde bef 11nıfh "' 

bir katlı nlihıyedo mevcut plan ve projeye uya-un şekilde okul ıapıl· 
masa telı.arrur etmıştir. 

Y apuıtc:ak me:.r.kur okulun İnfaaı artırma ve ek.ııiltme kanunuaııO 
hükümlerine tevfikan yapılactığmdan talıp olanların nahiye müdiif' 
lüiüne wur.u,:aatları ilan olunur. 

i:.!aktrtk, Havagazı, Kalorifer (T~!sat ve Malz.) 

l ~ Mayıı Stadyomu Müdürlüiünden : 
Maraton kuleıı için 17 metre ve on koyu mavi lamb• 

ile 3 adet t>OOO volt 5U mili amper 220 transtor motör alı 
nacaktır. Neon lambaııyle transtor motörlerin muham ııı 
bedeli 349 lira 50 kuruıtur. 

ihale i ı.~.940 perıembe iÜnÜ saat 15 de Vilayet DailJli 
incümenhıde yapılacaktır. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Acık eksiltmeye konulup talip çıkmayan Balıkesir Dotu~ "' 

Çocuk Bakıwevi ve Köy Ebe mektebinin kalorifer tesisatı bir •f 
müddetle pazarlıfıa konulmuştur. 

Ketıf bcdelı !i1681 lira 34 kuruş ve muvakkat teminatı 426 lit•' 
dır. . 

Bu iie ait doı;ya nafıa müdürlua-ünde görülebilir. 
Paı.arlık 5.2.9..ıO tarihine raı;liyan pa:.r.arteıi günü saat 15 de d•i· 

mi encümen huzurunda yapılaca{l'mdan isteklilerin muvakkat temiP•t' 
larınm yatırdıklarına dair mek buz veya bu mikt rda şayaaı kabıll 
banka mektubile ve bu İic benzer 5000 liralık iş yaptıklarına d•İ1 

nafıa iearesieden ulneakları ehlıyet vesikasile bir!ikte würac:aatl•fl 
ilin olunur. 

lıt nbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan : 
Komisyonuwu:.ıda mevcut fenııi şartname ve imal krokili bıılıl 

nan Komutanlığa baglı ölçme alayına bir adet ele trik lambalı ı~ 
santralı pazarlı la yaptırılacaktır. ı•tünakasasına 27. 1.940 cumartP' 
ıüoü saat 10 da bnşlauacuk .ve ayni günde ibııleıi yapılııcRkbr· ır 
teklilerin belli ıün ve saatte Fındıklıda komutanlık sabnalma Jı:O' 
misyonuna ıelmeleri. 

P, T. T. Umum Müdürlüiünden: 
İdare ihtiyacı için i90.0 \O m t re tek nakilli sabra kablosu ~( 

palı ı:arfla eksıltır.ıcıye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedel bedel 16,2UO, muvakkat temi.ınt 1215 lir•; 
hıp ek.siltmesi 4 mart ~O p zıırtesi günü snut 16 da Ank r• . 
p, T. T. Umum Müdürlük biııasmd ki satınalma komisyonunda !1 

pılac.nkhr. . ~· 
btekliler, muvakknl tommat ma t buz veya banka teminat ııse 

tubiyle kanuuuni vHaiki ve teklifi muhtevi kapah zarflarını o f 
aaat 15 e kadaı mezkür komisyona vereceklcrdır: 1 Şartaameler Ankarada P. T. T. Levazım, lstanbalda P. 'f. 
Levazım ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden bedelaiz larak </et 

lecektir. 

--------------~---.----------------------~ Mensucat -Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. - -
lıtanbul Levazım Amirliii S tınalma KomiıyonundaıJ :.f 

2840 lirahk tülbent aluıacaktır. Puarhkla eksiltmesi 25.1.9.1 
per~embe srünü saat 14 de Topbabede Lv. amirliği aatıoalma koı:ıı~ 
yonunda yarılacakhr. Kat'i teminatı 426 liradır. Tahmin bedeli 
her metresi 18 kuruıtur. İsteklilerin niimuoelerile beraber kollli•f' 
na srelmeleri 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan : '~ 
80,000 metre çamatırhk bez. paznrlıkla ıatın alınacaktır• ~ıl 

mmen bedeli 19,200 lira olup kati teminat 2880 liradır. Paı•' (f 
19.1.940 cuma günü ıaat 11 de Ankarada M. M. Vekaleti ti'; 
aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Nümune, ıartname ve •'' 
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lrzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Aınasya rarnizonu için iaşe: 7 kalem (tashit.) 
l' Oz şt:ker: 30 t. 
Zeytinyağı: t5 t. 
l<.. fasulye: 67 t . 
Butdaydao bulgur yap.: 200 t. 

l.MU7ayedeler 
p -

•rde, kornit vantilitör filtre ara~a ko· 
flUDU v.a. 

l<oyun derisi: 1800·2000 ad.-baraak: 1000· 
I!()() ad. 

M11btelif ev eıyası 

Çeltik: 500 dönüm 

kapalı z. 
,, 
,, 
,, 

aç. art. 

.. 
,, 

,, 

8280 -
8700 -

12731 -
6800 -

621 -
653-
965 -
510 -

.hak ......... 

Amasya Ask. SAK 
Edirne Ask. SAK 

" 
" Tophane Lvz. SAK 

7-2·40 
5 2 40 
7 2 40 
7.2.-40 

24· 1-40 

ll -
14 30 
15 
15 -

Janıiarma Gen. Komut. Aalıı:. SAK 20.1·40 9 30 

T.H.K. MuatafaKemalpaıa Şul.Hi 17-1.40 15 -

iat. 4 cü İcra Beyoj'lu İstiklal Cad. 25.27-1-10 9 -
Suriye Aprt. 

Bursa Y enitehir Beled. 24. J • .(U 16 -

......... -------- ~----..,. --=----------------------- --------~-

btr fÜn komisyondan alınabilir. isteklilerin keti temia at ve kanuni 1 
belgelerile muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

• • • Beher metresine tahmin edilen fiah 62,5 kurut olan tek en 
IO l.OOO metre, çift en 50,< OIJ metre arkn çan talık ara bezi paurlık· 
1• n:ıünakasaya konınu tur. İhalesi 11 . ı.940 çarşamba rüni saat 11 
dtdir. Kati teminatı 8750 liradır. Evsat ve ıartnamesi 315 kuruta 
ltoı:nisyendan alınır. İsteklilerin kanunun emr~ttiti belgelerile ihale 
"•tinden evvel Ankarada M. M. Vekaldi satıualma Kemisyen•nda 
~lllunmaları. 

İstanbul Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 7800 lira elan Ordu tipi 600 adet batta· 

ıııiye ile 600 kilim ,,beylik" Tophane Salıpazarında askeri fabrikalar 
Y•llamaınndaki satrnalma komisyonunca 26.ı.ll-tO cuma ıünü saat 14 
l>•ı.arlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin muvakkat teminatı olaa 585 
!i~•yı her haııği bir l\ıalmiiaürlütüne yatır~rak alacakları makbuzla 
hırlikte mu.kur ~ün ve saatte komisyonda bulmamaları. Nimuaeler 
btr fÜn komisyonda ıörilebilir. 

Edirne Maarif Müdiirlüjünden : 
Ciasi Azı Çotu Takdir Tutarı 

Takım Takım 

Elbise 150 170 

kıymeti 
Lira 
20 

Lira 
3400 

ot' 7,5 
te•inatı 

Lira Kr. 
255 

ı_ İbalHi 26.1.940 cuma ıiiaü saat 14 te açık eksilt•e ile 1apa· 
"~ktar. 

Erkek Ôtretmen Okulu talebesi ile liae talebeaiaia ihtiyacı 
tin l l. l.'*40 tarihinden itibaren 15 i1İn müddetle açık kırdırma7a 
ltoı;ıulm•t olan eJbıae> i yapmıya talip olanların 24UU aayıla kayunda 
haılı hükümlere j'Ure ilk teminat ile birlikte belli ıün n aaatte 
~Ocaıisyona ıelmeleri ve eksiltme Şartuameaini ıörmek iate7e11le
rıaa de Erkek Ötretmea Okuluna müracaat eyle•eleri ili11 olunur. 

lzmir Vilayeti Emniyet Müdürlüiünclen : 
. İı.mir emniyet miidüilüiünüa ı.ıimdilik ihtiytlca olaa 62 talıum 

11•il elbiae dairede miburlü ve dikilmit niimuuesine j'Öre ıartuaL11ıeai 
lta11cıbiuce acık eksiltmeye konulmuflur. 

Beher takımrn tahmııı bedeli 3ı lira 50 kurut ili " liradır. 
lhaleai J ı .l.~40 ilirpmba iÜnÜ saat ..4 de emaiyet müdii.rlijÜD· 

~t Y•pılaeaktır. 
. leminatı muvakkatc akçası 153 lira 50 kurut olup iatekllleria 
'~ll. ıüuüne kadar tartııamttyi ıörwe:k ve okumuk üaere ber ıüo 
'lllnıyet mudirlujü hesap itlerı kııalttmiae müracaatları ilin olunur. 

~este, Tahta ve saire ......__ 

27 kalem menıene, anahtar ve1aire. 
Yakarıda yazılı 78 kalem •abemeaia pazarlıkla elıı:ailt•esi 

24.1.940 f&rşamba günü saat 15 te Tephanede Lv. lmirliti satın. 
alma kemisyonanda vapılacaktır. İıleklilerİ• belli saatte ko•İsyona 
ıelmeleri. 

• • • 24 bin kilo keçi kılı müteahhid naaı n hHabıaa 24. 1.940 
çartamba ıönü aaat 14,30 ela Tophanede İst. Lv. l•irliti aatınalma 
komiayenunda pazarlıkla almacaktır. Nilmaue Ye ıartnamesi kemis· 
yonda ıörlllr. İsteklilerin . temiaatlarile ~elli saatte komiayona 
r•lmeleri. 

• •. Aded 
200 
500 

1000 
500 
500 

1000 
50I 
50t 

sırlı teReere 
., süt kabı 
,. ~r.ydanlık 

.. ardek 
" sııa kovası 

" eluralıı: 
,, oturak alrmeli 
,, cam örıılek 

Yukarıda yaaılı 8 kalem aırlı Ye cam malaeme a6teabhid nam 
ve aı .. abına 31.1940 çarıamba fÜnl saat 14 de Tepbanede LY. l· 
mirliti aatınalma komiayoaunda a~ık eksiltme ile alınacaktır. Tal.· 
aio bedeli 4525 lira ilk teminatı 339 lira 37 k.raıhır. Şartaame 

Ye nlmaneleri komia7onda görülilr. 

ıSTANBUL l Kltrlnl" Heıapları Bakiyeleri 
Ticaret ve Zahire Ye Kredili lthallta Alt Taah· 

B o r s a s ı htltler 
~ 

- 15.1.940 -

FiATLAR 

C J N S 1 

Jiı-te•y :yumu1ak 
• ••rt 

Arpa 7emlik ç11va. 

Kr. P•. 
s 32 
5 lO 

,, An•dol dölua• • :ıo 
Butd•y ltıaılca 
Çndar 
löriilce 

.s 10 
14 -

Kr. Pa 

' ô 

' 25 

Tiftik mal 115 - 135 -
~WfJ••İ fllT&llt 

Pamuk 1•t• 
Muaim•lt J•ıil 
Ke~i kılı 

Mıaır urı ÇllT&llı 

42 -

70 - 7-4 -
5 16 

G.E LEN 

Ttrki ye Clrahuriyet Merkez Ban· 
lı:aaından alınan be11p hüllsalarına 
rire 8-1-1940 tarihindeki klirinr 
hesapları bakiyeleri. 

CETV!.L: 1 

Ttrkiye Ctaıhuriyet Merkeı: lan· 
kHuıdalti klirinr hesaplan bor~lu 

bakiyeleri: 
Memleket Miktar T. L. 

Almanya 
A hMaplarındaki 
borcumuz l-t.811.700 
Alaanya 
1 beaaplarımlaki 
alaeafımız 739.JOO 14.072.400 
lelıilı:a 611.000 

Nenin Gümrük Muhafaza Komutanlıiı Satınalma Tiftik 28 Tor 
190 

Ç.koılovakya 1. 484.700 
Fialaııcliya 794. 7Cı0 

Komisyonundan : But4•1 u. - . 
~· Gümrik muhafaza Komutanlığı için aatın alınacak 3000 telefe• B. P•J•ir 

~tiue kapalı :a:.arfla teklif ulunan bedel haddi layık j'Örii.lmeyerek I K•ndir tth•mu 

lı.t, Ülme 17.1 940 çarpmbe ıünü saat 10 da puarhkla yapılmaya Arp• 

10 • 
25 • 
45 • 

•r verilmitlir. Faaulp 

it. isteklilerin 675 liralık muvakkat teminat ve tartaamcdeki ver ::~:: 
210 • 
40 • 

1,5• 
I 1-.rıa o saatte 1\ er11n Gümrük müdürlüa-ündeki komisyoada bu Mııır 
~n~aları. . 
~ İç c:•vız. 

~iyat - Yükleme - ~oşaltma 
1 • 

tzmir O. O. Y, 8. inci Iıletme Komııyomından: 

. Alaam:aktan Halkaprnar atölyeıiııe her j"Ün bir nya iki sefer 
~ip at:lmck için 31.~.lıi40 tarıhine kadar bir taksi etomobil kirala· 
ita •ktır. a~ak ek11iltme11i Z7. l.940 günü aaat 10 da Alaaueakta İfİ•t~ 

t b\naaıııda komiayonumu:ı.ca yapılacaktır. 
li Bir a.:feriııiu muhaID:.ı.ıcn bedeli 1,30 lira elup isteklilerin 31,05 
• :~ık mMvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakıtta komisyona 

lbeleri li:ı.ımdır. Şarbıawe.ııi iıletme kaleminde ıörüleltilir. 

Edirne Toprak Mahsulleri Ofiıi Ajanalıiıadan : 
el Depolarımızdan ıehir istasyonuna veya ıehir iataıyonun· 
•l~ depolarımıza kadar olacak hububat nakliyat açık ek· 

ine ıuretile münakasaya konmuıtur . 
.( l a.lip olanlar sartnameyi görmek üzere 1 s.2. Kanun 1940 
~ .... itibaren her aün münakasaya iıtirak içinde?. Şubat 1140 
~be ıünü ıaat 14 de ofisimize müracaatlar•· 

~ 
1•:•abul Leyazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

ç Dıt Adeti . 
3 3 ;ıı 3:2X 6 otomobil IAstiti 
2 2 ,, 30X 5 » :. 
2 2 » 32X 7 » :. 
1 ı > 60UX20 > > 

3 2 600Xl6 > :. 

lS il Yukarıda yaz.ılı oto IAıtikleri 25.1.940 pertembe ıüni ıaat 
'at e Tophanede Lv. amirliği aatınalma komisyonunda pazarlıkla 
ttı'n alınacaktır. İsteklilerin temioatlariylo 1-lelli aaatte komiyona 

lbelerj. 
• • • 17 kalem Zis kamyon parça1ı. 

34 kalem motosiklet parçaaı. 

G 1 DEN 
Kun•mi 
Cni:ı kah•lı:lu 

.. iç 

~•neir t•lı•ın• 

- .. 
• 
• 

DİŞ FlATLAR 

• 

Linrpul 

: Sik•a• 
• Yinipek 

---~------ı 

BORSA 
ÇEKLER 

15 • 1 1939 

Loodra 5.21 
NeyYork 129.28 
Paria 2.95 
Miliae 1.6575 
C..ene n.105 
Amsterdan •.m 
Brtbel 21.8225 
Atiaa 0.865 
Sofya l .5Wl5 
Madrid lJ.~ 

au.&a.,..tc 23.5525 
Blkret t.865 
Belrrad 3.1575 
Yokobama J0.115 
Stokbolm 30.8275 

ESHAM VE TAHVıLAT 

Sıvaı·Erzuram 1 19.02 
,, ili 19,22 

Fransa 3.012.500 
He ilanda 335.400 
lngiltere 11.871.400 
İspanya 278.600 
lsveç 
D Hesaplarındaki 
boreumuz 2.946.70() 
A hesaplarındaki 

alacafımız 26.900 2.919.800 
lsvi~re 187.200 
ltalya 
A laeaabındaki 

bercumuz J.187.700 
İtalya 
B lteaaltınaaki 

alacatımız ~1 500 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Yunanistan 

Cl.TVEL: 2 

2.626.200 
398.300 

1.575.200 
Jg.t.100 
402.500 

M•htelil •••leketleria Merkez 
lankalarıada tutulan kliril\f be· 
aaplarıadaki alaealdaraaııs: 

M••leket Miktar L. 
--,-
lıteaya 

Let•aya 
Lltna1a 
S.S.C.ı. 

Yaroılnya 

Romaaya: 
Alacafımıa: 
MuYılı:lı:at T.L. 
lıki turistik 
hesabı T.L 

Roman1a 
Borcumuz: 

134.IOI 

30.000 
M.500 
t.100 

111.700 
125.100 

10.HO SM.5~0 

Ha ... ı aıeap T.L ı.ıoo 
Yeni hetap T.L. 240.200 248.300 

316.200 
1.119,600 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüjöaden: 

Genel Direktörlük Türk gençliğinin fotifade,ine arzeciıl· 
mek üzere. beden terbiyesi ve sporun mun elif şu :lelerine ait 
öğretici filmler satın almak kararındadır. B"" fi i toplu 
ol rak temin ve Genel Direktörlüğe ıatn:ıo.k isti\ c:: • r in l.u 
hususta hazırlayacakları tek lif mektuplarını verebılecekleri 
filmler hakkında mufassal mnlüma.tı ihtiva eden katalokla
riyle birlikte 1 mart 940 tarihine kadar Ankarada Ncıriyat 
ve Propaganda Müdürlüğümüze tevdi etmeleri illa olumu. 

İstanbul Komutanlıjı Satınalma Komisyonundan : 
Komisyonumuzda mevcut şartnamesine göre komMtanlaj'a baj"h 

depolara muktezi hava öçme aletleri olan yüz yirmi yedi atlet ba· 
rometre, 138 adet termometre, 5 l adet higrometre, 4 adet barut t~r
mometresi par:arlıkla satın alınacaktır. Münakasasıaa 27 1.940 cu· 

t • 

martesi günü saat 11 de batlanacak ve ayni günde ihalesi yapıla-
caktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satın· 
alma komiayonuAa gelmeleri. 

• •• 
adet planya tezğahı alınacaktır. Bak : İnlııisarlar U 'lU• Mü .ı. 

ili.alarma. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

İzmir Emrazı Sariye Hastanesi Baıhekimlilinden : 
Haatanenin 1939 mali yılı nihayetine kadar JeYmi ihtiyacındaa 

miktarı aşağıda yazılı koyun eti eksiltmeye konmuıtur. Şartnamesi 
hutaae baıhekimliğiode her gün görülebilir. Eksiltme 28.1.940 eu· 
ma günü saat 11 de hastanede toplanan komisyon buaurunda ya· 
pılaealıı:tır · Muvakkat teminat olarak para veya para mukabilindeki 
kıymetli nrak komisyonca .alınamıyacağından iateklilerin ihale ıi· 
aiiadea ••••l teminatlarını bmir malsandıtına rahrmaları llıı:.ımclır. 

Teminatı Miktarı 
Muvakkat Kilo Tutarı 

K.ar•f 
126000 

Ciasi Kurut 
((oyua eti 9450 

K.uruı 
JOOO 

Bayramiç Jandarma 2 nci Alay Satınal-na K.omiıyoau 
Bqkanlıfından : 

Cinsi Kilesu 
Sıtır eti 79000 
Ekmeklik un 441000 
Sadeyat 19000 
K. f aaul7e 40900 
B•lrur 55000 
Pirİ•f 35000 
Oıiusa 750000 

Tutuı 

lira 
22120 

753l0 
19570 
8000 
8250 

12250 
6000 

Teminatı 

lira kr. İbalenia j'laÜ 
1659 5.2.940 pazartesi 14 k.zar 

4299 6.2.949 salı • .» 
1467 75 7.2.940 çartamba > J> 

600 8.2.940 perıemlN > ,, 
618 75 9.2.940 cuma » » 

918 75 12.2.940 pazarteai » > 

450 14.2.940 çarta•ba :ıı » 

Bayramiç Jandarma İkinci Alay eratınıu ibtiyaeları olan yuka
rula einaleri, miktarları, tutarlarile muvakkat teminatları ya:ıılı yedi 
kalem erzak kapalı zarf usulile ek•iltmiye konulmuıtur. 

Ekailtmeleri hizalarında yazalı ıün ve saatlerde Bayramiç As· 
lteri Kazinosunda Satınalma Komisyonu tarafmdan yapalaeaktır. 

(Devamı 4 üncü ıayfada) 

- Şartnamesi mucibince l adel p lanya teı.glhı.ıııpazarhkla sa· 
tm alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 886 lira muvakkat teminatı 68,45 liradır. 
ili - Pa:ı.arlık 19. l.940 cuma günü aaat 10 ala Kabataşda Leva· 

zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartnamesi her gün söı.ü sıeçen Şubeden parasız alım!.· 

bilir. 
V - İı·eklilerin pazarlık , için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

pvenmc paralarile mez!:.ıir Komisyona golmeleri. (00) 1-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Saati 

Muhtelif eb'atta çıralı kalas ve tahta 128 M 10 
Yuvarlak başlı cıvata 3 8 X 200 m.m. boyunda 24000 adet) 
Yuvarlak başlı cıvata 38 X 120 m.m. boyunda ) 
Demir pul 23000 » J 

1 - Yukarıda yazılı malzeme pazarlıkla ıatın alıoacektı • 
il - Pazarlık 17. 1.940 çarşamba günü hizalarına., .,. ~ .. 

saatlerde Kabataıda Levazım ve Mubayyat Şub~sindeki . ı c ·~?-
misyonunda yapılacaktır. 

lll - İstekliler in pazarlık için 
% 7,5 ıüvenme paralarile birlikte 

tayin edilen gün ve Hatlerde 
mezkur Komisyona ıelmeleri. 

Cinai Miktarı 

• • • 

Muham. be. 
lira kr. 

(281) 4-4 

%7 ,5 tem. Ekıiltme 
lira kr. tekli saati 

---- ----
Niıaata kola 20,000 kır· 3330 - 249 75 açık elu. 14,30 
Anidrit sülfürü 1,000 ,, 382 50 28 68 pazarlık 15 

1 - Şartnamesi mucibince 1,000 kg. asit sülfürü müteahhit na· 
mana ve yine ıartnamesi mucibince miktarı yukarıda yazılı nipsta 
kela hizalarında j'Öaterilen usullerle ıatın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ek.ailtme sa
atleri hizalarında yaıı:.ılıdır. 

UI - Eksiltme 16.1.940 cuma ıünü Kabataıta Lnazım ve Mu· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her pn aöı.ii ı•çen Şubeden parasız alana· 
bilir . 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve saatte o 0 7,5 
pvenme paralarile birlikte mezkür Komiıyona ıelmeleri. (64) 4-4 
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Constructions-Reparatlons-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Conitr. reservoir a eau de 25 t. 
Achev. constr. kcnak gouvernem. Balya (aj) 
Rep. konak gouvernem. de Nahiye Kepsüt Publique 
Transformation de la bat. municip. en Hotel· Gre a gre 

casino-restaurant de la ville 
Rep. bat. SOrete Isparta 
Rep. pavillon 
Constr. etnble: 2 p. 
Rep. pavillon et constr. W.C. 

> a la caserne de Tuzla 
Acbev. conıtr. stııtion selection Gönen (aj) 
Constr. bat. ecole de 5 classes 

Gre iı gre 
Publique 
Gre iı. gre 

" 

889 84 
599 33 

2000 -
3976 12 

2500 -

i048 46 
9f•24 02 

410 -
997 -

e6 68 
45 

150 

1058 -
677 -

31 -
75 -

Rep. echelle en pierres a Bakırköy Gre a gre 5000 - 375 -
Constr. place tennis: 3 p. • 1620 - 122 -
lnstall. eau Terkos au palais de Topkapı Publique 2240 14 168 01 
Adduction eaupotableaAntalya(c.ch17,26L) Pli cach 345160 54 17556 42 
Pose tuyaux en acier pr. trav. hydraul. ,, 10045 23 753 39 

E lectricite-Gaz-Chauffage Central (lnstalla~!<!E et Materiel 

Lampe bleue foncee de 17 m. et 10 pr. la tour 
de Marathon-transformaleu 'c 6000 volt, 
50 mil et ~20 amperes 

Centrale eclairage avec une lıımpe electr pr. Gre a gre 
Regiment de mesurage attache nu Command. 

Articles de correspondance: 10 lots 
lnataU. chauffııge central de la creche et de 

l'ec. de sage-femme de Balıkesir (aj) 
Machine·outıl perpendic. a fraiser, sn table ayant 

une vitesse de 80 c.m. et avec tous acces-
ıoires (neuve ou peu usagee) 

" 
" 

349 50 

6975 -
5681 34 

Cable de compagne a un :.eul rheophore: 190u00 m Pli cach 16200 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Costumes pr. subalternes: 103 compl. Gre a gre 
> ,, bain: 1000 p. Publique 5000 -

Habits civils: 62 complets ,, le cost. 33 -
Toile pr. linge: 60000 m. Gre iı gre 

• ,, hnvresac: 50000 m. (c. eh 315 P) ,, le m. O 62,50 
Habits: 15U-170 compl. Publique 3400 -
Confection uniforme: 457 compl. et cbapeaux: ., lap. 5 -

457 P· 
Matelas: 53 p.-coussins: 53 p.·tnie d'oreiller: ,, 1680 -

106 p.-drap de Jit: 106 p.•essuie·main: ::!12p. 
Toile pr. matela5: 450 p.-id. pr. oreiller: 450 p. > 720 -
Couveıture en inine type armee: 600 p.-tapis Gre a rre 7800 -

(kilim) pr. armee: 600 p. 

1047 -
426 -

1215 -

162 23 
375 -
153 50 

2880 -
8750 -
255 -
172 -

54 -
585 -

T oile fi ne .. 2840 - 426 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Table pr. cbef de bureau: 11 p.-id. pr. emp- Publique 1100 - 82 50 
loyes: 40 p. 

Coco: 400-500 m. ,, le m. 2 20 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport viande 

Divers 
Pli cach p . mois 5000-

Div. instruments de musique Pli cach 5320 -
Crins. de chevre: 24 t. Gr~ a gre 
Chaudron emaillc: <!00 p.·recipientpr ... lait: 500 Publique 4525 -

p.-theıere: 10 O p.·urinal: CıOO p.-ıeau a 
enu: 500 p.·pot de chambre: 1000 p .-id. 
au verrou: 500 p.-urinal en verre: 500 p. 

Acce&&Oıres de camion Zis: 17 lots·ııccess. de Gre a gre 
motocyclette: 34 lots-presse, clef ete.: 27 lots 

Cbambre a air pr. ııuto: 11 p.·pneux: 10 p. > 

Manivelle pr. faıre pencher 45 degres v~n der- Publique 2750 -
riere les carros~cries placees sur les chis· 
ıis de~ cnmions marque Opel Blitı; et dis-
positıf pr. faire fonctionncr au moyen deı 
pieceıı dentees: 1 u p. 

Scie: lti7U p.·doloire: 3330 p.·manche de scie Gre iı grc 5400 -
en fer: 550 p.·lame de scie en fer: 550 
douzaineı-tuyau a 4 boucbcs: 2000 p. 

Fılms de spoıt 
Grand cbaudıon, couvercle pr. cbaudron, po• Pli cacb 

ele a frıre, seau iı anse, pauoire, 2'8melle 
Macbıne·outil plııne: l p. Cre a gre 
Balai en broussaille: lOöOO p, Publique 
Camionnctle marque Ford: l p. ,, 
Lame en fer mou 44 x 2, 6 m/rr. .:o t.-f ıl do Gre a gre 

fer de 6 m, m: ı,5 t.-acier mou de 1/ 4 
pouce: 2,5 t. fil de fer mou de 5 m,m: 2,5t. 

lnıtrument de mesure d'aır: 127 p. barometre: > 

127 p.·thermomelre: 138 p.- hıgrometre: 
51 p..thcrmometre poudre: 4 p. 

Ltmlerne de malelot: 500 p.·in&lrument de mu• 
ııique: 18 lota-rep. inıtrument de muıique: 9 lots 

886 -
1350 -
1700 -
9350 -

82 50 

1500 -

S99 -

339 37 

206 26 

810 -

66 45 
101 25 
127 50 
701 25 

Lazaret Urla 
Dir. Trav. Pub. Balıkesir 
Defterdarat Balıkesir 
Municip. Isparta 

Dir. Sılrete Isparta 
Com. Ach. Mil. Balıkesir 

> Mil. Edirne 

" 
> 

., Div. lzmit 
Vil. Balıkesir 

Nahiye Şevketiye du kaza Manyas 
Com. Perm. Mun. lst. 
Ligue Sport. lst. a Taxim Ay Yıldız P. 
Dir. Musee Palais Topkapı 
Municip. Antalya 

,, Davas 

D:r. du Stadium 19 Mayıs Ank. 

C. A. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

> Mil. Edirne 
Vil. Balıkesir 

S.A. T. d'Electricite Ank. 

Oir. G,n, PTT Ank. et Ist. 

26-1-40 11 -
24-1-40 15 

1-2-40 15 
3-2-40 17 

25-1-40 14 -
17-1-40 
25-1-40 15 -

2-2-40 10 -
17-1-40 15 -

5-2-40 

31-1·40 14 -
18-1-40 15 
18-1-40 14 -
26-:1 40 15 -
10-2-40 12 -

1-2·40 15 -

27-1-40 10 -

7-2-40 14 -
5-2-40 15 -

Juıqu'au 1-2-40 

'4·3-40 16 -

Minis. Justice Ank. 
Coın. Ach. lnt. Anlc. 
Dir. Surete Vil. lzmir 

mois a partir du 4-1-40 

C. A. Min. Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. 
C • A. Min. Def. Nat. Ank. 
Dir. Culture Edirne 
Dir. Surete Ank. 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

Com. Perm. Mun. lıt. 
C. A. Fab. Mil. Ist. i Salıpuar 

Com. Ach. Int. Tophane 

Com. Perm. Mun. lst. 

Minis. Justice Ank. 

Com. Perm. Mun. lst. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. lnt. T opbane 

" ,, 

., 
" 

" > 
Com. Perm. Mun. lst. 

C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

Dir. G. Ligue Sportive Ank. 
C. A. Mil. Isparta 

Com. Ach. Econ· Mon. Kabatacbe 
Mun. Anlc. 

,, 
C. A. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

C. A. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 

> Place Forte Çanak. 

29-1.40 ıs -
31-1-40 14 -
19-1-40 11 -
17-1-40 11 -
26.1-40 14 -
30-1-40 15 -

31-1-40 10 -

31·1·40 14 -
26-1-40 14 -

25-1-40 14 -

31-1-40 15 

30-1-40 15 

1-2-40 15 -

28-2-40 11 -
24-1-40 14 30 
31-1-40 14 -

24-1-40 15 -

25-1-40 15 -
31-1-40 14 -

17-1-40 11 -

Jusqu'au 1.3.40 
5-2-40 11 -

19-1-40 10 -
30-1 -40 lu 30 
30·1-40 10 30 
24-1-40 14 30 

27-1-40 11 -

25-1-40 - -

Memento des Fournisseurs 

LKS ADJUOlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 17.J.940 

Chemins de fer : 
Coa1tr, Fııtriboaı No (1257) 
Ballast No (1200) 

Diviııion Agrı : 
Orgc No (1282) 

Dir. Gen. Monopolcs ; 
Bout e'l soie et en liegıı et papiıır pr. 
cigarettes No (1283) 
Pıanche et madrier No (1297) 
Rivets et rondelle en fer No (1297) 

Dir. Ecole Contre-Maıtıe lat.: 
Div. proviıion No (l\!83) 

Oir. PTT. lst : 
Ampu es electrıques No (1285) 
Saca pr. facleur- No (12S8) 
Ben1ıne No (1287) 

Dir. Eco!e Agıınta de Polica ı 
Bottıneı No (1:.!87) 
Beurıe No (1:.!87) 

Dir. Ecole lngenieurı : 
Costunıu No (1W7) 
Paletotı No (1287) 

Oir. Ecole Agricole Halkalı : 
• Laıt de aıouton No (1287) 

Mınist. OH. Nationaleı 

ı Constr, ngrandis. ma ~· armcc No (12591 
1 Miniatcre Communicalfonıı : 

ı 
Divıırıı orticles d'omeublement No (1289) 

Direction Exploit. Forete Korabok: 
• Troncs de sapin No (1290) 

Ligue Aviation Turque Suc Çanak • 
• Pcau:ı et boJat:ı No (1290} 

Admin . Eau.ı: Mu.nicip.: 
lmprimes No (1296) 

Dir. Trov. Pub. Bolu: 
Gonstr. bit ccole No (1296) 

Vıloyet Kocaeli . 
Mcdicament.ı; et articles unitaires 
No (1298) 

Dır. Surete lst,ı 
Beni.İne No {1298) 

lntcndance Milit. Tophane : 
Houssc pr. lih et taie5 d'oreıllers 
No (1299) 
Armoirıı pr. pain No (1299) 
Coton No (1299) 

S. A. T. Fabrique de Sucre ı 
Transport charbon No (1299) 

Oir. Survııil. Douan. Mıınio : 
Poteau:ı tc.Cg-rapbiques No ısoı 

NOTES ı Lu Numeroa entre paran- (•) Les nffaires pniceden• d'unıı aste" 
th~•H ıont ceu:ı de nolre journal dans le- riıque H rapporlent a dea ventH P'1 

quel !'avı• a paru, adjudicatioa i lo auranchere. 

(3 üncü sayfadan devam) 

Şartnameler Komisyonda her zaman görülebilir. 
Teklif mektublarının ihaleden bir saat evvel makbuz. mukabİ' 

linıle Komiıyona verilmesi şarttır. 
Talihlerin kanunun 2-3 üncü maddelerindeki şartlar dairesinde 

Komiıyouumuza müracaatleri ilan olunur. 

• • 

MUZA YEDELER 
.__->" 

Eyup İcra Memurluğundan : 
Bir borçtan dolr.yı mahcuz olup paraya çevrilmeııine karar ~efl 

len bir aynalı dolap, bir küçük camla gardroptan ibaret eşya111~ 
rüıumu tellaliye alıcıya ait olmak üz.ere açık arttırma sur till 
7.2.940 çarşamba iÜnÜ saat 9 dan 10 a kadar Beyotlu Aynalı çef 
mede Emin çavuş apartımanının önünde satılacaiından isteklileri' 
mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaat! rı ilAn olunur. 

Ankara Def terdnrlıiından : 
Bandırma kazasının Sığıryolu mahalle inde şarkan şimale tarl~ 

lık iarben fabrikası bahçesi cenubeo Sığuyolu cadd si ile mabd 
ve buinei maliyeye ait 36 250 lira bedelı mubammeuli Türk 111 

fabrikasının içindeki mevcut aletlerile birlikte kapalı zarf usulil' 
22.12.1939 tarılıine müs dif cuma günü saat onbeşte ibalasi jçtf 

edilmek üzere 20 gün müddetle artırmaya çıkarılmış ise de mell~jl 
müddet z.arfıııda talıb zuhur etmediğinden 29.1.940 pazart iİ fıJO~ 
ıaat onbeıte ihalesi ya;>ılmnk üz.ere bir ay müdd tle paz.arlılııJ! 
satılığa çıkarılmıttır. Muvakkat teminat bedeli mubıımmeuin yilt. 

1 
yedi buçuğudur. Talip olanların ve tartname isteyenlerin Bandıtıl't 
maliyesuıde müteşekkil maili emlak sataş komisyonuna müracaat 1 

mel ri ilan olunur. 

İstanbul Gümrükleri Baımüdürlüiünden : 

İhale ~ünü 5-2-940 
Miktara deieri 

MKN marka No kilo G. Lira K. 
Pey akçesi 

Eşyanın cinai Lira K. 
~ 

3972 K.A 2227 51 3715 500 10613 85 M 701100 Gr. Ç ve A 

75 
İhale günü 8-2-910 

3847 BAKER 366 2240 
SHOVVA 385 

41-55 kaearlı pamuk p 
menıucat 796 
2 ~ 

00 5054 00 M 150 200 Gr. Ç ve A 37 I 
34,50 ipligi boyala foso"e 
pamuk mensucat 6' 

Yukarıda markası, numarası, deA"eri cinsi yaulı efynlar l 
aııyılı kanmo mucibiııce ve başlarında yauh günlerde 2490 sıı~~ 
kanunun hüküml~ri dairesinde ve kapnlı zarf usuJiyJo Sirkecide JJ 

tadiye caddeaiııdeki b .. lı auıtreposu dahilinde Güwriik satış salon~ıı ( 
satılacaktır. Şartnameler bu müdürlükten pnrnsız verilir. iaıtc:klı1~ 
den malın deierınin yüı.de yedi buçuk ııisbetinde pey akçeıi O'ıı. ~ 
buziyle ticaret odası vesikası ve maliye ünvan tezkeresi at111 ~ 
Bunların uıulü dairesinde zarflara konulması ve zarfları etY'ıııı' 
ibaleıi iÜniinde ve tam saat 12 ye kadar bu müdürlüfıe aıak~,ı 
mukabilin.le verilmesi teklif mektuplarının ıartnamesinde o1'1 

' 

yerlere yazılması mecburidir. Zarflar aynı günde ve saat 13 d• 
1 

tış salonunda açılacağı ilAn olunur. ../ 

--------------------------~------__.,,, İmtivaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: İsmail Giril 
Basıldığı yer: Akın &ııaı vi İstanbul 


