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1 ABONE ŞARTLARI 
Tii!'kiye için Kurut 

3 Aylığı 450 

6 " 850 
12 n 1500 
Et'neb" ı:remlekt'tler için 

2 aylığı 27 

Sayısı 5 Kuru~ 

Günü geçen nushalar 
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iDA EHANE 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber hanı, 2nci kat 
No. S.9-11-12 

1LAN ŞARTLARI 
ldarehnnemizde göruşuhir 

Telefon: 49442 

1 
Posta kutusu No. 1261 
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Umum Tüccarların v müteahhitlerin nıesleki Organıdır 

E onomik Haberler 
l\\racatımız günden gUnı artıyor Kıhvı dı geldi 

Bu hafta zarfında memleketi- Ziraat Bankasının sipariş ctt&ii 
tııiz:.den bariae yapılan ihracat kalavelcrden on b ş bin çuvalı rel-
ıeoiş mikyasta artmı4tı r. Yalnı:r. miıtir. Bu kııhvelcı Knhve \'c Çay 
iki günde 850 bi liralık ibra· Limited Şirketi taıafından piyasa
eat yapılmııtır. Milsni! tartlarla I yn dağıtılacaktır. ikinci parti on 
ela acıtılan m llarımı:r. mütemadi- beş bin çuval da yolda olup ya
Yen yeni taleplerle karşılanmak· kında gelecektir. Brezilya Şirketi
ladır. Şimdi en baştcı gelen nin de ayrıca mühim miktarda 
llıüşterilerimiz İngiltere ve Fran· kahve siparişi yola çıkarılmıştır. 
•a ve İtalyadır. Atik.adarlar evrudatın muntn-

Evvelki gün İtalyaya deri, ku- zaman devam edecotini ve mem· 
ru fasulye, taze balık; Franaa· lekette lcnhvc darlı!ının mev.ıuu· 
Ya tütün, tiftik İnıiltereye ke· balıs ola ıyacafını söyle• cldc
tcn ve tiftık ırönderilmiştir. Bu dider. 
ll:ıallarm bedeli 450 bin liraya 
hali; olmaktadır. Bir züa evve-
lisi de -100 biıı liralık mal gön· 
dcrilmiştir. İiıracatımızın arttığı 
nisbette de fiatları da yükael
tııcktedir. 

Çuval buhranı var 
Jit iplitinin ithal edilememesin· 

den dolayı Şiılideki çuval fabri
kau faaliyetini tatil etmek mııcbu
riyetind ke.l•ııtır. Bu fabrikn, ee
nelik çuval ıbtiyacımııı:.ın dörtte bi
rini i al edebilecek vaziyettedir. 
Toprak Mahsulleri Ofisi, iç piya
salardan çuval toplamaktadır. Pi
yasada çuval buhranı gittikçe ar· 

Yu111urta ihracatı arttığınclan 
Yuı:narta fiy tları da yiikHI iş
tir. Evv lce buzhane alı yu· 
'-ıırtaların sandıj'ı 17.5 lira iken 
tedricen ynluolmiı ve sandığı 
44 liraya çıkmı,tır. Yumurta a• 

lıcıı:nır. timdilik italyadır. tıy r. 

Alınanyay8 da KUlliyetli Zıhira 
Satışı yepıldı 

Almanyay yedi buçuk mil
}on lire.lak ibr cat yapmamız 
h kkında verilen karar haberi 
iiıerine Almnnlar hesabına 350 
hin kilo keten tohumu Sllblmıştır. 
Piyatlar 14 den 15 kuruıa fır· 
l•ınıytır. İkinci parti olarak Al· 
lııauya için yüz bin kilo pmue 
Y•iı ile on beı bin kilo mazı 
••tılmııtır. 

Al anyaya ilııraeat yapılacaj'ı 
lıa~eri timdiye kadar kolipostal 
•tıretile yapılan ihracatı da gev
•ctnıiıtir. Bu ihracatı yapanlar 
cı.ııa ziyade buracla ulunan Al· 
Qıı•nl rdır. Bunlar ltolipoıtalları 
Alnıanyadaki akrabaları aamına 
Poıtaya vermekte idiler. 

Son üç ay içinde febrimi:ıden 
t0•~a kolisi halinde Almanynyn 
el fiUıyetli miktarda yiyecek mad
d •Itri gönderilmiftir. Bu meyan· 
k • Beyoj'lunda büyük bir bak
t aliye nıağausı da 1-5 kiloluk 
t"clr.elerle zeytinyatı, muhtelif 

tabireler Ye ıabun ı-öadormiıtir. 

Alman mıllırı getirildi 
.Alrııan vapur~arile momleketi-

ll:ı.ıı i . t• ·ı· v k tı} çın ıc ırı ıp arnaya çı a· 
N ltıış olan Alman malları, dün 
t' ~rburı vapurilo limammıı;a ge· 
lrdtııi4tir. Alman kumpanyaın
ııı.. ı, l 
,, u nsal arın V arnaya sevk 
'tıa' V•rnadau limanımı:u getiril
t6, ••i İçin istedikleri aavlun da 
(:' ~a.rlar taraf ıoıılan ödonmiıtir. 
-~il •t alikadarlar bu navlunu• 
~llt ?1••ını yolıuı; balduklarındao 
\' .lluıete fiklyctte bulunmuılar 
e ••tirdadını iıte111i,terdir. 

ithalat malları gıldl 
İtat b for Yan andıralı Mernno, Bos· 

A. o, Papo Mele, Brioni, Abbazia. 
.._:trilı:an bandıralı Exilono, Ro· 
~ llta bnndır"lı Besambia ve Yuu: •ndıralı Arhon vapurlarile 
lllu~0''?ı~a ihraç edilmek iizere 

Gtelıf ıthıılit ~yası gelmi~tir. 
}'ev· len CŞya aruıoda ltiğıt, kim
ll:ı.o~ le~ıa! nuıltine aksamı, otoıno
)iin 

1 laıtıklerı, elektrik malzemesi, 
lty Ve Pamuk mensucat, demir 

' \'e Portakal vardır. 

lhtikGrlı maccdıle nefü:r ııd 

Fi tler normal d., ru 
iniyor 

İbtikirla oı culele h11auıund& 
alına kararların e mühimmi 
ithalatı kolaylaflırmak !muştur. 

Talu11ioon bir buçuk ay evvel, 
'ıt ri iıı:ele, ycoiıi g 1 editi ba· 
ba e.ııile bir çek malların fiatle· 
ri y lueltil i9ti. İthal tın kolay• 
l thrıl ası iıı:erine fiatler düı
meğo batlamııtır. Saç, ma ifa. 
tura eİyaıı fiatleri ormal had· 
de doJ'ra inmektedir. 

hatiklrla ticadele ko iıyo 1111, 

mıntaka ticaret 1.lirHitlude 
topl amııtır. Toplantıda, aebep· 
ıiz yere fiatleri yükıetileo ba:ıı 
111uldeler bak ın.laki tikiyetler 
ıaulon re9iril it, tabkıkatın 
derinloıtirilmeıine karar Ycril
mittir. •odu baıka komiıyon 
bet firmanın ibtikir yaptığıua 

dair elan 'ıkayetleri de tetkik 
etmiştir. Komiıyen, tekrar to· 
plauacaktır. 

Tıku Kuunımeıinin tadili . 
Dıı ticaratimiı.delı:i takas mua· 

melelerini tanzim ve kontrol ve 
takaa mevzuatını tevhit maksa
dile ncfredilmiş olan kararna
melerde ba:r.ı dafritiklikler yap n 
yeni kararaaıne meriyet mev
kiiae koaulaıu tur. 

Altın Flatı dı gittikçe yükseliyor 

lr altın 1770 kuru~a 
Altın fiyatları bir ka~ gönden· 

beri yine aobepıiz olarak yük
aelmet• baıla•ııtır. Geçen ay 
zarfıada 1670 kurut üzerinden 
cereya• eden muameleler pn
don ıiue arta• talepler kar,ıaın· 
da yükaelmif Ye bir altının fi. 
yatı 1770 kurufa kadar yfikael
miıtir. 

Allkndar makamlar bu fiyat 
artıııaa sebep olan imilleri tet· 
kik "° tahkikata başlamıttır. 

Türk parasının kıymetini di
firecek mahiyette olau bu va· 
z.iyet kar9aıınııla aebepsiıt olarak 
altın toplıyanlar hakkı da cıe:ıa! 
tedbirlere teveas\11 olu acnktır. 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Mu hedeleri 
ihracat birliklerinde ihracat p yluın ın Tevzii ıurıtlnı dair 

Ticaret Vekaleti Talimatnamısi: 

Madde 15 - İdare Meclisi ile 
U umi Katip nraııaıılıı mutaba-. 
ka.t lııasıl lmadı!ı t kıfüde, liste, 
nib~i ıurette tetkik edilmel: üze
re, her iki taraf an ca ufassal 
ve m ~ dellel •11cip sebeplerini 
i tiva et ek prtilc, Ticaret Ve
kiletiae gönderilir. 

Madde IG - 12 ve 13 ne 
maddeleriade yazılı ~allerin L r 
ikiıinde de İdare Meclisi azası, 
ıtat ve talimatnameler hük 
lorine aykırı ol n Yey ıta ta
raf ındao kudil ri için verilıni; 

lup aksi bubit edilmemif ma
la.ata nazaran hakıı&lı ı ifade 

de11 rey Ye 
0

kararlarmd n dol -
yı u'ul Ye bu ıibi ar rların
do. zarar ıörc ek azaa 111 garar
larıaı tazminle mükelleftir. 

Madde 17 Çok m6sta«cl 
alivalao idare mecliıiain l·zıa:ı 

•elen ıiir atle topla muı nı 
k6ıs elmııc!ı~ı t kclircle umu i 
katip bu talimatname la k rııleri 

.! irc,inde ıdar ccliaioi'1 tas
diki c ve Tic rıet V elı:alotinia 

ilabara tasvibine arzcıılil ek 
şartile icaheden teclbirleri ala\ai

lir. 
Mad.de 18 - İcare meclisi, 

pay tenii laakkın a karar al 
maktaa istinkaf ottı i t kdirde, 
u mi k tip, fiearet Vekalcti
Ri , 4 ila Al inci acldcler e 
yaııh eaadarla uk.ayyctd 1 ak
sııı:m, verccefi irektiflcr ıöre 
barek t c r. 

pay tevıliind zanhı 
mükell fiyetlerı 

Madde 19 - İbraç payı tevzii· 
ne esH aln~ak 16 atı, her 
au, bakikata uyl'uu bir 4okilde 
ve tam olarak, umumi .k til>e 
bildir c e ve umumi iitipçe 
iıtenılon zamanda tevsik ve is· 
bat et ete mecburdur. 

u mecburiyeti yerine getir· 
•eye veya bilerek bilm yer k 
yaulıt veya noksau mal mat ve· 
rcll aza, eter mevuultahı olan 
ihraç muamelesi vaki olmamış 
iıe, payıodau abrumiyete ve 
e~or nki elmuı ise stati· 
ntin . . • • .J addesinde yaxılı 
to.aminnt tetliyoıiuo tı'ilti tııhd•r. 

Madde 20 - Ortak olau, ya
hut her han~ bir sureti birbirilc 
sermay veya it iştiraki olan, 
birbir niu Komiıyoncus11 veya 
imir veya memuru olan aza, bu 
vaziyette olaularclau ayaı cins 

birliğe ayrı ayrı u olanlar, 
ayrı firmalar lıaaliude tlabi çalıı· 

akta olsalar, bir fabıı sıibi 
telakki olunurlar. Bu11lara verile· 
c k pay, eo çok pay alanıu biı· 
ıeıine dahil addolu•ur. 

Manisade üzDm istasyonu 
Ziraat Vekaleti, Türkiyeııin 

en nefis ve en çok miktarda çe· 
kirde uıi:r. üz.iim istihsal aahaıı o· 

, lan 'ilıiyctimiz içinde bir istas· 
yon tesis eylcmeğe karar ver-

ittir. Bağcılarımıaın muhtaç 

maddeaia 1 İnci fıkraııada 
yaıtılı halleri Önceden bilıılirme· 
yen azalar, bakkı da 16 acı 
maddeni• tazminata iteallik 
bikmü tatbik olu11ur. 

Madde 21 - Alılıkları ibraı 
payını kullan ıyaeak veya kul
lanmak istemiyecelr. olanlar, ba 
paylarını lııi bir ıur t ve tekil· 
de başkalarma devir edemezler; 
bu ıibiler, paylarını birli;e iade 
etmete ecburdurlar. irlik i»u 
payları mevzuata ıöre takrar 
ton.ie tibi tutar. 

u hlk e mulaalif laarelıı:et e. 
dealerle b tarada difer ~ir a 
zanın biueaıinden iter bıınıi ir 
surette iıtifade edeni r hakkın· 
da 16 neı m dde in t z inata 
mwteallifı. ı.ikmii tatbik o}gnur. 

add 22 Pay tevziatı tat· 
~ik oluuan parlil rae • alın 
ihracatçısı tarafındau yapılması 

mu.a olau i.ılcwe, ltazırla&11a, 
awb"l j ibi ameliyeleri kentlisi 
yaıtnıayar k a a d e e payıoda• 
istifufo ot k suretil başka ltir 
ıı:anın malıaa ihraç edcuıler hak

kında da 16 ıcı maddenin tazmi· 
nala mit allik b kmi t tbik 
olunur. 

Aaa olmayan bir b.c:iriu •lı· 
oı da aynı ıur tle ibraç ecleuler 
ha kınd 21 i ci mad enin 2 ioci 
fıkra ı bükm6 tatbil.. gluuur 

Y alnı& b haller, bir UYU a 
ahiyetinde olmayarak, alakada

rın lSuuden viki mürıtcaatı ize· 
riae birlikçe nrilec k üaaadeye 
istinad tti~i takdir.le, paydan 
malıırumi)et veya tuminal Ü· 
bümleri tatbik elunur. 

Madde 23 - Dafıtılan payla
rın mikdarları kilçük olanlnrın, 

birleıcrek ·ıterek oferlo yap· 
malarını irlik alakadar azadan 
talep edebilir. u talebe ymayan 
payları birlikçe ı o r i almacıak 
mevzuata fÖro diter a z a y a 
munzam pay olarak da~ıtılır. 

Hal\gı zii111reye menıub olur
sa cılsun, azadan miiıterek laare
ket etmek iıteyenler, birlite 
miiracaat ettikleri takdirde, bir
likçe icabına ıöre it• misaacle 
.-erilebilir. 

Madde 24 - P a y teniatında 
birlik kararlarına tamamile uy
gun hareket eylemeli taahhüt 
etmeyenlere pay verilme:r., bir· 
likçe verilen paylara ve mevıı:u 

şartlara uygun hareket etmeyen· 
ler bakkı•da ıtatiinio •.••. •] 
ci maddeleri bükümleri tatbik o
lunur. 

•] Ali.kadar birlitin statüıüne 
göre numaralandırılacaktır. 

(Bitti) 

lzmir Fuarı 
1940 fuarının açılmayacağı ve

ya tehir edilecetı hakkıadaki 
haberlerin tamamen aıılsıa ol
duğu ve Fuarın matad veçhilo 
20 nj"uıloıta açılarak bir ay 
devam edeceği söylenmektedir. 

TAKAS PRİMLERİ-

1 

oldukları kakUi uma ~ubukla
rını yetiştirip daiıtmak. yeni ü
züm cimılcri üzerinde çalıtmak, 

Takasın ney'j ithal t ihracat 

en ucuz ve n kolay aurett ü
züm kunatma usullerini çiftçiye 
ameli olarak fÖ termek i ere 
tesis edilecel: olan bu i tasy n 
için de bir çiftlik a::ıtan alınncak
tar. 

Haı.ır Alıvre 

Enterşanjab 56 45 44 
İn ı tere 70 .;;> 39 n. çıka 70 47 <C6 
Hol anda 66 41 48 
İsveç 6.) ~o 48 
Fraııea 56 41 41 
lııvıçre 70 40 S9 

a::www...a-.-

İhracat primleri o/o 100 kıyl"'let ııı.erinden 
buat. adllmiıtJr. 
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D. D. Y elları : 
Palnmetre (No 1261) 
Demirci ocakları (No 1266) 
Ha~arat öldürücü mayı (No 1216) 
Bil yalı 1atak ve tetermatı rond.,la v .a. 

(No 1298) 
Elbiaelik kuma1 ve a1tar vıı. (No 1299) 
Kaplık kiQ'ıd renkli (No 1299) 

İıtaubul Mıntıka Liman Reisliti: 
Mari Valvano 'Ye Mar2arita vapurlan 
aııka:tla.'.ının çıkarılmHı (No 1285) 

Mendirek inş. (No 1287) 

Edirne Askeri SAK: 
Kuru ot, aade ya~ ve ubun (No 1294) 

Çurum Aıkori SAK. : 
Un (No 1296) 

İstanbul Belediyesi : 
Sabun va zeytin yatı (No 1298) 
Sade Ye tereyat (No 1300) 

Ankara Dcfterdarlıtı : 
Uu fabrıkaaı alit ve edentı (No 1298) • 

Bayıudır alm d rltiğü : 
Hukimet konatı i 1· {No lSOl) 

Somıun lediy si : 
Kant ı ı.) n p.C"ju ) ap (N 
Eıb•3a (l\io !SOS) 

Ankara Valili.ti11de : 
Canıeknn yapt. o 1300) 
Evrak buhrılır.aa {No 130.3) 
Tem z.lik aıalzemHı (No 1303) 

M. M. Vekileti SAK.: 
Beyaı. la e karyola (No lSOO) 

lSOO) 

Elektrilt motörü Ye teferruatı (No 1S07) 

İstanbul Jandarma SAK: 
F.bnek \N• 130 ) 

Siir Belelliycsi : 
Harita tanr.ııni (No 1299) 

Etib nk Ankara : 
Krom ceYher.Jo bakır tahmıl ve tah•ıye 

işleri (No 14 9) 

• • 

1 
Teknik Okala SAK : 

Elektrikle işler zil Ye saat (No 1299) 

1 
İnbisarlıır U. Müd rliiti: 

Mshtelıf hırdavat aıalT.emHi (No 12 9) 
1 Bakır levaı.ımı (No 1299) 
~ Dizel abamı levaaımı (No 1299) 

I Nafıa V~kileti Koaya Ovası 
Sulama ldareıi : 

Telefon fe.,ehsi u ahı (No 1299) 

Ankara Levazım SAK ; 
Hamam takımı (No 1302) 
Tekirdaj Aakerf SAK : 

Yulaf Ye arpa (No 1304) 
Isparta Aıkerl SAK: 

Makarna, toı. şeker, patates, kum •otan 
ve •ercimek (No 1~3) 

İstaabal Kom•ta lıtı SAK : 
Hamam tamiri (No 1505) 
Saaısua Villyeti: 

Mahruti ve muhe dis t•dırı (No lSOS) 

Tophane Lnazım SAK : 
f...a 5U

0

, l.ı.n a, acl•ni dutmeıi, fer-
rneıüp v. •· (No ISOS) 

Kefİ k ı (Na 1508) 

Çannkkclc ht. fvk. SAK: 
Çıralı kere1te (Ne 6) 

Y ozıat Askeri SAK : 
ATpa (Ne 1307) 

P. T. T. Lvz. Mii rlüğü : 
Fincan (No 1S09) 

İstanbul Defterclarlızı : 
Kaz.an, liokuma maki eııı {Na 1310) • 

Çorlu Ker SAK: 
Katran lı:ıtık •eka ıf (No 1310) 
Telefoa mal:t.em • (No 1310) 

Hamiş : () Tırnak içine a'ınm ş nu• 

1 

maralar, işin hanıı HJılı 2'at.etede neşr
oldı.ıtunn ıösterır. 

c·ı Sonnııda yı dı: ~aretı bu Unan i,ler 
m .. T.ayedeJe aitt r. 

t -T mirat- Nafıa işleri -~----
M. M. Yekli ti HaYa Satın l a K.omiayo •n aa : 

Memleketimizde mevcut malzeme ile m htelif w ydanlarda iki 
u~ut pisti yapılacaictır. Bu işe ait mufassal tekliflerin en geç 10 
Şubat 940 pııüne kadar Ankarada M. M. Vekaleti Hava Müsteşar
lığına vermeleri. 

İstanbul Komutanlıiı Satınalmu K i5yoııunda : 
Komiıyonumuula mevcat keşifnamesine göre Haydarpaşa lıas· 

tabaneai .. de ameliyathane binasının tamiratının açık eksiltme ine 
12.2.940 panrleıi ıinü saat on buçukta başl nac k ve ayni günde 
intaç edilecektir. Muhammen bedeli dokuz bin beş yüz sekiz lira 
doksaa bef kur11ıtur. İlk teminat parası yedi yü7. on üç lira un se
kiz kuruıtur. İıteklilerin belli pn ve saatte Fındıklıda Komutanlık 
aatınalwa komiıyoouna müracaatları. 

• • * Münakaaa giinfi talibi çıkmıyan komisyonumuzda mevcut 
ketif ve şart:rnwelerine s-öre Bostancıbaşı büyük depolarının tamiri 
pazarlıkla yapılacaktır. Münakasaaına 12.2.940 paurtesi ·nü Hat 
onda bıtşlanacak ve ayni günde ibcılesi yapılacaktır. İsteklilerin bel
li ıün \.'e ldatte Fındıklıda Komutanlık satınalmn komisyonuna gel· 
meleri. 

Y ozgad Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
23720 lira 89 kuruş ketifli jandarma Okulu binası inşaatının 

kapalı :r.nrf usulile yapılan münakasa&ında talip zuhur etmeditinden 
15.1.940 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlık suretile eksilt· 
meye konulmuştur. 

Bu i4e aid ıartname ve evraklar şunlardır. 
Ekıiltmo ıartnamesi. 

Mukavele projeai. 
Nafıa işleri genel şnrtnamesi. 
Yapı işleri fenni şartRameıi. 
Hususi ıartaame • 
Kqif cetveli, tahlil, fiat, metraj. 
Proje. 

İstekliler Y o.zgad Nafıaııında bu evrak ve şartna eleri öre• 
bilirler. 

t:ksiltmeye girebilmek iç.in isteklilerin 1779 lira 67 kuruş u
vakkat temiı:ınl vermeleri ve bundan başka aşatıdaki vesaiki bai:r: 
bulunması lazımdır. 

Y npı inşaatını yapmış oldwğuna dair vesaik ibrazı. 
İnşaatın mes'uliyeti fenniyesini tekabül etmit bir mühendis 

mimar veya fen memurunun taahhütnamesini ibraz etm si, 



27 lkincikanun 
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n na ol ave 1 y lstanbul Hayvan orsası Diri Satış Flatları 
24. 1. 940 -

uhm· bed. T minat Mür t yeri ünü Santı Çeşit Sayısı Ağırlığı Parası 

Cinsi Şekli _______ ,_,_.__,.,.,,. _____ ~------...:_ ______________________________ ~-------·------- o aıatı n y karı Orta 
Kş. S. Kş. S. Kt. S· __,,,, 

A) I\1Unakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, 

Haydarpaşıı hastahanesinde ameliyathane 
binasının tamiri 

Bostancıbnşı büyük depolarının tamiri 
Uçuş pistı inş:. 2 ad. 
Bafradn İdare binası inş. (şart. 140 kr.) 

(lcmd.) 
Yo:r:gat Jandarma okulu komutanlık bina-

sı inşası 

Beyoğlu P.T.T. Mrk. binası tamiri 
Şi1li çocuk hast. mutbah inş. 
D•lmabahçe stadyomu inş. (şart. 25 L.) 

lz.em!J_~erita 

aç. eks. 9508 95 

paz. 

paz. 

" 
aç· ekı. 

,, 

28117 91 

23720 89 

8171 02 
2969 52 

kapalı z. 755584 03 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrikli santrifüj tulumba: 10 ad. kapalı z. 2900 -
Ağır sahra kablo arka tezkeresi çevirecek paz. 6619 20 

kolile birlikte: 336 ad. 
Şemşipaşa Bnkımevi su ve havaga:r:ı tesisa· 

tının islnhı işi 

Kalorifer tesisatı tamiri 

" 

" 
Yeraltı ve denizaltı kablosu: 42000 m. (temd.) ,, 

ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

358 28 

125 -

Ucivert kumaş: 350 m. (temd.) m. 5 40 

Mobilya, büro ve ev eşyası, Muşamba Hah,:!...:. s. 

Modlaj masası: 18 ad.-planşet: 54 ad ··büst aç. eks. 1290 90 
sepha ı: 25 ad.-malzeme dolabı: 1 ad. 

713 18 

2108 84 

1779 61 

613 -
223-

34450 -

217 50 
993 -

26 87 

10 -

141 75 

96 82 

İstanbul K ut. SAK Fındıklı 12-2-40 10 30 

" M.M.V. Hava SAK 
inhisarlar Umum Müdlirlütü 

Y ezgat Nafıa Müd rlüği 

İst. P.T.T. Miid6rla 
İst. Sıhhi Möesses ler SAK 
Beden Terbiyesi Gen. Direk. 

Ayyıldız Aprt. 

D.D. Yollnrı Haydarpaşa 
lzmir L vuım SAK 

inhisarlar Umum Müdürliiğö 

12-2-40 10 -
10..2-40 a kadar 
12-2-40 15 -

15·1-40 itib. 1 ay 

14-2-40 14 30 
14-2-40 15 -

Taksim 14-.i-40 15 • 

19-2·40 15 -
31-1-40 15 -

1-2.40 15 !) 

Beden Terbiyesi Gen. Direk. Taksim 29·1-40 lO --

Ayyıldız Palas . 
İst. Elek. Tramvay ve Tünel lolct. 2-2-40 15 -

Kabata' Liseıi SA ' 5.2.40 15 -

Güzel Sanatlar Akademisi Müd. 12-2-40 14 -

eyaz Karaman 
Kızıl Karamam 
Dağlıç 

K.ıYırcık 

K rayaka 

Tiftik 

475 
2380 
1411 
307 
134 

1590 

31 

-l9-67-=o4=---~-0-------2-5~~----M~-~~ 

111518 18 50 25 il 79 
50768 21 34 25 27 ~ 
8640 19 26 !3 13 
3447 16 23 20 14 __.,, 

19-435 29 50 
pU" -

1437 l.f 15 14 os -
----~-=~,..·--===-~----._.r~=-=-----.......... ~-------~ 

Şark Öküzü 
Öküz 
inek 
Dana 
Boia 

Manda 
Mal k 

57 18455 8 15 12 19 
2 485. 9 9-
5 .f54 12 14 li Oj 
2 9'18 12 15 50 14 16 

~--------~~ ------"'=,,,,,S 
l 1 4859 8 12 8 
4 5!5 11 12 11 53.,..1 

Et .. rik Hava azı, Kalorifer (Tesisat ve Jz.) ' ~--------
İzmir L vazım Amirlıği Satınalma Komisyonundan: 

336 adet aftır s hra kablo arka tc;zker~si çevirecek kolilc b~ 
te pazarlık suretile satın nlınacnktır. lbnle:ıı 31.1.940 çarşamba i 1 
sant lJ de İı.wir Lv. amirli.gi satınalm kom~sy~nun~a yapılac•~1 

1 
Ta in edilen tutarı 6519 lırn 20 kuruştur. Katı tewm tı 9l f 
dır. isteklilerin ticaret odssında kayıtlı olduklarına d ir vesika 
termek meoburıyetiudedirler. Pazarlıg iştirak edec ki r 2490 1

' 

kauunuu 2 ve u t..ı m .. ddclerindeki ve şartnamesinde yazılı veS'• 
lan göstermek mecburiyetindedirler, Taliplerin knti temiuııtlll 
birlikte ihale saatinden evvel ·omisyona müracaatları. 

atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane L~_z_ım_ı ____ _ 
Devlet D ~lniryolo.rı l§letme Umum idaresinden : Par,ömen kağıdı: 150 top aç. eks. 1650 -

Kereste, tahtc:ı ve ~-ire ---=----
Sandıklık tahta: 1000 m3 (şart. 220 ltr.) paz. 
Kayın travers dar bnt için: 20000 ad. (şart. kapalı z. 28000 -

140 kr.) 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Buğday nakli (temd.) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

İnce mazot (motörin): 50 t 

Müteferrik 

Balast: 14000 m3 
Zincirli kilit: 3 ad.-admiralh demiri: 2 ad. 
Havşa, makkab ve frezeler: 79 kalem 
Sekntif: 2 t. 
Motörbot inş.: 3 ad. (temd.) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Arpa: 300 t. 
Sedeyağ: 9.2. t. (temd.) 
Kuru erzak (temd.) 
Sadeyağ, zeytinyağ ve zeytin tanesi (temd). 

kapalı :z.. 

kapalı z. 
aç. eks. 

" 
" paz. 

paz. 

aç. eks. 

" Et (temd.) ,, 
K. fasulye: 90 t. (müteahbid nam ve he· paz. 

snbına) 

B ü7ayedeler 
Ka~ıt kırpıntıları: 10 t.·koln çuvalı: 250 ad. aç. art. 

cimento ve çivi 
Bu2 dolabı, radyo makinesi musa sandalye v.s. ,, 

Kereıte odun ve kömür 
" Filtre vantilatör kilim araba koşumu v.s. 
" 

4890 -

m3 1 20 
1400 -
4276 76 
1600 -
9800 -

k. o 08 50 
7360 -
639 -

1153 -
1075 -

18000 -

123 75 

2100 -

1000 -

366 75 

1350 -
105 -
320 70 
120 
720 -

3826 -
522 -

48 -
87-
81 -

1350 -

43 -

42 86 

İnhisarlar Umum Müdürlüğ 31 1·40 16 -

İnhisarlar Ua.um MüdürHiğü 10-2-40 15 -
D.D.Y. Ank. ve Haydarpaşa Vezneleri 12·2·40 15 30 

Toprak Mahsulleri Ofisi İ:ımir Şubeıi 8·2-40 - -

D. O.Yolları Haydarpaşa 12-2-40 15 -

D.D.Y. 2 nci İşletme Ank· 12-2-40 15 -
Gümrük Muh. Gen. Komut. İst. SAK 12-2 40 11 -
D.D. Y. Ank. Haydarpaşa Sevk Şefliği 9·2 40 15 30 
D. O.Yolları Haydarpaia 12·2·40 11 -
İstanbul Mıntıka Liman Reisliği 15-2-40 15 -

Edirne Ask. SAK 
Amasya Askeri SAK 
ist. Belediyesi 

" ,, 
Tophane Lvı.. SAK 

İzmir İnhisarlar Tütün Fabrikası 

12-2-40 15 -
1 s.2 40 14 -
6-2-40 14 -
6·2·40 14 -
6-240 14 ·-
2-2-40 15 30 

15-2-40 ıo 

İst. 2 ci İcra Keresteciler Cad, 30-1-40 6·2·40 15 
No 115 

Ank. Vil. Orman Çevirge Müd. 
Jandr. Cen. Komut. Ank, SAK 

1-2-40 15 
29-1 40 9 -

~-------------------------~------------ -----------Vilayetten eksiltmeye girebileceklerine dair vesika almcıları 

tarttır. 

Eksiltme taliplerin müracaatı üzerine Nafıa Dairesinde toplana· 
cak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü İstanbul Bölgesi 
Başkanlığından : 

Y pılacak iş : Dolmabahçcde eski İstablıılmire binasının bulun
duğu nba ile Havagazi fabrikasının bir kısım arazisi Üz{)rinde ye
niden y pılacak olan pik stadyomun bilüınum karjir inş'\lltile elek· 
trik, kalörüer, sıhhi tesisat i"leri hariç burada mevcud binaların 
yıkılması ve enkazının kaldırılması işidir. 

İhale tartları : Kapalı zarf usuliledir. Ve vahidi fiat iledir. iha· 
le en müsaid fiat teklif eden firmaya yapılacaktır. 

Keşif bedeli : Bu işe aid ilk keşif bedeli 755.584.03 liradan iba
ret olup muvakkat teminatı 34.450 liradır. Betonarme demiri ayrıca 
Beden Terbıyesi Genel Direktörlüğü tarafından temin edilecek olup 
onun fintı bu yekuna dahil değildir. 

ihale gilnü ve yeri.: İhale 14 mart 1940 perşembe günü at on 
lteşte Beden Terbiyesi latanbul Bölgesinin Taksimde Ayyıldız apar· 
hmanının 3 üncü katında kain merkezinde icra edilecektir. 

Bu işe aid evral: şunlard·r : 
a - Hususi, fenni şartname 
b - Futbol ıahası ve koşu pistine aid izabname 
c - Stadyum binasına aid izahname 
d - ilk keşif hulasası 
e - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

f - Nafıa Vekaleti yapı i'leri umumi, fenni ıartnamesi 
ı - Mukavele projeıi 
h - Eksiltme şartnamesi 
i - 20 parça plan ve proje, 

Münakasaya iştirak etmek istiyenler yukarıda yazılı evrakı Bedeıı 

Terbiyesi İstanbul Bölgesinin Taksimde Ayyıldız aparhmaııındaki Mer. 
kezinde Muhasebe serviıiııde 25 lira mukabilinde alabilecelderi gibi 
soracakları herhangi bir husus da hergün saat on beş ile on sekiz 
arasında burada bulunacak mimnrlar tarafından kendilerine lazım 

gelen izahat verilecektir. 

İstanbul p. T. T. Müdürlill ade n: 

Beyoğlu P. T. T. Merkez binaınnıu ta iratı nçılt eksiltmiyc 
konulmuştur. Eksiltme 14.2 40 çarşamba saat 14.30 da B. Postane 
binası birinci katta P. T. T. Mfi.dürlüjiü odasında tcplanacak Alım 
Satım komisyonu da yapılac ktır. Ketif bedeli 8171 lira 2 kuruş 
muvakkat t uıinat 613 liradır. Taliblerin mukavele, eluiltme, bayın· 
dırlık itleri, genel, lıususi ~e fenni ıartnameleri, ke~if hul.r:sasile 
buna mütefarri diğer evrakı gannek ve muvakkat teminatlarını 
yatırmak üzere çalıtma gOnlerindc mezkur Müdürlük İdari kalem 
levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de en az bir taahbödde 
5000 liralık bu içe beuxcr iş yaptığına dair idarelerinden almış ol· 
duğ'u vesikarara istinden İstanbul Vilayetine müracaatle eksiltme 
tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına aid Ticaret 
Odası vesikası ve muvakkat teminat mnkbuzile Komisyona milra• 
caaUeri. 

Mubaınwen bedeli 2 UO lira 5 aded seyyar ve 5 aded ~ 
elektrikli aantrıfuj tulunba ı 19.2.940 paz.artesi ııünü saat 15 oıı 
le Hnydnrp wada G r baatAsı dahilindekı komisyon tarafmdan 1'• 
zarf usulılc satın alınac kbr. tt 

bu iie gırme iı;teyeıılerin 217 lira 50 kuruşluk muvakkat 
nat konunun t yın e ti i vesi alarla tekliflerini muhtevi zarfl• 
ay~ı iUn saat 14 on dörde kad r komisyon reisliğine vermeler• 

zımdır. 

Bu işe aid şartuameler komisyondan parasız olarak da~ıtM' 
tadır. 

Batvekalet Beden Terbiyesi Genel Oirektörl-ğü İstanbıl 
Bölgesi Başkanlığından : 

Pazarlık suretile yaptırılacak olan iş : 1 
ı. Tahtı tasarrufumuzda bulunan Taksimde Sıroserviler c• 

sinde kain 57 No lı merkez binamızııı kalorifer tesisaboıP 1 

ridir. 
2. Kcşifnamey• iÖre tamir bedeli 125 lıradır. 
3. Pazarlığa iştir k edec: lerin 10 lira teminat akçesi yatı 

ları lazımdır. ·d 
4. Keşifname hakkında izahat, Taksimde AbdülhakhiıJJ 1 

desinde Ayyıldız Pal s 2 nci kat .i No. da Sölie Merke:ıiııd' 
rilir. rJ' 

5. Pazarlık 29. 1. 940 pazart si fÜıtÜ aat 1 O da Bölje ~ 
zinde yapılacaktır. Alakndarların bu ve buna mümasil it yıı'P 
rına dair vesikalarını hamilen m zkür ı-ün ve saatte müraca•t1' 

latanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İıletmeleri oııı" 
Müdürlüğünden : 

26.1.1940 tarihinde paz rlığı yapılacağı ilin edileP 
1 

telif ebadlı 42000 metre yer ltı ve denizaltı k bloıu P'~ 
ğının ayni §er itile 2.2.1940 cuma günü saat 15 tehir 1 

ği ilim olunur. 
••• 

Ş sipa a bakımevi su ve havazazi tesisatıaın islabı itİ· 
İnhisarlar U. M .. d. ilanlarına. 

t- ·I ise -1 undura - Çama ır v. s. 
ıo ....-..-...---

K bataı Lisesi Satınalma Komisyonu Ba kunlıfınd'" 
Kabataf erkek lisesi pansiyonu için tabnıineo metresi ~ 

ruş üzerinden alınaaa ~bu metre laciverd kumaı 24SIO sayılı~ 
ahkamına tevfikan ihalesi yapılmak üzere 24.1. güni c1'• 
konmuştur. Belli iÜu ve sautte iste ·li. çıKm dı~mdım bero>11'

1 

11 un 5.2.~ ıo pazartesi gwnü saat 3 de lstan bul da Liseler gııJ I 
cil ftİ biııasınd toplanan komısyon iıuLuruııda ibaleı;i yapıl•'" 
iste tlilerin yeai yıl tic ret odaaı vesi aları ve l 41 lira 7S ~ıJ 
ilk teminat ma buzlarile birli te müracaıı.tları. 

le L z. 
150 top parşö en k ğıdı alınacaktır. ak : İnhisarlar V· 

İldnlarına. 

ereste, · ahta ve smre 
İstanbul Levaz.•m A;n:;i Satmalma K misy pıııı6' 
Aded 
800,000 Portatif ç dır direği 
soa,OOD Portatif ça ır kaz.ağı 

Yukarıda miktarı yazılı port t f çadır direği ve kaz• 1 
0 

cuma günü saat 15 ele Tophanede İst Lv. Amirliği aatınalaıll 1' 
nunda pazarlıkla satın alınacaktır. Nümuneleri Komisyoudll 
isteklilerin teminaUarile belli saatte komisyona gelmeleri. 
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Devlet Demiryolları İıletme Umum Müdürlüğünden : 
Muh mmen b_deli 2ROOO yirmi sekiz bin lira olan 20000 

Yirmi bin nd d drr hat kayın trnverıi ıı.2.1940 paz;_irtesi 
tünü saat 15.30 da kapnlı zarf usulile Ankaradn ldnre bina
ıında satın alınacaktır· 

Bu ite girmek istiyenlerin 2100 iki bin yüz liralık muvak· 
kat teminatla kanunun tayin ettili vesikaları ve tekliflerini 
llYni gün saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliline vermeler 

• lazımdır i 
Şartnameler 1 .fO yüz kırk kuruıa Ankara, İzmir, Eskite· 

hir ve Haydarpaıa veznelerinde sablmaktadır· 

~-ak_li-=--ya_t ~-V_il_k_le_!ll~ - Boşaltma 
Toprak Mahsulleri Ofisi lzmir Şubesinden : 

1940 senesi 7.arfındalti talamil ve tahliye itleri için 8 ikinci ki
lllJn tarihinde yapılan minakasa neticesialie hlsil olan tartlar haddi 
liyıkında bulunmadı~ındao, müaakaaa lıtu şartlar iz.erinden 8.2.940 
tarihinde saat onda ~ubemi:a binasında tekrarlanacaktır. 

Muvakkat teminat 1000 liradan ibaret olup 7.2.1940 akşamına 
tadar nakit veya banka mektubu olarak ·n:anemize yatırılmalıdır. 
.. lnakaaaya herkH ıirebilecektir. Fasla malumat için şubemize mi
tlcaat edilmelidir. ......... __ _...__._ ____________ , __________ _ 
Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. •--... '*"'""-=-= _____ ,,_,_,w_, __ 

()evlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. idaresinden: 
Muhammen bedeli 4890 lira olan 50.000 ki. ince mazot (Mo_ 

torib) 12.2.940 pazartesi ıünü saat on beıte Haydarpaşada Gar bi
••sı dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alı. 
"•caktır. 

Bu iie girmek isteyenlerin 366 lira 75 kuruşluk muvakkat te
lııİnat kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfları· 
Ilı aynı gün saat on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri la
ltındır. 

Bu ite ait tarlnameler komisyonda• parasız olarak dağıtılmak
t.dır. 

---
D· O. Yolları lıletme U. Müdürliifünden : 

Muh wmen bedeli 4276 lira ola~ 7e kalem HRvş , Makkab ve 
Frezeler 9.2.940 cuma ıünü saat 15,30 da açık e ı:iltme usulii ile 
A.nkara'da idare binasmda saha alınacaktır. 

Bu i e ıirmek istiyenlerin 32u,70 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun ta} ın ettiiİ vesikaları bimilea eksiltme ıııaatine kadar ke
... isyonda iıbatı vucut etmeleri li:r.ımdır. 

Şartname Ankara Malzeme dairesinde ve Haydarpaia'da Tesel
ltıaa Şeflitiude ııorulebilir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komntanlıiı İstanbul Levazım 
Amirliii Satmalma Komisyonundan : 

Satın alı~acak yü:ıer metrelik yedi parsa ıalvanizli ~incirli üç 
~ilit bir adi demir zincir ve biri 80 di&eri 50 kiloluk iki Admiralti 
.. llıirinin 12.2.940 pazartesi ıini aaat 11 de açık eksiltmesi yapıla
•aktır. 

Tasarlanmıi tutarı 1400 lira ve ilk teminatı da 105 liraliır. Şart

llaanesi komisyondadır. Görüleltilir. 
isteklilerin kauuni vesikaları ve ilk tenıiuat makbudarile Gala

ta Mumhane caddesi İbrahim Rifat han ikinci kattaki komisyona 
ltlıııeleri. 

D. D. Yolları 2 ci İıletme Arttırma ve Eksiltme 
Komiıyonundan : 

Telefon illaayonu civarında kilometre 347 deki ocaktan çıkarı
larak, idarenin jÖstereceti yerde teslim edilecek 14000 M3 balast 
lc•palı :aarf usulile eksiltmeye pkanlmııtır. Beller M9 mn muhammen 
llecleli 1.20 ve muYakkal teminatı uamt mikdar ü:aerinden 1350 li
"'clır. 
. J2. 2 . i40 tarihine rastlıyaa pazartesi 16nü saat 15 de Ankara 
lat•ı1onunda 2 ci itlctmc biD&ııDda toplanan lııomi•yoada ihaleıj 
t•pılacagından bu iıe S'İr•ek isteyenlerin muvakkat temiaat Ye ka
""n •e ıarlaamenia tayin elliii vesaikle birlikte teklif mektubları· 
1111 lnuayyen aaatleıı bir saat evveline kaiar komisyona makbuz 
"'ulı:abilinde vermeleri lbımiır. 

Şartname n m11kaYele projeleri Aakaraia ~ ci ve Haydarpaşa_ 
'.'aiti 1 ci iıletme komisyoalarından H Tefea, Zeaıuldak, Çankırı 
~)'onlarından parasız verilmektedir. 

İstanbul Mmtaka Li~an Reiılifinden : 
. Üt aded yeni motorl.otua kapalı :aarfla yapılaa eksiltmeleriae 

~lı .. ıubur etmedijinde~ _k•y!iyet ay~i ıera~t dairesinde ve pazar
ltla bir ay zarfında tahbıne ıbale edılecektır. 

Tahmin bedeli 9600, % 7,5 teminatı muvakkate 720 liradır. 
l.teklilerin teminat makb11z veya banka melitublarını, ticari ve 

._llt 'Vesaiki muteberelerini ve bu iılerde ehliyetli olduklarına dair 
~Gnakalat Veklletinden almıı oldukları ebliyetnamelerile birlılr:te 
la ·2.ft4o perııembe l'Ünii saat ı5 dl Galatada rıhtım caddesinde Is· 
id 

11
b•l Mıntaka Limao reisliiine ve ıartnameyi ulru ... k istiyeolerin 

•re şubeaine müracaatlnı ilin oluaur. 

D. D. "{. ve Limanları lıletme U. Müdürlüiünden: 
Jl l\t'lbıunmen bedeli 1600 lira olan 2 bin kilG sikatif 12. 2. 946 
~ıarteai iÜnÜ saat l l de Hal' darpaıada ıar binası dahilindeki ko· 

"'"Y•n tarafıadan açık eksiltme usulile satın alıaacaktır. 
, Bu iıe rirmek iatiyenleria um liralık •uvakkat teminat ve ka
ı.a~"'-n tayin etliği vesaik.le birlikte ekıiltme f'ÜuÜ saatine kadar ko-

1'1<>na müracaatları llumdır. 
'-d Bu ite aid ıartaameler komisyondan parası:a elarak datıtıl•ak

ır, 

'&---------------------~~~--~~~ ........ ~!ahire, Et, Sebz~v .:..~ 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 

ol MGteabbit nam ve besabına savalları ile berabu askeri enafta 
illlail fartile 300 ton arpa pazarlıkla 1atın alınacaktır. Pazarlık 12 

ıubat pazartesi günü saat 15 dedir. Belıter kilesu 8 ~ur•ı 50 ıantinı 
fiat tahmin edilmiştir Katı teminatı 382" liradır. isteklilerin ayni 
gün ve saatte Edirr ede 1\ üşiriyet d iresinde s tın lmn komisyon ura 
g< lmeleri. 

İlk 
İstanbul Belediyesinden : 

teminat 
Taltmiıı 

bedeli 
639 

1153 
48 Çocakları kurtarma yurdu ihtiyacı için kuru eraak 
87 Çocukları kurtarma yudu için sadeyat, zeytin- · 

yatı ve zeytin danesi 
1075 81 Çocukları kurtarma yurd11 İfİ• et 

Tahmin bedellerı, ilk teminat miktarları yukarıda yaulı me
validı gıdaiye satın alınmak lzere ayrı ayrı Ye temdiden açık ek· 
siltmeye konulmu,tur. Ş~rtnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü 
kaleminde i"Örülecektir. ihale 6.2.940 aalı giai saat 14 ile daimi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin illi teminat makbuz nya •ek
tubları v~ 940 yılına ait Ticaret Odası. vesikalarile ihale srGni mu
ayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

Amasya Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Alay için kapalı zarf yol ·ıe eksiltmeye konulan 9200 kilo 
ıade yağma talip çıkmadığı .• dan yeniaen münakasaya konul· 
muıtur. 

Muhammen bedeli 7360 lira muvakkat teminatı 522 lira. .. 
dır. 

İhalesi 16 ıub t 940 cuma günü saat 14 de Amasya al Y 
ga.tinosunda toplanan komisyonda yapılacaktır· 

İsteklilerin ihale saatından en geç bir saat evvel teklif 
mektuplarını Sa. Al· K· na vermeleri· 

İstanbul Levazım Amirliği Satınnlma Komisyonundan : 
90 ton kuru fasulyenin müteahbid nam ve hesalmu~ pa:aarlıkla 

eksiltmesi 2.2.940 euma ıünü saat 15.30 da Toplaanede l.tanl.111 le: 
yazım Amirliği satmalma kemisyeuu•da yapılacaktır. T11lamı ıı belielı 
18 bin lira ilk teminatı 1350 liradır. NlmunHİ kemisyeada ıörfillı. 

İsteklileri• belli saatte komisyona gelmeleri. 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Bor s as 

26 1.940 -

FlATLAR 

C 1 N S l ~~Yukan 

Rq-d&) yumuşak 
• ••rt 

Arpa Anadol @k. 
Su1am 
Kuş.)emi 

Yuaf 
Çavdar 
Badem ıç tatlı 

K.etaıı. tohumu 
Kendir ,, 
Fındık iç 

• kabuklu 

Kr. Pa. 
5 52 
5 21 ,_ 

17 5 
6 7 
s 6,5 
s 10 

80 
14 35 

37 20 
ıs 20 

GELEN 
Tıftik 
Buğday 
Un 
Mıaır 

Keudir tohumu 
Arpa 
Haşhaş tohumu 
Yapak 
Pamuk 
Z. yatı 

Çavdar 

Tifıık 

Suaam 
Kıl 

Ku,yınıi 
Keten tohumu 
K. Cevir. 

G 1 O EN 

Kr. Pa· 

• ıo 
17 10 

88 -

39 -
l'i 

19 Ton 
175 • 

60 • 
136 • 

165 " 
20 • 
11 • 
- • 
2 

18 • 

173 Ton 
13 • 
ıo il 

38 il 

" 10 il 

IS-tday 

olş rlATLAR 

• Liverpul 3 61 
4 71 
4 ıo o 

Mıınr 

Keten T 

; Sikaı• 
• Vinıpek 

Londra 

TEMAŞ ALEMi 

SADI SALONU 

Muhlis Sabahaddin'in 
Bestelediği 

BAY AN MUALLA'mn 

İLKBAHAR REVÜSÜ 

Büyük mııvaff akıyetle devam 
ediyor. Mutlaka görünüz. Best 

tekar tamburi 

SALAHADDıN PINAR'ın 

iştirakile Saz Heyeti 
Viyana, Budapeıte ve Bükreş
ten gelen bircok artistlerden 

mütetekkil 

BALE HEYETi 

Saz, caz, varyete 36 artist 
sahnede 

Her pazar 3 ten 6 ya kadar 

ÇAYLI MATİNE 

Tel: 43776 

ISTAf BUL PIYASASI 
MAHRUKAT FİATLARI 

Blok 
Yerli depoda 

Krible 

Yerli depelia 
Ecnebi ,, 

1690 - 1650 

1425 - 1475 

Marinl!-,Ye 
Yerli boakerlie 48 Şi 

,, depoda 13 - 13 IO 
Tuvönan 

Yerli liepeda 
n boa kerde 

1125 - 1175 
48 Şi 

Kok 
1850 Yerli fabrikada 

Sömikok 

Yerli depetla 

Petrol 
Dökme toptan 
Teptaa çift teneke 

- - 2105 

Benzin 

Dlk•e 
Çift tenekesi 

Motorin --
8 O R SA 

ÇEKLER 
26 - 1 • 1939 

15,90 
530 

18,80 
115 

9,78 

Londra 5.24 
Nevyork 130.19 
Par is 2.1675 
Mlhıe &.875 
Ceaevre 29.2725 
Amsterdan 89.185 
a.aıu.ı 22.04 
Atlna 0.17 
SefJ• 1.5876 
Maılrül 1J.43a 
Dada peşte 23.425 
Blkret 9.87 
Belgrad 3.0825 
Y okohama i().94 
Stokbolm Jl.005 

ESHAM VE TAHVıLA T 

Tirk Borcu 1. Petin 19.12..'l 
,, ,, ili. peıin 19.125 

Sıns·Euurum iV 19.26 
Bemonlı - Nektar 10.80 

., ~ ŞEHiR TIY A TROSU 

liF~~ ~~H~ Tepebatı Dram 

~J~~ kısmı 
Geee saat 20,30 da 

O KADIN 
lstildil Caddesi Komedi 

kısmında 

Bu akşam saat 20,30 de 
AMCALAR EGLENlYOR 

Şehir Tiyatrosunun bütla ha
sılatını felaketzedelere tahsis 
ettiti büyilk milsameresi 5111-
bat pazartesi aktamı ilk defa 

olarak : 
PEMB6 SOKAK 46 NO. 

Yazan : M. FERiDUN 

3 

. . . . . . . ... "" .. 
İNHİSARLAR U. MÜDÜRLÜGÜNDEN 

I - Şaıt•ame ve aumunesi mucibince 150 top par4ömen kitı
.ıı açık eksiltme usulile saba alıaacaktır. 

il - Mabammea bedeli 1650 lira muvakkat teminatı 12.J,75 Iİ· 
raliır. 

111 - Eksilt•• 31. 1 .940 ~artamba ıiai saat 11 da Kabataı.ia 
Levazım Ye M11l:.ayaat Şubesindeki Alım Komisyonuada yapılacaktır. 

iV - ŞartHme ve n11muae I.er ıin sizü geıen Şubeden pa
rasız ah•abllir. 

V - İsteklileri• eksiltme için tayin olunan p11 ve saatte Y. 7 ,i 
ıivenme paralarile birlikte mezkıir Kemisyona l'elmeleri ilin ola· 
nur. (644) 1-4 

• • • 

1 - Şartname ve ketfi mucilıtince İdaremiz.in Şemsipaıa Bakı
mevi Su Ye Havaga:r.i tesisatınuı ıslahı iti pa:tarlıkla yaptmlaeakhr. 

11 - Ketif bedeli •358.28 .. lire. muvakkat teminatı c:26.87.a li
raiır . 

ili - Paaarlık 1.2.140 Pertembe ıünü saat 15,30 .la Kaaataşta 
Lna:ıım ve Mubayaat Şubesinaeki Alım KomisyeRu•da ;, .ıpılacaktı". 

iV - Şartuamesi her ıün siz.Ü geçen Şubel!en p ru• alına 
bilir, 

V - İsleklileriıı pa:r.arl.k İJİn tayin ealil ı ı 11 ve ,.. 0 <:ı 7,5 
fÖtreowe paralariyle birlikte mezkur Kemisycaıı ı-elmelerı. 

(683) 1-4 
• • $ 

Cinsi Miktarı Ekıiltme 9elıli saati 

llbise ve kasket 146 takım ) 
Fotia 145 çift ) 
Palto 13 adet ) 
El'Dise n kasket 6 takım ) 
Kapat 6 adet ) Paaarlık 14-J6 
Ayakkabı 6 tift ) 
:llbiac n kasket 5 takım ) 
r cıtin 5 Jİft ) 
E.l~iac ve kukc M takım ) 
Kapat 17 adet ) 
f efüa l4 çift ) 

l - İılare•i& •istahde111iai için yukarıtl.ı cins ve mikdarı ya
zılı mcllnuat pazarlıkla aatın alınacaktır. 

n - Pazarlık .u. ı .G40 tarıamİ>a DQ aat 14 de ba,lamak ve 
16 ia ltitiril•ek suretiyle Kabataıda Leva:ı1111 ve Mubayaat Şube· 
siadeki Alı• Kemis1••uada yapılacaktır. 

ili - $arlaa•eler ber fiİD SÖZÜ feçen Şubede11 par&1IZ alına 
ltileceti rıbi •Ü•an•ler de ririlebilir. 

iV - İsteklilerin pa:aarlık için tayin oluuan f'I• ve saatte %7 ,5 
rivea•e paralariyle birlikte •e:akur Komiıyena ıelmeleri. 

(282) 4-4 

1 - Menut enaf Ye müfredat listesi mucibince 17 çeşit mat
baa mirekkebi aıık eksiltme usulile ıatın alıaaeaktır. 

il Muhammen bedeli 675 lin muvakkat teminatı 50,62 liradır. 
111 - Eksiltme lO. 1. 940 salı günü saat .11 de Kabatatda Le

Y&:11m Y• Mubayaat Şabesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır, 
iV - Enaf ve miktarını gösterir listc:si her ~Ün sözü feçen 

Şubeden parasız alınabilir. 

V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen ~n ve aaatte o 7,5 
ıivenme paralarile birlikte mezkur Komisyona i'elmeleri ilan olu-
aar. (633) 2-4 

ISTANBUL PiYASASI 

ERZAK VE ZAHİRE TOPTAN FİATLARI 

Caya 

Çi• 

Çay 

,, akkuyruk 
Hindiye 
Seylan 

Kahve 

Patates 

Barsa Ne 1 
il 

ili " 
" Tralnon No 

,, 
1 
il 
ili ,, 

Adapazarı No 
,, 
,, 

l 
il 

111 

400 - 806 
380 60I 
800 - 1000 
440 - 600 
420 - 500 
103 - 104 

E.Airne (Viyeloaa) 
,, ı Maratelli) 
,, (Kamoliaa) 

Edirne (Karmızı) 
Yerli (Bombay) 

Sabun 
~ Zeytin yatından J 
t ,, ,, il 

6 50 
5 5) 
4 50 
6 50 

6 5U 

7 
6 

I Pirina ,, 

1 ~deyai 
r Urfa I 

il 5 ,, 
1 Birecik 

5 SO Antep 
' 'M d" 4 50 ar ıo 

7' Diyarbakır 
5 I Kars er~miş . 

> erınmemış 

30 - 31 
28 - 2!t 

31 - 32 

30 - 32 
29 - 30 
21 - 22 

120 - 125 
1] 5 
Jl2 

95 ll5 
110 
vv 

Belu 1 

J 
85 

100 5 50 Trabzon Vakfıkebir -
4'50 ,, şarlı - - 95 ,, 11 

İnebolu 

» 

Ordu 
ll 

Pirinç 

Mersin 
AntalyR 
Tosya 
Aliapaurı 

1 
11 
ili 
iV 
1 
u 

&'.so Şeker 
5,50~ Küp yerli 
4,50 Toz ,, 
- ( Vejetalin 

:·~~. -Xum~ 
• iri sandıtı 

24 - 24 
- 29 

28 

Ufak ,, 

Zeytin 
Duble (937 mahs.) 
Bırinci ,, 
İkiu~i ,, 

Bursa (pembe) 30 - 32 Üçlincü ,, 

28 
25 
70 

- 3900 

22 - 24 
18 - 20 
ıs - 16 

,, (Viyolona) 34 - 36 Duble (938 mahs.) 34 - 37 
,, (13eyaz kasım) 21 31 
,, (Kamelina) 28 - 29 
,, (Kırmıırı) 

-

Birinci 
İkinci 
Üçiacii 

" » 
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ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 mois Ptrs 45 
6 ~ 850 

12 " 1500 
Etranger : 12 mois Ptrs 2700 

Le No. Ptrs 5 

u d 

SAMEDI 

Dd 

27 JANVIER l 94 

ADMINISTRATION 

Galata, Fermeneciler Cad. 

Ke bu n , 2 e f ag~ 

No -9 11 12 

T elephone: 49442 

• 

Pour la Publicite s' adresser 
iı 1 'Aclministrntion Jour 1 Profe · nn l es F ourni rs et s E.ntr ren rs de l'E at Boite Postale No. 1261 

. 
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

c;;ti;;;:---.--Lieox d'adjudi~tion eCdu MOde Prix 
Objet de t'adjudication Jourı Heureıı d' edjudicat. eatimatif proviaoire €nhier des Cbarges 

Adjudications au Rabai~ 

Constructions-Reparations-Trav. Publi~- ıateriel de Construction-Cartographie 

Rep. sıılle operation hôp. H. paıa Publique 
,, bat. depôts Gre a gre 

Const. piste ıurvol: 2 p. 
Constr. bitine Administration iı Bafra (cah Gre a gre 

eh 140 P) (aj) 
Constr. bitisse Commandement ccole gendar " merie Y o:.ı:gat 
Rep. bat. P.T.T. Beyoğlu Publique 
Constr. cuisine hôp. l!nfants Şi~li > 

> stadium iı Dolmabahçe (cah eh 25 L) Pli cach 

9508 95 

28117 1 

23720 89 

8171 02 
2969 52 

755584 03 

713 18 

2108 84 

1779 67 

613 -
223 -

34450 -

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. FındıHı 12-2-40 10 30 

" " 
12-2·40 10 -

C. A. Min. Def. Nat Ank Oep. Aviat. Jusqu'au 10-2-40 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabataehe 12-2-40 15 -

Dir. Trav. Publics Yozgat l mois a partir öu 15-1-40 

Dir. P.T.T. lıtanbul 14-2-40 14 30 
14-2 40 15 
14-3 40 15 -

Electricite-Ga7~Chauffage Central (lnstallation et Materiel 

Dir. Gen. Assist. Sac. Cııtalotlu 
Dir. Gen. Ligue Sportive Taxim, 

Ay Yıldız Palace 

Support postcrieur pr. cable ıourd de cam
pagne avee volant pr. tourner: 336 p. 

Pompe centrifuge: 10 p. 
Trav. amelioration install. eau et gaz a air 

de la mnison de manipul. iı Şemsipaşa 
Rep. install. chnuff aıc eentral 

Gre iı gre 

Pli each 
Gre iı gre 

Cable ıouterrain et ıous marin: 42000 m. (aj.) " 

6619 20 

2900 -
358 28 

125 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

217 50 
26 87 

10 -

Com. Ach. lnt. lzmir 31-1-40 15 -

lre Expl Ch. de fer Etat H. pqa 19-2-40 15 -
Com. Aclı. Eeon. Monop. Kabatacbe 1-2·40 15 30 

Dır Gen. Ligue Sportive Taxim 29-1-40 ıo -
Ay Yıldız Palacc 

Dır. Gen. Expl. Electr. Tr. et T. Ist. 2-Z-40 ıs -

Etoffe bleuc pr. eostumes: 3SO m. (aj.) le m. S 40 141 75 Gom. Ach. Lycee Kabataş 5-2-40 15 -

meublement pour Habitation et Bureaux-Tapi s ___ etc. 
Table de mod lage: lS p.-plnnchette: 54 p. • Publique 1290 90 Dir. Acı:.dcmie des Benux Arts ı -2 40 14 -

ecbaffaud de buste: 25 p.-armoire: 1 p. 

G · Travaux~d'lmprimerie - Papeterie -Fourniture de Bureaux 

Papier pnrchemin: 150 rames Publique 1650 -

Bois.,de Construction, Panches, Char:,1?._ente 

Plancbeı pr. czaisses: 1000 m3 (eab eh 220 P) Gre a gre 
Traverıes en bois de hetre pr. voic ctroite: Pli cach 28000 -

20000 p. (eah eh 140 P) 

Tran port-Charg ment - Dechargment 

Transport bles (aj) 

Combustible - C rburant·Huiles 

Motorine: 50 t. Pli cacb 

Divers 

Perforateur, fraiıeuse ete.: 79 lots 

Cad nas avec clıaine: 3 p.-ııncre: 2 p. 
Secatif: 2 t, 
Constr. moteur boat: 3 P• (aj) 

llast: 14000 m3 

Provislons 

Proviıionı (aj) 
Beurre, huile d'olivcı et clives (aj) 
Viande (aj) 
Haricots secs: 90 t. (au nom et pr. eomplc 

du fourniueur) 
Orıı-e: 300 t. 
Bcurre: 9,2 t. (aj) 

Ad judications a la surenchere 

Publique 

" 
" Grc a gre 

Pli cneh 

Publique 
> 
]) 

Grc a gre 

" -

Bois et ehnrbon Publique 
Filtre, ventillateur, tapis, attelage de voiturc ete. ,, 
Armoire frigorifique, mnchine radio, table, " 

chaiııcs ete. 
Morceaux de papier: 110 ~. 
Ciment, elous ete. " 

--
4890 -

4276 76 

1400 -
1600 -
9600 -

le m3 1 20 

639 -
1153 -
1075 -

18000 -

le k • O 08,5<1 
7360 -

123 75 Com. Aeh. Eeonom. Monop. Kabataş 31-1-40 16 -

Com. Ach. Econrm. Monop. Kabatni 19-2-40 15 -
2100 - Adm. Gen. Ch. de fer Etat Ankarn 12-2-40 15 30 

C isses H. paşa 

1000 - Offiec erb.les Suc. bmir 8-2-4Q - -

3G6 75 lre Expl.Ch. de fer Etat H. paşa 12-2-40 15 -

320 70 Administr. Gen. Cb. de fer Etat 9·2-40 15 30 
Ankara Bur. Exped. H. pafa 

105 - C. A. Comm. Cen. Surv. Douan. lst. 12-2-40 ıı -
120 -
720 -

1350 -

48 -
87 -
81 -

1350 -

3826 -
522 -

42 86 

35 -
8-

lre Expl. Ch. de fer Etııt H. paşa 
Prefccturc Port lstanbul 
2me Expl. Ch. de fer Etat Ank. 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
» 

" 
" " Com. ·Ach. lnt. T ophnne 

Com. Ach. Mil. Edirne 
:ıı Mil. Amasya 

Dir. Foretıı Vil. Ankara 
C. A. Command. G. Gendr. Ankara 
2me Bur. Exccutif lst. Keresteciler 

No 11S 
Fabrique Tnbacı Monopoles İxmir 

" " 

12-2-40 
15·2-40 
12-2-40 

6-2-40 
c;.2.40 
6·2-40 
2-240 

12-2-40 
16-2-40 

1-2-40 
29-1-40 

30.1-40 
6·2-40 

15-2·40 
15-2-40 

11 -
ıs -
15 -

14 -
14 -
14 -
15 30 

ıs -
14 -

15 -
9-

15 -
15 
10 
10 

------------------------------------------------------------·----------------------------------------
• • uz v R 

Ankara Villyeti Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
Müdürlüf:"ümilz dcpolarınd ve yedi eminlerde bulunan 481 a

dede muadil yedi metre 885 d ıimelre mikap ve muhtelif ebattn 
m miil çam k restesinin beher metre mikabı 13-25 liradan ve 34075 
kilo karışık odunun beher kilosu 1 kuruştan ve 11470 kilo m 'e 
kömUrüoiin beh r kilosu 2,5 kuruıtan, 350 kilo çıranın beher kilo 

ı su 3 kuruştan, 2664 kile katranın beher kilosu 10 kuruıtnn, 19,5. kilo 
1 ziftin beher kilosu 15 kuruştau ve 160 kilo mazını• beher kılosu 
1 12 kuruştan ve 47 aded çam sepetinin beher dedi beş kuruş mu· 

hammen bedel Dzerind n ve l l.1.910 tarihinden 1.2.940 tarihine 
kadar açık &rttırmaya konulmuıtur. 

Arttırma 1.2 40 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 tedir. 

Emvalin yüz.de 7,5 teminat bedeli 42 lira 86 kuruştur. 
Arttırma Ankara vilayeti orman çevirge müdilrlüğü binasında 

Heşe kili ed c k komisyon tarafından yapılacaktır. 

Memento des Fournisseurs 
~~~~~------------------------------------~--__,,-

LE S ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 29.t.9'0 

Cbemins de fer Etat ~ 
Pul•ometre [No 1261] 
l'oy re de forge [Ne 1266] 
Liqulde in1ecticide [No 1286] 
Cousaineta lı billes avec acceı., rondel
ı .. ole. [No 1293) 
Etoffe peur habit• et doublure [No 1299) 
Papier colorc pour couvertun (No 1299] 

Prcfecture Port iıtaDbul: 
Enlevement d~combru bateawx Mario 
Valyano et Margarita [No 1285) 
Conalruction darae (Ne 1287] 

Com. Ach. Milit. Edirne : 
Foin, beurre et ınon INo 1294] 

Com. Ach Milit. Çorum: 
Farm11 [Nu 1296] 

fonicipalitc İstanbul : 
Savon et buile d'olivu (No 1298) 
Beurre [No 1300] 

Defterdarat Ankara : 
Oat la et instrumenta de moulin 
[No 1298) • 

Direction Fiıc Bayındır : 
Coıutr. ltondc gouvernemantal [No 1301] 

Municipalite Samsun : 
Projet de canal sation [No 1300] 
Habitıı INo 1305] 

Vilayet Ankara : 
Con•truction vitrine [No 1300) 
lmpreH lon regi.tres [No 1303) 
Articlu de voirıe [No 1303] 

Com. Ach. Minist. Def. Nat. : 
Lıt en laquet blanc (No 1300] 
Motenr c!ctr. nvec ICCU, [No 13071 

Com. Ach. Geod. İstanbul : 
Pain (No 1300) 

Municipalite Siircl : 
Dreuoment carte [No 1299] 

Etibank Ankara. : 
Charııement et dcclı. m neraıa cbrôme 
et caivre (No 1299] 

..,, 
'· Com. Ae . Ecel Tecbuiq•' • 

Sonnerie et montre fonctİollilant i l't" 
lcictr [1299) 

Directiou Gen. Monopoles : 29'1l 
Divere artic1e• de qaincaillerie (No 1 
Articlea en cuıvre (No 1299) 
AcceHoıru Diuol [No 1299] 

Adm. lrrigation Plaine K rıY6 ' 
cipar. reaeau tc epbonique [No 1299] 
Com. Ach. lnt. Mil. An kar•: 

Ncceuaire peur bain [No l!\02) 
Com. Acb. Milit. Tekirdıj': 

Avoine et orı,re (No 1804) 
Com. Acb. Milit. İsparta : 

Macaroniıı, aucre, pomme de te~eı 

gnons et lentilles [No 1303] I 
Commandement Milit. lstanb0 

Rcpar. bain [No 1305] 
Vilayet Samsun : 

Tente. c6n'qııes et d'in2cnieıırs [NI) 1, 
Com. Ach. lnt. Mil. T ophaııe' 

Cap•ule1, crochet•, bouton• mctılliq~ 
ferme·jııpe ete. (No 1805] 
Crinıı de cbevre (No 1308] 

Com. Aclı. laec Forte ÇaP•~· 
Boi3 de constr. rc•ıneux [No ısouJ 

Com. Aeh. Militaire Yozgat• 
Orıe (No 1307) 

Dlr. Economat P·T. T. Aok•'' 
l•olateure [No 1309) 

Defterdarat İstanbul : 
Chaudicre, machino a tricoter [No ıS 
Com.Ach.Corpı Armce Çorlıı~· 

Goudron, decheta da tin, ncat ıf [No 1• 
Anıcles de telcphone (No 1310] 

NOTES ı Les Numcro• entre P'J: 
tlıesn r.ont ceux de notre journsl 
lequel l'nvis a paru. ~ 

(*)Le• .affaire1 su vieı d'une f 
risqae 1e rupportent a dn vect•9 

ııdjudıcntioıı il in ıuronchere. 

Taliplerin 7evmi mezkirda teminat akıel ri makbuzl•ri 
komisyona mfiracnnt etmeleri ve satı 'craitini örmek ve öJ1' 
m k isteyenlerin rman müdürlügüne ra a t et leri. 

İzmir lrıhisarlar Tütün Fabrikasından: 
Fabrika ıı:.da hale mevcut ve bir sene zarfında çıkacak 11 

minen I0,003 ilo irili ufnkla kağıt kıpıntılariyle 250 ndet ko111 

v lı ve bir miktar çim nto ve çivi torbası açılı: rttırm ile 11 

~~ J 
ihale 15.2.940 perşembe günü saat 10 dn komisyon buııır' 

yapılacaktır. ) 
İsteklilerin teminat akçesi olarak k tat kırıntıları için 3S, ~,, 

çuvallariyle ~imento ve çivi torbaları için 8 lirayı komisyonuıı 
mandan evvel veznemiz.e yatırmış olmaları . 1 

Şartnamelerini görme· istiy n talıplerin tatil iÜolerind•1' b' 
h r g n fabrikamız. levazım ınbesinde iracaaUarı il n olun11'' 

İstanbul İkinci İcra Dairesinden: 
Dairemidn yukarıda numarası yaı:ılı dosy sile mahcuz olııf p 

kere p raya çevrilmesine karar verilen yeni hll Kcrest cilcr '' 
sinde 115 numaralı kahvede bir buz. dolabı ve bir radyo, ıoıs-', 
aand lyenin birinci açık arttırması 30.1.940 salı gön saat 15 t' 
y kadar yapılacaktır. 

Bu arttırmada mahcuz eşya ubammen değeri in y6ıd111 
mit betini bulmadığı takdirde ikinci açık arttırması 6.2.940 •' 
nü ayni sa U yapılaeaktU". Alıcı ol nlar muayyen gün ve 
mahallinde hazır bulunacak memura müracaat ederek lma1•'

1 

olunur. 

Jandarma Genel Komutnnlığı Anknra Satınalrflş 
Komisyonundan : 

Komutanlık daire miidürlüğil deposunda mevcut kuJl':,ı 
çeşitli perde, kornej, vantilııtör, filtre, ~eşitli yer kilimi ~e 1 
koıumu ve nire 29.1.940 paurtesi gfinü snat dokuz buçukt• 
ma usulü ile satıluaktır. tı~ 

Bu etya ko ut nlık daire müd-rlöğünde her ifin g~rı ,~ 
Arttırmasına girm le istiyeDlerin b ili gün ve saatte Y eniıebır ~ 

d 1 rı· ma Genel komutıınlıftın a Komisyonumuın mürac at etoıe e 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İ!lleri Direktörü: İsm il Gtril 
Basıldığı yer: Akın Basımevi ~ 


