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Um Tüccarların ve müteahhitlerin nıesleki Organıdır 

E onomi 
Silo azlığı hissediliyor 

Buğday, arpa ve çavdar ıçın 

dış piyasnlardnn teklifler yapıl
maktadır. Fiatlarrn müsaid olu 
şuna rağmen şehrimizde ihraç 
evsafına uygun stoldnr olmadı

ğı gibi, stok yapacak silolar da 
toprak mahsulleri ofisi tarafın

dan tutulmuş bulunmaktadır. 
Zahire ihracatçıları silo buh

ranından dolayı zahire ihracının 
zorluklara maruz kalacağından 
şikayet etmektedirler. 

Dış piyas lardan ar nmakta 
olan sert buğdaylardan ,M) çav
darlı sıra Anadolu sertleri 5, 16-
5,24, 9-10 çavdarlı Trakya sert
leri 5, 16·J,2U kuruş arasındadır. 

Dökme Anadolu arpaları Hay
darpaşa teslimi 4,30 4,35, Mar
mara ve Trakya malları çuvallı 
iskele teslimi 5, 15-5,20, çavdar 
Haydarpaşa teslimi dökme 4 30-
4,35 kuruştur. Arpa ve ça;dar 
piyasaları canlılığını muhafaza 
etmekte ve fıatlarıa bir miktar 
do.ha nrtacngı tahmin edilmekte
dir. 

Meclise verilen kanun projeleri . 
Hükumet Meclise dört yeni 

kanuı1 lnyihası verıni .. tir. Bun
lar arasında E reğlı köo.nür hav
zasındaki ocakların devletleiti
rilmesi, devletsanayi ve maadin 
işletmelerinin kredı muamelele
rini yapmakla mükellef Sümer 
Bank kurulması bunlar arasın
dadır. 

T u rk ltalyan Ticareti 
Türkiye-İtalya tıc ret an rış 

ması müzakerelerinde bulunac.ık 
heyetı!niz bugün Aıık r dı• ge 
lerek 1 lanbuldau Romaya hlıre 
ket edecektir. 

İtuly h 1 n ınemleketiu.u.den 
5 milyon lır..ı. al. c klı .. ır. Bu a
lacagın pamı.k ve L. y .ı J ğı ıh
r .. cı suretiyle itf.ısı <ıert1ı-r oluu
maktadır. 

Canlı J-ıayvan Fiycıtıcırı uk .. elcıı 
Üç ya~ından yuk.-m damız ık 

erkek sığır ve mandadan başka 
canlı hayvanların ihracına mü
saade edilmesi üzerine Trakyd, 
Marmara ve Ege mınta1.aı;ile 

• 
cenup ve şark vilayetlerinde 
hayvan fıatlarıııda hissolunur bir 
tereflü husule gelmiitir. 

Havaların wüsa d gidişi dola
yısile hayvan nakliyatı munta
zanınn icra edilememekte oldu
ğundan, İstanbulda et fıatlarmda 
küçük bir artış kaydedilmekte
dir. Mevsim dolayısıle nakliyatın 
intiz~mıoı muhafaza edemiyeceği 
tabmın edilmekte ve önümüz· 
deki haftalar zarfında et flatla
rında bu vaziyetin devam ede
ceği anlaşılwaktadır. 

Mnamafıh fiatların hiç bir su
retle geçen seneuin ayni aylar 
zarfındaki nisbeti bulmıyacnğı 
ve şehir civarında ehemmiyetli 
miktarda kasablık hayvan bulun
duğu söylenmektedir. 

Adanada yeni telefon hatları 

Adanada şehir telefon hatla
rının yeraltından i.şlemesi için 
yapılması kararlaştırılan tesisatın 

inşasına bugünlerde başlanacak
tır, 

rl r 
Almanya Finlandiya ile birticaret 

muahedesi yapacak 

Finlandiya menabiinden öğre· 
nildiğine göre, Almanya Finlan· 
diya ile bir ticaret muahedesi 
akdi için t krar müzakerelere 
b:ışlamaga karar vermiştir. 

Finlandiya ile Rusya arasında 
harp çıktığı anlarda, Almanya 
Fınlandiyn ile ticaret müzakere
lerini kestiği gibi ihracatı dur
durmuş ve Finlandiy dan getir
m ş olduğu malların bedellerini 
de ödemez olmuştu. 

Onuruüzdeki hafta, iki mem· 
leket arasında iktısadi munase
betlerİn tekrar başlıyacağı haber 
alınmıştır. 

Tlitün Satışları On Yedi r ilyonu 
lJBÇti 

Tiıtün satışları 7.350.000 ki
loya baliğ olmuştur. Yılbaşı 
münasebetiyle kumpanyalar, sa
tın aldıkları tütünlerin parasına 
kamilen ödewi~lerdir. 

İz mirde bazı firoınlar, Fran
sızlar namına piyasadan tütün 
müb y atına başlamışlardır. Eğer 
Anlı.arada Almanya ile başlıynıı 
ticaret müzakereleri neticelenir
se Almanyaya da tütün ihracatı 
yapılacaktır. 

Almnııyanın sekiz milyon ki· 
lo aşağı kalitede tütüne ihtiyacı 
vardır. 

Amerikaya Demir Siparişi 

Yeni teşkil olunrn Demir İtha
l.it Limited ş rketi, telı., • A
merık yn JJuO ton de r si n· 
riş et iş.ır. u demir r a ka· 
d .. r piy. s.ımıza gelecek ir. fel, 
ç vi, cıv talı~ de ir ıle teneke 
ve kal y için ayrı, a} rı sıp riş

ler \ eril.nıştır. ı ... ouservat.ıl rın 
iht y cı oluı.. kut luk teı.e .ele
r n o erikad ıı ge irilmesi için 
teşebbuı.te buluııulmuJur. Kon
serve ihracı için sip ri.,ler urt
mıştır. Konservncılnr bu istek
lere ancak kutu temin ettikten 
sonra cevap verebileceklerdir. 

Yeni ltha!at Eşyası Geldi 

Dün 1 manımıt.a mfıhim mik
tarda ithalat eşyası gelmiştir. 
Amerikan bandıralı Exflorer 
vapuriyle b:lhnssa, madeni yağ, 
otomobil aksamı v.e lastiği, pa
muk mensucatı, demir eşya, kim
yevi ecza, boya ve vernik, rönt
gen, foto film ve camlan, radi
yator, elektrik malzemesi, si
nema• filmi, ensülit tahtası, yazı 
makinesi gelmiştir. 

En mühim itbnlüt eşyasını Ro
manya bandıralı Transilvanya va
puru .getirmiştir. Bunlar bof çu
vallardır. 

Süt Fabrıkası 

İstaııbuldn kurulacak süt fabri
kası hakkında bir İtalyan firma· 
sı tarafından yapılan teklif Be
lediyece ~ayanı tetkik görülmüş· 
tür. Bunun için dün İktissd mü
dürlüğünde te,.ekkül eden bir 
komisyon teklifi tetkık etmiştir. 
Netice bugün v&li ve belediye 
reisi Lutfi Kırdara bildirilecektir. 

-
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UN KASALAR 
inşaat -Tamirat-Nafıa işleri - Maqeme-Harita 

1 

Knyıeri Encümeni Vilayetinden : 
Bedeli keşfi 775 lira 50 kuruştan ibaret olan Talas yolunda ye· 

niden yaptırılan lıöprünün baş taraflarının doldurulması işi şartna· 

me mucibince açık eksiltmiye konulmuştur. 
Talipler tarafından teklif edilecek bedeller haddi layık görüldüğü 

takdirde I0.1.40 çarşamba günü ihalesinin yapılacağı ilan olunur. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Keşif bedeli 242,242 lira 11 kurut olan Ankara ordu evi tevsi 

inşaatı pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı 17.1.940 çarfamba günü 
saat 11 dedir. İlk teminatı 13.~63 lira 13 kuruştur. Şartnamesi 1212 
kuruşa J:omisyonda alınır. Talipleriıı muayyen vakitte Aııkarada 
M.M. V. Satınalma Komisyonuna ıelmeleri. 

Arapsun Belediye Reisliğinden : 
Arapsun kazasının halihazır 20 hektar meskun kııımla 30 hek

tar gayrimeskun ku;mının takeometrik baritasiyle imar sahasını teş

kil eden ve imar pllnlarının tanzim işlerine ait umumi talimatna
menin 6 ıncı maddesi mucibince yapılması gerekli avan projenin 
hazırlanması ve ııafıa vekiletince tasdikten sonra ayni talimatname· 
nin 29 uncu maddede mu.kur imar planının yapılması 27.12.39 ta
rihinden itibaren 20 fÜn müddetle açık ekıillmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 15.1.40 tarihine musadif paxarteıi günü saat 15 de 
Arapsun belediye salonunda belediye encümeni huı:urunda yapıla. 

caktır. 

Yukarıda :r.ikrolunan harita n nan proje -.e imar planlarının 
tanzim itinin muhammen bedeli bin liradır. 

Eksıltmeye girecekleric yuks:-da bahsi reı•n talimatnamenin 
beşinci madde~iude yaz.ılı ehliyeti olmaları şarttır. 

İ1>teklilerin 75 liralık muvakkat teminat maklıtuz.larilc uzak yer· 
lerden iştirak edecekler teklif mektublarıııı ihaleden nihayet bir sa
at evvel göndermiş bulunmaları 9arttır. Postada v11ku bulacak ge. 
cikmelerin nazarı itibare alınmıyacaj'ı ilin olunar. 

Toprak Mahıullerl Ofl11 Umum Müd6rlüiünden: 
Karaman istaıyonunda yapılacak kapalı lıubub t hangarı ve 

müştemilatı gotürii olarak kapalı :ınrf uıuliyle eksiltmeye kouul· 
mııştur. Keşıf bedeli 543 6 lira 93 kuruştur 

Eksil me euakı d lira mukabilinde ofis u um miidürlügü d n 
almabilir. 

Eksiltme I0.1.940 tarihinde snat 15 te Anl<arndn ofis umum 
müdiırlu~ü binaamda yapılacaktır. 

Teklıf rue duplarını havi :r.arflar makbuz mukAbilinde ofisin mu· 
haberat servisine teslim edılecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 3965 lira 3;; kuruştur. 
lsteltlıler teklif e\•rakı meyanıoa eksiltmeye girebilmek için ihale 

tarihiudeu ııih yet 2 gün evvel Ofisten alacakları ehliyet vesikasını 
koyacaklardır. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komiıyonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiab 104 kurut olan 50 bin ili 

200 biıı metre portatif çadır bezi pazarlıkla 13.1.40 cumartesi günü 
saat 11 de yapılacaktır. Kaü teminatı 25~!)0 liradır. Evııaf ve şart· 
namelıii 1140 kuruşa komisyondan alınır. isteklilerin kanunun emret• 
tıği belgelerile ihale saatinde Ankarada M. M. V. Satınalma ko
misyonuna ıelmeleri. 

İstanbul Komutanlıiı Satınalma Komisyonundan : 
Birlilder ihtiyacı için üç yüz adet i'•mici muıambaaı pazarl.ıkla 

satın alınacaktır. Münakasasına 8. 1.940 pazartesi günü saat onda 
başlanacak ve aynı günde ihalesi yapılacaktır. İıteklilerin belli gün 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komiıyon•na ıelmeleri 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hah E· 
-.-.....-. ~,,._.._._ 

Münakalat Veki.tenden: 
17.1 940 çarıamba a-ünü saat 15 te' Münakalat Vekalet 

Levazım Müdürlüğü Ekııltme Komisiyonuda ceman 19650 lira 
muhammen bedelli 186 parça muhtelif möblenin kapalı zarf 
usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1473 lira 75 kuruıtur. Ekıiltme ev
rakı ve teferrüatı levazım müdürlüiünden paraıız verilir. 

isteklilerin kanuna a-öre vesaik ve teklif mektublarının 
en geç 17.1.940 çarıamba .rünü ıaat 14 e kadar komisyona 
vermeleri lazımdır. 

Matbaa işleri, kırtasiye ve_yazıham~--~· 
Nafıa Veklletinden : 

17,2.940 cumarteıi gGnü saat il de Ankara'da Nafıa Vekaleti 
binası içinde malı.eme müdürlüjii oda11nda toplanan malı.eme ekıilt· 

me komisyonunda 2580 lira muhammen bedelli bir adet Metreo Ap
paratebau Fabrikası mamulatından Metem iV tipi bır adet teluir 
makinaaı ve yedeklerinin açık ekıiltme uıulile ekıiltmeai rapılacak-
tır. 

Eksiltme sartnamesi ve teferrüatı bedelıis: olarak Mal•••• MI· 
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 193 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı nuik ile 

birlikte aynı gün saat 1 1 de mez.klır Komisyonda haaır buluamala· 
rı lazımdır. 

~1ahrukat, Benzin, akina yağları v. s. 
Lüleburgaz Askeri Satınalma Komlıyonundan : 

560 ton oduna verilen fiat gali görüldüpnden ilk paaarlıtı 
4.1.940 perşembe günü saat 10 da Lüleburgazda Aıkerf Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 14,000 lira ilk temiaatı 
105 1 liradır. Şartnamesi her gün kemisyonda görülür. iateklileria 
Lüleburgazda Askeri Satmalma Komisyonuna i•lmeleri. 

Edirne Askeri Satıınalma Komisyonundan: 
Aşağıda miktarı yazılı odunlara kapalı zarfla iıtekli pkma4ı

ğından 6.1.940 cuma g~nü hizalarında gösterilen uatlwde puar
lıkla satın alınacaktır. bteklilerin kanuni vesaı.k ve temiaat melı:
tuplarile Süloğlunda askeri Satınalma Komiıyonuna miiracaatları. 

Saatleri 
ıo 

11 
14 
15 

Teminatı Miktarı Tutarı 

Lira Ton Lira 
1021 778 13,615 
1021 778 13,615 
1240 945 16,538 

945 720 12,600 
16 fırın odun 819 6i4 10,920 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Münakasa günü talibi çıkmıyan topçu birlikleri ibtiyaeı içi• •• 

kalem muhtelıf makine yağı evsaf ve hususi ıartlarına röre pazar
lıkla satın alıııacaktır. Münakasasıoa 8.1.940 pazartesi fÜ nii saat oa 
buçukta başlanacak ve ayni günde ihalesi yapılacaktır. İıteklilileria 
belli gun ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komi17eauaa 
gelmeleri. 

* • * Komutanlığa bağlı nakliye ve motörlü birlikler okulu ••· 
törlü vasıtaların ihtiyacı için komisyonumuzda mevcut evufı clabi
linde ye:.ıi yuz kilo valvalm pazarlılua s~tın alınacaktır. Müoa"au. 
sına 6. UJ4U cumarte_si gunu saat OD bırde başlanacak ve a,nı srüude 
ib lesı y t>ılacnklır. lslcklııerin bellı tün ve saatte Fındıklı4a Kom•· 
taı lık :;atrnalma Kowisyonun ielmelcri. 

uaziantcp Belediyesi Elektrik işletme Müdürlüaünden : 
be~cdıye .t.lektrik fobrikıısı ihtiyacı olan 250 ton ve bei:ıer tonu 

4J lira muhammen bedelli odun kömürü 21. 12.939 tarihinden itiba
ren 1.; gim müd etle açık eksiltmeye konulmuştur. 

lhaleı katiye.si a.1 9H.I tarihine tesadüf eden cuma günü aaat 14 
de Belediye salonunda yapılncagındau ısteklilerin meıkıir i'Üude ka· 
nuni vesıka ve teminat akçalarile belediyeye müracaatları. 

Teminatsız pey kabul edilmez muvakkat teminat 750 lira oltla
iu ilaıı olunur. 

ütef errik 
Ankara Belediye Reisliğinden : 

Yangınlarda ve seylablarda kullanılmak ü:ıere Belediye içia alı
nacak olan 12,5l)0 lira kıymeti muhamıneneli bet aded motopomp 
kapalı zarf usulile kırk beş gün müddetle eksiltmiye kon11lmuıtur. 

İhalesi 20.2.940 salı a-ünü saat on birde Belediye Eaeümeaiade 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 937 lira 50 kuruıtur. 
Şartnamesini görmek istiycnlerin hergün Encümen kalemiae "Ye 

isteklilerin de teklif mektublarını 20.2.940 salı a-ünü Hat ona ka
dar Belediye Encümenine vermeleri ilan olunur. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. .;.;... __ :.,_ __ _,..;;........;. ____ -
Kayseri Askeri Satmalma Komisyonu Riyaıetinden : 
Gedikli okulun 113000 kilo ekmegioin pişirme üciireti a~ık 

eksiltmeye konmuştur, 
Muhammen bedeli 892 lira 70 kuruş olup ilk teminatı 88 lira 

97 kuruştur. 
ihalesi 10.1.940 çarşamba günü saat 16 da yapılaealdır. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

isteklilerin ilk teminatile belli gün ve aaahnda komiıJoacla 
bulunmaları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Knmisyonundan: 
Münakasa günü ~alibi çıkmıyan komatanlıta ba~Iı birlikl •Lt·· 
• · d k l b" k"I • er •• 1 

yacı ıçın o san a h ın ı o yulafın tekrar kapalı zarfla mlnakaaa-
sı 2~.1.940 cum~rtesi günü ~ant on buçukta yapılacaktır. Zarflat 
komısyona mezkur r;aattco bır saat evveline kadar verilmif olacak· 



GELEN 

Bugün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
ISTANBUL 

Ticaret ve Zah,re 
Borsası 

ll~ay 
S111am 

Un 
M111r 

300 1' 
<10 , 
89 • 

Cınıi Şekli Muhm· bed. Teminat Keten tolaam• 
Meraimelı:: 

'° , 
41 , 

A) ~tunakasalar 
lnoaat, Tamirat, Nafta itleri, alzema, Harita 

Talu yolunda yeniden yap. köpründn baş aç. ekı. 775 50 Kayıeri Viliyetl 10-1.40 -

taraflannın doldurulmaaı işi 

- ı.ı.f40 -

Fİ ATLAR 

C 1 N S İ 1 Aıatı Yakan 

Kr. Pa. Kr. Pa. 

Arpa 
Yulaf 
Z. Yatı 
Bıılırar 

Çndar 
İç badem 

15 • 
189 • 
24 
30 • 
<IS ~ 

Ank. Ordu evi tevıi İnf• (tart. 12 12 L.) paı:. 242242 11 13363 13 M.M.V. SAK 17-1-40 l 1 htda7 ,_ .. ak S 29 S SO 
lıulpr Fuul1• 

İpek 
Saaam 
Tihik 

G l DEN 
120 1' 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
. ..ı 

lç tıadık 30 , - , 
Gemici muıamba11: 300 :.d. paı:. 
Portatif çadır bezi:50-200.000 m. (fart.1140 kr.) ,, m. 1 04 

lıt. Komut. SAK Fındıklı 
25300 - M.M. V. SAK 

8-1-40 10 -
13-1-40 ı t -

Kecikılı 

Arpa AH.tel 
Çndar 
Bade• iı tatlı 
Pe7nir lıeJU 

5- s 10 
DİŞ FlATLAR 4 l7 l,l s -

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

Muhtelif mobilya: 186 parça kapalı z. 19650 -

Matbaa itleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 
Teksir makieai "'Metreo Apparatebun,, fab· aç. eka · 2580 

rikaaı mamulatı Metem l V tipi: 1 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Odun: 778 t. (temd.) paz. 13615 -
: 778 t. ,, " 

13615 -.. 
il : 945 t. ,, ,, 16538 -
,, : 720 t. .. " 

12600 -
Fırın odunu: 16 t. (temd.) " 10920 -
Odun: 560 t. (temd.) " 

14000 -
Makine yağı: 13 kalem " Valvalin: 700 k. ,, 
Meie kömürü: 250 t. aç. ekı. t. 40 -

ı1Uteferrik 

Motopomp yangınlarda Ye ıeylaplarda kul- kapalı z. 12500 
lauılmak üzere: 5 ad. 

lrzak, Zahire, Et, Sobze v .s. 

Ekmek piıirmeai: 113 t. 
Yula{: 96 t. (temd.) 
Balıur: 200 t, (temd.) 
Sadeyat: 10 l· 
Arpa: 200 t. 
Yulaf: 200 t. 

B. M U l' e y e d e 1 e r 
Deri n batı;;ak 
Saç bidon ve karpit hidonu: 385 ad.-yat 

teneke•i: 640 ad.-yat bidonu: 100 ad. 
Kuru çam odunu: 720 kental 
Deri ve barsak (taahih) 
Deri ve barsak 

aç. ekı. 
kapalı z. 

" paa. 

" 
" 

aç. eki. 

aç. art. 

" .. 
Deri: 2-4000 ad. banak n boynuzlar 
Dolaplı büfe, yuvarlak maaa, kanape takımı 

,, 
" 

892 70 
k. o 07 
k. o 15 

13000 -
15000 -

735-

k. o 06 

tar. l•ber kiloıuı.rnn muhammen fiah yedi kuruştur. İlk teminatı beı 1 
7ü:a dört liradır. isteklilerin belli gün ve saatte Fandıklıda komutan· 
lık satınalma komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 

e e • Münakasa ırünü talibi çıkmıyan İstanbul komutanlığına bağ· 
lı birlikler ihtiyacı içio iki yüz bin kilo bulıurun tekrar kapalı zarf
la münakasaıı 20. 1.940 cumartesi günü saat onbirde yapılacaktır. 
Zarflar komisyona mezkur saatten bir ıaat evveline kadar verilmiş 

olacakbr. Beher kilosunun mubawmen fiat on beş kuruştur. ltk te· 
minalı iki bio iki yü:a elli liradır. İıııteklilerin belli gün ve saatte 
Fındıklıda komutanlık aatınalma komisyonuna teklif mektuplarını 

yermeleri. 

• • • Komutanlık birlikleri ihtiyacı için komisyonumuzda mevcut 
evsaf ve teraitine uygun olmak üzere on bin kilo aade yağı pazar· 
lıkla satın alınacaktır. Münakasasına 6. 1.940 cumarlHi günü saat lO 
.la batlauacak ve ayni ır\inde ihalesi yapılacaktır. isteklilerin belli 
ailn ve saatte Fındıklıda komutanlık aatınalma komiıyouuna ael
meleri. 

Lülebur1ıaz Aıkert Satınalma Komiıyonundan : 

200 ton arpa pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 13,000 lira 
ilk teminatı 975 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda glSrülür. 
Pazarlıtı 1U. 1.940 çarıamba aünü ıaat 10 da Lüleburıazda askeri 
utınalma komiıyonunda yapılacaktır. 

Edirne Askeri Satınalma Komiıyonundan: 
200 ton yulaf ıatın ahnacaktır. Pazarlığı 5-1.940 cuma 

ıünü ıaat 11 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 15 bin lira 
teminatı 2250 liradır . Şartnamesi her gün komisyonda 1ıö· 
rülür· isteklilerin teminat makbuz veya mektublarile kanun
da yazılı veıaikle beraber belli gun ve aaatte Edirnede mü
firiyet dairesindeki satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • 

MUZA YEDELER 
Hava Kurumu Konya Şubesinden : 

Hava Kurumu Konya fUOeıinin Kurban bayramında halktan 
toplathracatı deri ve batırsaklarının 12. 1.940 tarihine raıl ıelen 
euma iÜnil aaat 10 yapak borsasında ihalesi yapılacaktır. 

Şeraiti ötrenmek isteyenlerin boısa komiserliğine ve ıubemize 
mDracaaUarı ilin olunur. 

1473 75 Münakallt Velılleti 17-1-40 li -

193 50 Nafıa Vekaleti Malzeme Mad. 17-3-40 11 -

1021 - Edirne Sülotlu Aık. SAK. S-1-40 10 -
1021 -

" • 0-1-40 11 -
1240 -

" " 
8-1·40 14 -

945 - .. " 
6-1-40 15 -

819 - " " 
6-1-40 16 -

1050 - !--üleburgu Aak. SAK. 4-1-40 10 -
lat. Komut. SAK. Fındıklı 8-1 40 10 ao 

,, 
" 

6·1-40 11 -
750 - Gaziantep Beled. Elektrik ltleme Müd. 5-1·40 1.f. -

937 50 Ank. Beled. 20-2-40 1 l -

66 97 
504 -

1250 -

975 -
2250 -

3 24 

Kayseri Aık. SAK 
lıt. Komut. SAK Fındıklı 

•• • 
" " UUeburgu Ask. SAK 

Edirne Aık. SAK 

Hava Kurumu Konya Şubeli 
Kayseri Tayyare Fabrikası SAK 

Çanak. Orman Müd. 

11-1.40 le -
20-1-40 10 31 
20·1-40 11 -
8-1·40 10 -

10-1-40 10 -
1-1-40 ı 1 -

ıı-ı .. o ıo -
10-1-•o 11 -

Türk Hava Kurumu Eıkiıehir Şub. 
5.1 .. 0 
5-1-40 

18·1·40 
15·1·40 

10-18-1-40 

14 -
14 -
14 -
11 -

., ,, Geyn Şub. 
,. • Bursa • 

İıt. 4 Gn«:Ü icra Mem. Niıaatu 
Hacı Emio Sok. No 41 

Türk Hava Kurumu Eıktıehir Şubeıindea: 

9-11 

Şubemizın kurbın deri ve bauakluının 15 klnaauıaai l40 ta· 
rihiode ihalesi yapılacağı ilin edilmit iH de ih.alenin 5 kln11nusani 
940 cuma günü saat 14 to yapılması takarrGr ettiti taalıihH il&n o
luuur. 

Kayseri Tayyare Fabrikaaı Satınalma Komlıyonundan: 

Fabrikamız hurdalıjında birikmiı olu &fatıda yazılı dlSrt ka· 
lem bidon ve tenekeler müzayede auretile satılacaktır. Muhammen 
bedeli 795 liradır. İhale günü 10. 1.940 çartamba pul aaat 11 .le 
yapılacaktır. Muvakkat teminat 60 liradır. Taliplerin belli ıln ve 
ıaatta Kayseri maliyesine yatmlaeak teminat makbuzlarUe •lraca· 
atları ilan olunur. 

Mikdarı Tah. fiab Tutarı 

adet lira kr. lira Cinsi 
345 2- 690 saç bidon 
40 25 10 karpit bidonaı 

640 12,5 80 ben:&in ve yat tenekesi 
100 15 15 emanet teneke n yat bldea 

---
735 

Çanakkale Orman Müdürlnttınden : 
Çanakkale viliyetinin merke:a kaaaıının Çınardere ormaaından 

720 kental kuru çam odunu 20. 12.939 ıü.ıünden itibaren on ~.gün 
müddetle açık arttırmaya çı,karılmııtır. 

Arttırma 5. 1 .94U tarihine rastlayan cuma ınna aut on dörtte 
Çanakkale orman çevirge müdürlü;ü iairesindc yapılacaktır. 

Beher kantalinin muhammen bedeli 8 kuruftur. Muvakkat temi· 
nah 3 lira 24 kuruıtur. Şartname Ye mukavelename projelerini için· 
de Çanakkale orman çevirıe müdürlütil daireıine milracaat edebilir· 
ler. 

Türk Hava Kurumu Geyve Şubesinden: 
Kurban bayramında tub.,miz mıntakaaıntlan toplanacak koyun 

keçi ve sığır derilerile barsakları açık arttırmaya konmuftur. 18 
Kanunusani 940 per§embe Jiinü saat 14 de ibaleai 7apılaeaktır. 
Taliplerin tubeye müracaatlara. 

Türk Hava Kurumu Buna Şubeılndenı 

• kaıar 

89 - Bqda7 Linrpul - -
15 12 • Şikar• - -
sı - • Viaipek - -

tane bar1ak ve miktarı gayrimuayyen boynuzlar ayrı a1' 
açık arttırmaya konmuıtur· 15.1.40 tarihine müsadif pazar 
tesi ıünü ıaat 15 te ihalesi yapılacaktır· isteklilerin arttd 
maya ittirak için mezk"llr gün ve ıaatte Bursa tubesine fı 
ıartnameyi eörmek için de her&'Ün Cağaloğunda 1ıtanbul ,, 
beıine müracaat etmeleri ilin olunur. 

lıtanbul 4 üac6. icra Memurluğundan : 
air borıtan dolayı paraya çevrilmesine karar verilen bir adi 

dolaplı büfe, bir adet 7uvarlak masa, 9 adet kaaape takımı, eşf' 
ların 10.1.940 çarfamba iÜnÜ saat 9-11 de Beyotlunda NiıantafıPİ 
Haciemin aokatında 41 numarada ikinci katta açık arttırma ile fi 
tılacafından Ye yüzde 75 şini bulmudıtı takdirde 18.l ·940 cumarll 
ıi ıftnü uat 9-11 de satılacatuıdan talip olanların mahallinde baJ 
b?Jlunacak memura müracaatları ilin olunur. 

Muh. be. % 7,5 tem. Ekıiltııı• 
lira kr. lira kr. tekli saati Ciaai Miktarı 

---.... - ---- ---- ____ ,,, 
28 •· m. ipek taklidi 

111 bobin IOO adet 
U m. aa. maatar taldi-
:,_di •c bobin 200 • 
ao.5 m. Ql, beıu ııtar• 

k4tıdı 6000 " 
16 X 78 huauai ut ara 

kltıd.a 
llO X 700 i5 tefrikli 

lo top 

p .. arlık 14 

,, ,, 

. ) 
,, ) 

••tara kitıdı l 0500 ,, ,, ) 
Mubtelif enafa yuaı n __, 

7••ulak kayıı 3550 metre 2691 83 201 88 • ld 
l - Şart.name, nGmune ve: kayıt müfredat listesi mucibiısc' 

einı H miktara yukarıda ya.ılı J kalem eıya paaarlık uaalilc ıatı' 
alana.aktır. 

il - Kayıı muhammen bedeli, munkkat teminatı paır.arlık ' 
aÜ.ri binlarında fÖllerilmittir • 

lll - Pazarlık 17. 1.940 çarfamba rilni Kabataıda Len:uaa fi 
Muitayaat lubesiodelr.i Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartoame ve nümuneler her gün 1Öz6 geçen Şubedea f 
raıu alanabilir. 

V - İıteklileria pazarlık için tayin edilen giin ve saatıcrJ' 
0/, 7,5 fiivenme paralarile birlikte mezkur Komisyona ıelmell 
ilia olunur. (10768) . 3-4 _/ 

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

Per~embe 4. l.940 

Tamirı.aae binası iaı. (Çanak. Mıt. Mvk.) No 1281 
Pirİ•f aohut makarna ve bulgur (Balıkesir Aak. SAK.) No 1279 
Patates, k. aoaan, ıüt, yoturt, lahana pırasa ve ııpaaak (Metti' 

Aık..) No l279 . 
Lahana, pırasa ve upanak (lzmir Lvz.) No ım 
iadeya; ve tereyat (İıt. Beled.) No 1276 
e l>ükkin ve ahtap haae anka.zı (Ank. Beled.) No 1276 
Harici elbiH { Ank. Bölge Sanat Okulu) No 1276 
Kıtlık elbiae (Samsun l:ieled.) No 1276 
Okul sırası (Aydın Vil.) No 1275 
Et1• nakli (Ank. Lvz.) No 1275 
• Ç•• atacı (Konya Orman Müd.) No 1275 
Kuru faaulya (Tophane Lvz.) No 1274 
ElbiM imali ve k11maı (Ank. Dil ve Tarlh-CoA-rafya Fakft]te,i) 

No l274 
Sındırııda ilk ekul itinaaı intaıı (BalıkHir Kültür Dir.) No 1274 
Bürbaniyede ,, 11 • > ( ,, ,, :ıı ) No 1274 
A7nlıkta ,, ,, ,, > ( ,, • " :ıı ) No 1274 
Adaııde koprüıl ayatının mahmuz yapısı (lzmir Vil.) No 1274 
Kuru faaulya (Amasya Aık. SAK·) No 1273 
Pirint ( .1 , :ıı ) No 1273 
Sıtır eti ( ,. ,, ,, ) No 1273 
Odan (Kırklareli > ,, ) No 1273 
Manena sandığı (M.M.V.) No 1286 
Bea:ain (İı.mir Ziraat Müd.) No 1286 
Kurutma ui inı. (Pt alat7a Kayıi istasyonu Direk.) No 1286 
Yulaf (Mersin Aık.) No .1286 
Elektrik teaiaah tamiri (lal. Komut.) No 1 ~85 
Oi:&el jeneratör6 ,t.t. M. V. Deniz Mrk.) No 1285 
Nakliye koıumu (Edirne Aık. SAK.) No 1283 
S11deyaj' (Edirne Aık.) No 1283 
• Kundura (tophane Ln.) No 1283 
Makarna ve ~ehriye (Tophane Lvz.) No 1283 
Sıtır eti (Edirııe Aık.) No 1281 
Kalın benzin (Deniıı: Ln.) No 1230 
Ceaaııe otomobili (ııt. Seled.) No 1280 
İnce benain (Deniıı: Ln.) No 1280 
Projekt6r tiıL Beled.. rço 1280 
Bakır.köy tq iıkeleıi tamiri (lat • Beled.) No 1280 

Kurban bayramında ıubemiz mıntakaıında toplanan tah· 
minen 5 bin ili 7 bin tane kurban deriılle 2 bin ili 4 bin 

Ki~ad ve mürekkep ( ,. ,, ) No 1280 
Katar vo beyaz peyair ( > ,, ) No 1280 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
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Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel da Gonstruction-Cartographie 

Rcmblayagc dcs deux côtes du pont en Publique 775 50 Vil. Kayseri 
constr. sur roule Talas 

10-1-tO 

Trnv. Agrandissement Maison arimee Aıık. Gre a gre 242242 11 13363 13 Com. Acıh. Min. Def. Nat. Anlc. 
{cah. eh. L. 12,12) (nj.) 

17-1·40 11 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs - ........ _ --- ... --~-
lmpermeables pour mr.rins: 300 p. 
Toile pour tentes porfatives: 50-200000 m. 

(onh. eh. 1140 Pr.) 

Gre a grc 

" 
Travaux d'lmprimerie - Papeterie 

le m. l 04 
C. A. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 

25300 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
8·1-40 10 -

15-1.-40 11 -

Mnchine iı reproduire (duplicateur) mnrque PubUque 2580 - 193 50 Minis. Trav. Pub. Dip. Materiaux 
Metıeo Appıırntebau type Metcm IV 

17-2-40 11 -

avec pieces de rcchange: 1 p. 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserle ete. 

Differenta meubleı: 186 p. Pli cach 19650 - 1473 75 Miniıt6re Ceamunieatioaı 
Combustible - Carburant-Huiles 

17-1-40 15 -

Bois: 250 t. 
Huilc pr. mıı.chinc: 13 lots 
VaJvalinc: 700 k. 
Boiı: 778 t. (aj) 

" 778 • " 
n 720 n ,, 

> pr. four: 16 t. 
,, : 560 t. (aj) 

Dive,~s 

Motopompe pr. ~tre utilisee aux incendics et 
inondatiom.: 5 p 

Provisi ons 

Beurrc: 20 t. 
Savon noir: 30 t. 
Macaronis (pr. 1000 livreı) 
Haricots sccs: 240 t. (aj) 
Avoine: 96 t. (nj) 
Bıes conc sses: 200 t. (aj) 
Beurre: 1 O t. 
Orgc: 200 t. 
Avoine: 200 t. 
Cuisson pain: 113 t. 

Adjodications a la surenchere 
Pcaux et boyaux 

Bidons en tôle et bidons pr. carbure: 385 p.· 
id. pr. huile: 740 p. 

Pianches, vitres, chiissis, portes ete. provc· 
venant des decombres d'une bat. au 
village Değirmisnz 

Peaux et boynux (rcctif.) 

" , n 
,, : 2-4000 p.·boyaux et corncs 

Buffet, tablcs et canape~ 

Radio mnrque R.S.A. 

Bois de sapin: 720 quint. 
Camionnettc Ford (aj) 

Publique la t. 40 -
Gre a gre 

" 
" 
" 
" ,, 

Pli each 

Gre a ı-re 
n 

" Pli cach 
n 

n 
Gre a gre 

n 

" Publique 

Publique 

> 

n 

13615 -
13615 -
12600 -
10920 -
14000 -

12600 -

9000 -
le k. O 22 

,, o 22 

" o 07 
n O 15 

13000 -
15000 -

892 70 

735 -

400 -

750 -

1021 -
1021 -
945 -
819 -

1050 -

931 50 

675 -
150 -

3960 -
504 -

1250 -

975 -
2250 -

66 97 

3 24 
30 -

Dir. l•pl. ııec. Mua. auiantep 
C. A. Comm. Mil. I1t. Fındıklı . " 
C. A. Mil • .S11loflu a ldirae 

• • , 
" ,, Mil. Lilelllurraz 

Munieip. Anlc. 

Com. Aelt. lnt. Tophane 
C. A. Dir Gen. Fabr. Mil. Anlc. 

,, lat. Anlt. 
,, Cemm. Mil. lıt. 'mdıklı 

> , 

n • 

n " 
Com • Ach. Mil. Llleburıaz 
Com. Ach. Milit. ldirne 
Com. Acb. Mil. Kayseri 

Liguc Aviat. Suc. Konya 
C. A. Fab. Aviat. Kayseri 

Vil. Katahya 

Ligue Aviat . .5ue. [ıkiıebir 
• • ,, Geyve 
,, ,, • Buua 

4 me Bur. [ı:ec. lıt. Nişantaı, 
Hacı Emin ıok. Ne .f 1 

Bur. Exec. Üıküdar Bostancı, quart. 
Cihadiye N• 47 

Dir. Fortlı Çanak. 
Municip. Anlc. 

5-1·'40 1 -
1-1-40 10 30 
6-1-40 1 l -
6-1-40 10 -
6-1-40 11 -
6-1-40 15 -
6-1-40 16 -
4-1·.fO 10 -

20.2.40 11 -

.f-1-40 15 30 
11-1-40 14 30 
3-1·40 14 -

i0-1-40 11 -
20-1-40 1 o 30 
20-1-40 11 -

6·1-tO 10 -
10·1-40 10 -

5-1-40 il -
10 1-40 16 -

12-1-40 10 -
10-1·40 11 -

5-1·40 15 -

5-1-40 14 -
18·1-40 14 -
15-1-.fO 15 -

10, 18-1-40 ,_11 

s, 9-1-40 10 -

5·1·'40 14 -
5· 1.-40 10 3U ---- ----~--------~-~------------------------------------------------------------

Köprü tamiri (Balakesir Vil) No 1279 
Taş ihzım ( ,, ,, ) No 1279 
Sığır eti (Edirne Aık. SAK.) No 1278 
Odun ( • " ,, ,, ) No 1278 
Cam alat (inhisarlar U. Mfid) No 1278 
Ecz.a ( ." ,, ,, ) No 1278 
Alab fenn~ye (inhisarlar U. Müd) No 1278 
Göz taşı (1 t. Zirnat Müd) No 1273 
Parke kaldırım (İıt. Beled.) No 1273 

TQrk musiki klasik. eserleri kitabı bastırılmuı (İıt. Beled) No 1273 
Taş kum ve çakıl (lst. Beled ) No 1273 
itfaiye için malzeme (İst. Beled) No 1273 
Motörlü vesaitin tamiri için malzewe (İsl. Beled.) No 1273 
Beton meıned inş (Samsun Vil.) No 1272 
Terlik (M.M.V.) No 1271 
Fizyoterapi aletleri (M.M.V.) No 1271 
Arap tabunu (M.M.V.) No 1271 

Makarna Ye arpa ,ehriye (İıt. Kom•t.} No 1171 
• Kilit zincir (İat. Defterdarlıtı) No 1270 
Yataklık ot (lst. Komut.) No 1270 

; Elektrik 1&ntralı itin lokomobil (Samıan Bele.I.) No 1284 
j Pirinçten oluideli No (İıt. Glmrükleri Baımüd.) No 1288 
' Sadeyağ (Tophane Lv.1) Ne 1288 

Memento des Fournisseurs 

jHdİ 4.1.94() 

1 Coııstr. bitiaae atelicr r~par. (Place Forte Çaaak.) No 1281 
Riz, poiı cbicbe, macaroniı et bli eoncaue (Coa. Aeb. Mil. Balı-

keıir) No 1279 

1 
Pomme de terre, olino111, lalt, 701hourt, c:boux, polrreau:ıı: et epi-

ı nnrdı (Com. Acb. Mil. Menin) NG 12"'" 
Cbaux, poirreau.x, epinardı (lııt. lımir) No 1277 

AVIS OFFICIELS 
-+-

Du Ministere des 
Travaux Publics 

Le samedi, 17.2.940 a 11 beures, ura li .. , par dnant la c..· 
mission d'Adjudicationı de Materia.x ıieıeant ııla .. la ehaml.re •e 
la Direction de Materiaux an local du Miaiıtere .ı., TrnH:ııc P.Wiea 
a Ankara, l'adjudication publiquc d'uae mHbine i reprodaire 
{duplicıatear) marque MetreoApparatebau type Metem iV et de ... 
pieces de rechange, le tout d'une valeur eıtimati•e de 2580 livreı. 

On peut ıe procurer gratuilement le eabier deı elaarrea tl'a•j•
dicatioo et cletaılı de la dite DirHtion de MateriHx. 

Le eautionnement proviıoire ut de 193 liYrH et 50 plubeı. 
LH ıoumi11ionnaireı doivent ıe preıenter ala ti ite Commi11ioa, 

le meme jour jnıqu'a 11 heures, muai du caution•e•eat preYiı•ire 
et deı certifieatl prescrits d•as le cabier deı eharıeı. 

(6708) (18) 1-4 

Beurre (Municip. bt.J .rı 1276 
• Decombres de boutiqueı el maiıonı ea boiı (Muaieip. Aak.) 

No 1276 
Habib exter. (Ecole Metierı Ank.) No 1278 
Habita d'biver {Municip. Samsun) No 1276 
Bancs d' • colc (Vil. Aydın) No 1275 
Transport effctı (lnt. Auk.) No 1275 
• Boiı de pin (Dir. Forets Ko11ya) No 1115 
Haricotı sec (lnt. Topha.e) No 1274 
Confectioo d'babits ot toffe (Jl'aeulte Lanpe, Hiıtoire Geeraplale 

Auk., Ao 1274 
Conıtr. batiuı: cole pri · i. Sııı.dirrı (Dir. Cultmre Balıkeair) 

No 1274 
Conltr. bltiuc ccole prim. i. Bürhaaiyc (Dir. C•lturc Balık.,ir) 

No 1274 

Coastr. bati11e eeole prim· a Ayvalık (Dir. Culture Balakuir) 
No 1274 

Conatr. colonııe pont Adaride (Vil. iz.mir) No 1274 
Viude de boouf (Com. Ach. Mil. Amaıya) No 1273 
Haricotı ıees ,, ,, ,, > No lfTJ 
Riz ,, " ,, ,, Ne 1273 
Boiı ,, ,, " Kırklareli) Ne 127J 
Sulfate de cuivre (Dir. Aa-ricrulture lst.) No 1273 
Pave en parqueh (Muaicip. lat.) No 127J 
lmprcaaia livre deı reuvres elauiqueı de muıique Tuque (M•nleip. 

lst.) No 1273 

Matcriel pr. 1apeurı·pompion (Muaic:ip. lat.) No 1171 
Pierreı, 1able et eaillonx ,, ,, No 127i 
Materiel pr. repar. moyenı a moteur (Muaicip. J.t.) No 127J 
Cooatr. sopport en beton (Vil. Samsun) No 1272 
Pantoufle1 (Min. Def. Nat.) No 1271 
Savoa noir ,, > " No 1271 

loıtrumeııts de pbyıiotberapie (Min. Def. Nat.) No 1271 
Macaronis et orıe mon.le (Coromand· Mil. bt.) Ne 1271 
• Cadeuu en cbaiae (Defterdar•t lll.) No 1270 
Foin pr. matelu (Command. Mil. lat.) No 1270 
Locomobile pr. centralc el9i:tr. (Municip. Samıun) Ne IU. 
Cais1eı de manooavro (Min. Def, Nat.) No 1286 
Benzine (Dir. Agrieulture lzmir) No 1!86 

Coaıtr. maison de11ecbemcnt (Dir. Statio• Abricotl Malat7a) Ne 1281 
Plaqueı en laiton el oxydeeı (Dir. Pr. Douaaea lıt.) No 1281 
Beurre (lnt. Tophane) No 1289 
Avoine (Com. Acb. Mil. Mersin) No 1286 
Repar. install. clectr. (Commaod. Mil. Ist.) No lW 
Gcncrateur Diesel (lnt. Marit. aiı Min. Def. Nat.) No 128S 
Chnaux de transport (Com. Acb. Mil. Edirne) No 1283 
Beurre ,, , ,. ,, No 1183 
* Cbaaasureı (lnt. Tophane) No 1283 
Macaronis et vermioeUes {lnt. Tophane) No 128.l 
Viande de boeuf (Com Ach. Mil. Edirne) No 1281 
Benzine lourde (lnt. Marit.) No 1280 
Auto·corbillard (Municip. lst.) No 1280 
Benzine legerc (lnt. Marit.) No 1280 
Projecteur (Municip. lst.) No 1280 
Rcpar. cebelle en pierre it Bakırköy (Municip. 
Papier et encre 
Fromasre blanc et kaeber 

,, 
I.t.) No 1280 
< No lısG 
,, No 1280 " Repar. pont (Vil. Balıkasir) No 1279 

Fournituro pierres (Vil. Balıkesir) No 1179 
Viande de bceuf (Com • Acb. Mil. Edirne) No 1278 
Bois ,, » , ,, No 1278 
lnıtrumcnb en verre (1.1ir. Gen. Monop.) No 1278 
Medicamentı > > > No 1278 
lnstrumenta tcc:hniques ,, > ı No 1278 

İmtiyaz S hibi ve Y zı İ§lerl Direkt&ıl : 1
1111

ail 8hıft 
B ııldıiı yer : Akın Ba11mevl, İctantnıl 
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En büyük ikramiyeler: 6 0,0 O lira, 300,000 lira, iki adet100,000 lira, iki adet 
50,000 lira, üç adet 3o,ooolira, yedi adet 20,000 lira, onbeş adet 10,000 lira verdi. 

' 
' 
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&i 
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Talihli m··şterilerimizden teşhirine müsaade aldığımız dördünün fotoğrafı aşa-~~ 
. li 

ğıda sıralanmıştır. Kazanan biletlerin asılları fotoğraf ve adresleri Gişemin ca- ~~ 
p 

mekanında asılıdır. Herkes görebilir. 

11.-------------------------------tf 
TEK KOLLU CEMAL'ın Prensibi: şatafatlı ve yaldızlı s_öz yok, •b 

el 

Daima Hakikat,Daima Doğruluk.lşte,CanlıyeniBirkaçNümune ·1 

1 ~ 

600.000 Lira Kazanan Talihlilerden TEK 
KOLLU CEMAL'den paralarını alıyorlar. 

300.000 Lira Kazanan Talihli Küçük Ba
yan paralarını aldıktan sonra TEK KOLLU 

CEMAL ile beraber . 

ıoo.ooo Lira Kazanan Beykozlu talihli Ba
yanlar TEK KOLLU CEMAL'den para

larını aldıktan ıonra Glıemlz önünde. 

ra 

...... ----------·---·~'--'O~·-------------------~------------------------------~ 
1 IKKAT : Birinci Keşid de D vam Etmiyen S yın Halka 1,5 Lira ile 

l ___ o_ç~. c·~_Ke~i~ B~e i Veri ir. üyük i r miyesi 150.000 lira ır. 
Taşra, Sipc:lrişlerı Çok Seri ve Muntazamdır. Kısa Telegraf Adresi: ISTANBUL - TEK KOLLU 

ne u L Gişesi Sahibi MALOL GAZI EMEKLi SUBA YLARD ;:1 

CEMAL GÜVEN. Hiç bir Yerde Şubesi Yoktur. 

• 
Seb 
da 1 

lar 


