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ABONE ŞARTLARI 
Turkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 • 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 K u uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruştur. 

CUMA 

HERGÜN ÇJKAR İKTİSADI. MALI. TİCARi VE ZIRAf 

3 Mayıı 1940 

İDAREHANE 
Galata, Fermeneciler <::ad. 

Kenber hanı. 2nci kat 
No. 8·9-1 t-12 

tLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutuıu No. 1261 

Umum Tüccarların ve müteahhitleri rnesle i Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Stok afyonları Toprak Mahsulleri 

Ofisi paşin ve yüksek •fiatla ala
cak 

Ticaret Vekaletinden teblit 
olunınuatur . . 
Mutavassıtlar elinde bulunan 

tıki •eneler mahsulü afyonlar 
leçen sene Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından verilen fiattan 
daha pahalıya mal olmuş bulun· 
ltıaıındnn mutavassıtların elin· 
de bulu~an malların kamilen 
loplaktamadığı anlatılmıştır Bu· 
•ll.ın üz.erine Ticaret Vekaletin· 
ce, Toprak Mahsulleri Ofisi 
~alen mutavassıtlar elinde bulu· 
~an 1939 ve dabn evvelki sene 
er tııahsulü afyonların peşin pa· 
~l ile dabn yüksek fiatlarla mü 
ilYaasına memur edilmiştir. Top 

rak Mahsulleri Ofisinin müba· 
~fla filrUarı aşağıda gösterilmiş· 
lir: 

l - Afyonlar 1940 senesi 
~lYıs nihayetine kadar İstanbul 

Po unn teslim edilmiş buluna· 
C•lttır, 

2 - Bu m ddet zarfında ge· 
~til f d .. . en a yon, epoya gırış sıra· 

;ııt' nıuayeneye tabi tutulacak, 
tı t ve kabası tefrik edıldikten 
•orı~ 1" d · • d - . al •a uıru u aıresın e nuınunesı 
~tıacak tahlili ve bunu müte· 

ft ıb ta;tısı ve kat'i tesellümü 
h&>ıl rak bedelleri ödenecektir. 

3 - Muayene neticesinde 
llıahus bulunan afyonlar müba· 
)'~ edilmiyecektir. 

td~ Bn afyonlar için takdir 
l ılen kıymet ince toplanma' 

:01ltıların beher morfin derecesi 
la kuruş ve kaba toplanmış o-

ı:ılarıo belıer derecesi 30 ku
t114ltır. 

11 S - İstanbul haricinde bulu· 
t •n tı:ıutavassıt ve zürra elinde 
Q~u . 
~ l nan afyonlarmı bizzat lstnıı· 
}' l.ı a. getirmedikleri takdirde af· 
liOnlarıoıa iptidai ve kat'i tes· 
d ~ Ve tesellüm muamelesi, be· 
'llıtt lerioin tahsili için Noterden 
~~laddak bir vekaletname ile 
~İr'nbutda münasib görecekleri 
~·ı· tı:ıutemedi vekil tayin ede· 

11rler. 

~•ra~Uk fabrikası faaliyetini artı-
• yor 

~~arabük Türkiye Demir ve 
İıtı ;k fabrikaları timdiye kadar 
~\ .. olunan pik demirden maa· 
1-tı 0ıebend, lame demiri ima· 
tıt, Qs ge?j' mik~nsta b~şlamış· 
~it u cıns demırlerden ılk par· 
h~ devlete verilmektedir. Pek 
lir 'nda piyasaya da verilecek-

dt~~ra-ük fabrikaları çubuk 
l~Qı~ iı::ı:ıalah için tertibahnı 
~'14 etıniştir. Bu günlerde i-

l\ ta başlanacaktır. 
dıe._~'•biikte kullanılan Divrik 
't~ ~ t.evheri dünyanın en yük· 
~'vi ;lıteli, yüzde 60 cevheri 
~t ellliri olduğu irin fevkali· 

llt\' T 
tiv._ ıce vermektedir. Hendek 

rıtıd b 
~•dı: . a ulunan yeni demir 
~tlik "1

nin ceYberi yüzde 30 O · 

t~ i l~~lpit eıtilmiştir. Hendek-
~~\ 1 ı. salata başlanınca Kara

t ık· 
>'lltl t cevherin halitasının 
~t. tııaıı rııu.vafık ıörülmekte· 

Romanya, ltalya, Macaristan, Yu
goslavya ve Bulgaristan ile yeni 
ticaret anlaşmaları müzakereleri 

Cenubu Şarki Avrupa mem· 
leketlerinde ticaret müzakerele· 
rinde bulunmak Ü z e r e bir 
heyet Ankaraclan şehrimize gel
miştir. 

Heyet, Ticaret Vekaleti dış 
ticaret dairesi rei i bay Servet 
Berkin ile Bükreş ticaret mü· 
messilimiz B. Nejad Sirel'den 
mürekkeptir B. Servet, İstan· 
bula gelir gelmez mıntaka tica· 
ret müdürlüğüne gitmiş, İsviçre 
ile yeni bir ticaret anlaşması 

müzakerelerinde çalışan Türk 
heyetinden müzakereler hakkın
da izahat almıştır. Öğrenildiğine 
göre Türkiye - İsviçre müz.nkere· 
leri hayli ilerilemiştir. İsviçreli· 
ler, bizden bilhassa fazla mikyas 
ta yumurta satın almak istemek· 
tedirler. Bay Servet Berkin Ti· 
caret odasında ihracat birlikleri 
mümessilleri ile de görüşmüştür. 

Bwndan sonra B. Servet, İta
lyan ticaret ataşesi ve İstanbul 
itaIJaıı ticaret odası umumi kı'i· 
tibile görüşmüştür. Bu görüşme· 
de B. Zeki Zeybekoğlu, Avni 
Sakman da hazır balunmuflar
dır. Konuşmaların Türk - İtalyan 
ticaret münasebatından mütevel· 
lid tediye müşküllerioe ve iki 
memleketin°yekdiğeriııe yeniden 
neler gönderebileceklerine aid 
olduğu anlaşılmıştır. Esasen, Mi· 
lano sergisi münasebetile İtalya· 
ya ırideo ve halen Remada bu· 
lunan Ticaret Vekaleti standar· 
dizasyon müdürü bay Faruk da, 
İtalyan hükumeti ile yapmakta 
olduğu temaslarını bitirmiş fi· 
bidir. Yakında daha kati karar
lar alınması beklenmektedir. 

B. Servet Berkin, Rumanya 
ile yapılacak ticaret müzakere· 
!erinde bulunmak üzere cumar. 
lesi günü Köstenceye gidecek· 
tir. Kendisine bu seyahatinde. 
B. Nejaddan başka pamuk ta· 
cirlerini temsilen Kasım, Petrol 
Limited'den Sedad ve tiftik ya· 
pağı ihra~atçıları namına Bahri 
Kınacı refakat edeceklerdir. 
Öğrendiğimize göre lılikreşte 

yeni bir ticaret anlatma müza
keresi cereyan edecek değildir. 
Burada, iki memleketin ticaret 
münasebetleriuin inkişafı, ley'in 
Türk parası üzerinden rayic kıy
meti, Rumenlerin alacakları krom 
mukabilinde bize petrol verme 
teklifleri görütülecektir. 

B. Nejad, Bfikreşte kaluak, 
diger zevat geri dönecektir. B. 
Servet Berkin, buradan, mayısın 
13 ünde Cenevrede toplanacak 
olan beynelmilel afyon istişari 
komitesi içtimalarıncia bulunmak 
izere fsviçreye gidecektir. Bu· 
radan Romaya, Romadan Peş· 
teye, Peşteden Belgrada gidecek 
olan Ticaret Vekaleti diş ticaret 
dairesi reisi bu memleketler ile 
memleketimizin ticaret münnae· 
betlerinin alacağı yeni şekilleri 
ıörüşecektir. 

B. Servet Berkin'in, döoiişte 
Sofyaya da uğraması mukarrer• 
d r. Esasen, Peşte sergisi mÜ· 
nasebetile, Dış ticaret dairesi 
ikinci reisi B. Celal Aykunt da 
halen Türk - Macar ticaret mü
nasebatını müzakere ile meşgul
dür. Yakında Romanya, İtalya, 
Macaristan, Yugoslaya ve Bul· 
garistao ile Türkiye arasında 
mühim ticari kararlar alıaacatı 
tahmin edilmektedir. 

-
Müteahhitlerin Takvimi 

YARIN 4. 5. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Mardin Vil. İdil Kazası Malmüd.: İst. Mıntıka Liman Reisi : 
' Hükumet knnoğı in~. (No 1388) Bert.in, mu.ot ve gn ya§ı (No 1400) 

Güm. Muh. Gen. Kom. İst. SAK: Kırklareli Vakıflar Müd: 
faat kilimi (No 1393) Kereste (No 1401) • 

ist. Belediyesi : İnhisarlar U. Müd. 
Kaldırım inş. (No t:l94) Kereste (No 1402) 
Mutfak ve ça'Dnşırlık bin1Sı dnhili tesi· Tophane Lvz SAK· 
Htı (No 1394) Köıe'c (No 1404) 

M. M. V. SAK : Ed' A k SAK· 
K le 1. k ._ 1 k b ,. ,_ ırne s . , CI ı ı ı&ı<Ot po ango maıı ur Bl'illCıK 

(No 1394) Sabun (No 1 04) 

Veterıner ilitı (No 1405) K. ot .<No 1403) 

Atlı üıtlü del'T"ir karyo'a (~) 1406) l lzmır L,rz. SAK: 
K b H 11ır-d C .. phıo.ne tevhıt semeri (No 1403) nraca ey arası mu .: 

1
• _ 

Y b (N 1394) sparta Orman Mud : em am orı ın1 • o 

Y ·ık·· T h" ı· 1 h f0 sta Orma r:ıa'tlu 1 (~, 1404) • 
eşı oy o um a syonu: 1 • _ 

Elel:trik tcıisnlı (No 1395) st. Maarıf \1ud.: 
İst. Belediyesi Sular İdaresi: Berber takımı (No 1407> 

Boya (No 13,5) 
M • V f Ha ıi• : [ ] Tı ak • na alın ı• nu• anısa akı lnr Müd.: " • " 

C . • t . (N 1 96) l mo alıır, ı ın han i sayılı srar. tede neş~ amı ve ı ınare ıımı ı o 
&rnova Zeytincilik İstasyonu 0 du unu ıröııtenı 
Müd.: rı Sor.unda yıld ,••ati buluna ııle 

lkamotgih binası inş. (No 1396) ıııiısa ed Y• aiıt r 

• • 

A 
alzeme-H:ırıta İnşaat -Tamira!:_ N~ıa işle 

~~-~~------------
Nafıa Vekaletinden; 

Eksiltmeye konulan iş: Ankar Genclık parkı ikinci k1 
sım inşaatıdır. 

Keşif bedeli 113472 liradır. 
Eksiltme 1 7 5. 940 cuma firÜnü sn t 15 t Nafıa V ek~ le ti 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu da ındn 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltme §artnamesi v buna müteferrı evr.a.k 5 lira 67 
kuruş bedel mukabilinde Yapı ve imar 1 lerı Reisliğınden 
alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için i teklilerin 6923 lira 60 ku 
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden 
bu İ§e girebileceklerine dair alınmıf vesika ibraz etmeleri 
lazımdır· 

Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günde~ en az sekiz gün 
evvel isteklilerin bir istida ile Nafıa Vekaletine müracaatle· 
ri ve dilekçelerine en az bir kalemde 40,000 liralık bu işe 
benzer bir i§ yaptıklarına dair İ§İ yaptıran dairelerden alın· 
mış vesika raptetmeleri muktazidir· 

Bu müddet zarfında vesikn taleHnde bulunmayanlar ek· 
ıiltmeye airemiyecelderdir· 

istekliler teklif mektublarmı ihale günü olan 17. 5. 940 
cuma giinü saat 14 e kadar eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri lazındır. Postada olacak ııe· 
cikmeler kabul edilmez 

Akhisar Be lediyeslnden : 
Akhisarın muhtelif yerlerinde yaptırılacak döşeme ve betou yol 

intaatlsn kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Bedeli keşfi 16304 lirnlık olan bu i.sıin şartname keşif ve evra· 

kı saire i belediye dairesinde her gün görülebilir. Bu gibi işleri ya· 
panların ihale günü olan 9.5.9:10 perşembe güuü saat on beşt iha· 
le kanunundaki tarifnt dairesinde ıhürac t ve bu gibi işleri yaptık· 
larına dair resmi vesikalar111 ve diğer evrakların kapalı zarfa lof 
etmeleri ve % 7,5 teminat akçaları ile müraca tları ilan olunur. 

İzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji Müessesesi 
Müdürlğünden : 

Y ııpılncak iş: Müteferrik tamirat ve inşaat. 
Ke.,. f bedeli 3476 lira 24 kuruş. 
İlk teminat: 260 liı a 75 kuruş. 
Müessese binasmda yaptırılacak l~eşif bedeli ve ilk teminat tu· 

tarı yu' rıda yazılı bulunan tamirat ve inşaat evvelce açık eksilt
meye l<onulmuş ve 4 4.9-10 tarihinde ihale edılmiş i de feshine lü· 
zum görülerek te!trar on beş gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

İhale: 15 Mayıs 940 çarşamba günü saat 10 31.) da müessesede 
toplanacak satmalma komisyonunda yapılacaktır 

Şeraiti ve işin teferruatını anlamak isteyenlerin Bahribabada hiio 
müesseseye müracaat etmeleri. İs teki lerin nnf ı müdürlü~ünden ve 
belediyeden nıuıı;addak ehliyet vesikııları ve bu gibi ışlerde çalıştı· 
ğını ve ticnret odasında kayıtlı bulunduğu gösterir vesaiki ve temi
nat bedellerini lzmir sahil sıhhiye merkezi veznesine yatırarak mak
buı.u ile birlikte mezkur tarihte satınalma komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. 

flfinlar, Emirler, Tebllğler 

lstanbul Mıntaka Tlcaı~et Müdürlüğünden : 
İogiltereye ihraç edilecek natürel Yumurtaların kii~ük sandık

larda sevkine Yumurtn ihracatıma mürakabesine dair nizamname· 
' nin muaddel 16 ncı maddesi hükmüne istinaden müsaade edilmiıtir. 

İzmir Emrazı Sariye Hastanesi Başhekimliğinden: 
Hastahanemizde 2502 lira 40 kuruşluk keŞf bedelli ve 187 lira 

68 kuruş muva tkat teminatı olan demir parmaklıkla duvar ve yeni 
pavyon trnsıum cam saçak eksiltmesine istekli çıkmadığından on 
gün müddetle temdid edilmiştir. Keşif ve şartnamesine her pn 
hastahane baş hekio1liğinde girülebilir Eksiltme 7 mayıı 940 sala 
günü saat on birde Tepecikte emrazı sariye hastahanesinde topla
nan l·omisyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarnk 
para vey para mukabilinde kıymetli evra~ komisyonca alınamaya
cağından isteklılerin ihal gününden evvel lzmir mal sandığına ya
tırmalara lazımdır. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden 
Edremit Ayvalık yohınan 125+500 • 126+700 ncü kilometreleri 

nraıında yapılacak kaldırım için kum ihzarı eksiltmeye konmnştur. 

Keşif b deli 1716 lira ve muvakkat teminatı da 128 lira 70 ku
nitur. 

Evrakı nafıa dairesinde görülebilir. 
İhalesi 7 .5.940 tarihine raslıyan salı günü net 15 de yapılaca

ğından isteklilerin muvakkat teminatlarile müracaetlıırı ilin olunur. 

• • • Balıkesir-Bandırma yolunun I0+500 ncıü kilomtresindeki 
arasındaki ahşap tahliyeli köprürünün betonarmeye tahvili işi açık 

eksiltmeye konmu~tur. 
Keşif bedeli 3996 lira 20 kuruş muvakkat teminatı da 299 lira 

95 kuruştur. 
Dosyası nafıa müdürlüğünde görülebilir 
İhalesi 11.5.940 cumartesi günü s nt 10 da daimi encümeninde 

yapılacatından isteklilerin muvakkat teminat ve ehliyet vesiknlerile 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

Merdin Belediyesinden : 
Mardin kasabasının me kuo ve gayrimeskun olmak üzere 250 

hektınlık bir sabanın halihazır haritalarile buna çevreleyen 150 hek
tar ile 400 hektara varan arazinin 1.4030 mikyasla takeometrik mün· 
laanili haritasının alımı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
işin maktu keşif bedeli 1001.)0 liradır. 

Eksiltme 22 mayıs 940 çarşamba günü saat 12 de Mardin Bele
cliye dairesinde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapıla

caktır. Muvakkat teminat 750 1 iradır. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin vaktinde Belediyeler İmar heyeti 

fen tefliğioden iştirak vesikaları almaları ve bunu teklif mektubları· 
na koymaları lazımdır. 

Şartnameler Mardin Belediyesinden "'c Belediyeler İmer heyeti 
fen şefliğinden parasız olarak verilir 

Tekliflerin tayin edilen ründe ıaat 11 e kadar Mardin Belediye 
reislitine verilmesi veyahut posta ile bu saate kadar glnderilmiş 

olması lazımdır. 

Edirne Askeri Satın Alma Komisyonundan 
S ray Akpınarında yanık luşlaya au yollunun bozuk yerleri pa· 

zarlıkla tamir ettirilecektir. 
Pazarlığı 9 mayıs 940 perşembe günü saat 11 de yapıla~aktır. 
l\fohnaımen fiah 2500 lira olup ilk teminatı 375 liradır. istekli· 

lerin belli gün ve santta teminat ve resmi vesıkalarile keşifnamesi· 
ui de iÖrmek istiyenler her gün iş saatlnrında Edirne seanayi 
kışlaımdaki St. Al Ko. Bşk. na gelmeleri 

• * • Yanık kışlada metruk bulunan hamamın yeniden ibynsı 
için pazarlığı 9 mayıs 940 perşembe ıünü saat 14 de yapılncakbr. 

Mulıammen fiatı 2500 lira olup ilk teminatı 375 liradır. 

İsteklilerin belli gün ve saatta teminat ve resmi veıiknlariyle 
keşifn meyi de görmek istiyenler her gün iş saatlarmda Edirne sa
n~yi kışlasındaki satınalma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P Komisyonundan 
2740,61 lira keşifli birinci Şirürji kliniği inşaat kısmını tadilatı 

20.5.940 günü saat 16 da rektörlüt.te açık eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin en az bir taahhütte 203 liralılt bu işe benzer iş yaptı. 
ğma dair İstanbul V elaydinden ihaleden 8 gün evvel alınmıı ehliyet 
ve 940 yılına ait Ticaret Odnsı vesikası ve 206 liralık m11vakkat 
teminat malıbuı.larile gelmeleri. Keşif, şartname ve mukavele pro· 
jesi her gün rektörlükte E"Örülür. 

Dursunbey Belediyesinden : 
Oursunbe7 kazasında 4 bin lira bedeli keşifli fenni mezbaha· 

nın inşası ı.'ık eksiltmeye kcnulmuştur. 
Bu işe nit plan, ke ifnnme ve şatoameler Dursunbey belediye 

daireıiodedir. 

ihale 16.5.940 perşembe rünü saat 15 te Dursunbey belediye 
daircıinde encimen lnıaurumla yapılacaktır. Muvakkat teminatı 300 
liradır. 
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A Münakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha işleri, Malzeme, Harita 

Yanık kışlaya gelen su yolunun bozuk yer· 
leri tamiri 

Hamam tamiri 
Kum ihzarı 
Ahş p tabliyeli köprünün betonarmeye tah· 

vili i i 
Topbone Lvz eşya ve tecbizat ambarım• 

tamirile eski Fevziye mektebi binası· 
nan inşa ve tamiri 

paz. 

,, 
aç. eks. 

,, 

paz. 

2503 -

2500 -
1716 -
3996 20 

28579 60 

Şirürji kliniği inşaat kısmı tadilatı aç. eks. 2740 61 
Mardın kasabasının halihazır haritası tanzimi kapalı z. IOOOO -
Fenni mezbaha inş. ,. aç. eks. 4000 -

ilaçlar, 1 linik ve ispençiyari a~L Ha~tahane Lvz. 
pnz. 

,, 
Asit fenık: 20 k. 
Reçine: 4 t (temd ) 
Rontgen fılmi: 5 kalem a~. eks. 2540 -

ensucat, Elb~e. --- Kundura, -- Çamaşır V..:!:_ 
y azlık elbiselik kumaş: 20000 m. 

obilya, ve ev büro eŞYC!:!!. 

pa~. 13800 -. 

uş~~ Hah, v.s. 
Alth ve üstlü demir karyola: 150 ad. paz. 
Tahta karyola beheri 4 kişilik: 83 ad. (mü· ,, 

teabhit nnm ve hesabına) 

fi ahrukat Benzin, Makine yağları v. 

Gaz: 29 teneke 
Mazot: 10 teneke 
M törio: 180 t. 
Dte extra H~avy: 3.8 t 
Dte extra Heavy kalan yazlık cinsi: 90) k 
Aero Red. mobiloil: 400 k. 

fl'JOteferrik 

inşaat m lz:emesi: 8 kalem 
Tnbkım edevat kılıfları yap. 

poz. 

n 

kapalı z. 
aç eks. 

,, 
,, 

paz. 
,, 

knpah z. 

1909 -

28800 -
1900 -
450-
260 -

16142 -
65230 Oto iç ve dış lastiği 220 ad.·zis kamyon 

iç ve dış lasbğı: 60 ad.·knm} on iç ve 
ve dış liishğı: 250 nd. (şart. 327 kr.) 

Dıç listığı: 100 15 ad.-iç lastiği 231 300 ad. 
Yollamada mevcu. buharlı kamyonun şoför 

kabinesi ile karoseri tamiri 

paz. 
,, 

Beh. 195 ve 21 
350 -

Smm makine kayışı: 1100 m. 
Beyaz iplik: 3159 k.·520 gr.-baki iplik: 

322 k.·940 gr.-gri iplik: 1565 k.·40 gr. 
Çorap makinesi yedek parçaları: 17 kalem 
Gemıci el feneri (tam): 900 ad. 
Beton demiri: 3 t. 
Avrupa lioters pamuğu (müteahhit n m ve 

esabına): 50 t. 
Hassas küçük torna tezgahı (müteahhit 

nam ve hesabına): 10 nd. 
Elektr lit tutyn (müteahhit nam ve hesa· 

sabana): IOO t 
Su saati: 100 ad. 
Ocak tuğlası 200000 ad.·kireç: 6'.) t. 

Er ak, Zahire, Et, Sebz v.s. 

Y eğurt: 99 t. 
Sadeyağ': 20 t. (temd) 
Birinci nevi ekmek: 10 t. (temd ) 
Sığır eti: 73.2 t. 
Arpa şehriyesi: 5.1 t. 
Mak rnn: ld.5 t. 
Saman: 901 t. 
Kuru ambalaj otu: 50 t. 
Sadeyaj: 10127 k. 
Şeker: 18421 k. 
Ekmek pişirmesi: 225 t · 

B. U 7 a Y..,2 d e 1 er 

" 
" 
,, 

aç. elı:s. 

paz. 
,, 

" 
,, 

aç. ek. 
,, 

kapalı z. 

aç. eks. 
paz. 

.. 
,, 

kapalı z. 
pa:ı. 

,, 
,, 
n 

Sotuk bava deposu ile un 
Köhne fotin: 3 7 çift 
Hayvan derisi: 5 ad. 
Ökiz eti: 3674 k. 

değirmeni aokazı aç. art. 
paz. 

,, 
aç. art. 

Hane eıyası " 

Mermer taıı: 70 m11 paz. 

3302 50 
1350 -

22500 -

15700 -

23000 -

2000 -

22500 -
k. 1 32 75 
,, o 10 25 

22692 -
969 -

2565 -
13515 -

k. 1 25 
,, e 37 IO 

3 2$ -

400ô -
38 70 

918 50 

375 -

375 -
128 70 
299 95 

2143 50 

206 -
750 -
300-

191 -

2070 -

143 17 

2421 30 
4892 25 

3652 65 
52 50 

495 37 
101 25 

1687 50 

1177 50 

1725 -

150 

1187 50 
3993 -

77 -
340.( -

146 -
US-

100.t -

1899 -

286 87 

6-

68 89 

MUııaka1& Gazeteıi 

·· zayedeler Li • 
1 

Edirne Aık. SAK 

" Balak.esir Vilayeti 

.. 
Tephane Lvz. SAK 

İst. Üniversitesi SAK 
Mardin Belediyesi 
Duraunbey Belediyesi 

Trabzon Belediyesi 
inhisarlar Umum Müdürlügü 
İıt. Üniversitesi SAK 

M.M. V. Hava SAK 

Top ane Lvz. SAK 
,, 

Trabzon Belediyesi 

.. 
Afyon Karahisar Beled 

" ,, 

İst. Kemut. SAK Fmdıklı 
Konya Ask SAK 
M.M.V. SAK 

" Tophane Lv7.. SAK 

n 

,, 

. ,, 
D.D. Yolları Haydarpaşa 

------
Saatı 

9.540 11 -

9-5-40 14 -
7-5-40 15 -

11-5-40 10 -

10-5-40 14 --

20.5 40 16 
22-5·40 12 -
16·5-40 15 -

ıalı ve cuma 15 
9 5-40 14 

20·5 40 15 

6-5-40 ıo -

8-5-40 14 -
10·5-4Q 14 30 

salı ve cuma 

n 

10.5.40 
10·5·40 
10-5-40 
10·5·40 

7.5.40 
6540 

18-5 10 

15 -
14 -
14 -
l4 -
14 -

il -
10 -
11 -

6-5 40 1 t -
6 5.40 15 30 

13-5-40 14 30 
8 5.40 15 -

İst. Mmtıka Liman Reisliği 
Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

8·5·40 15 30 
20 5 40 11 
7.5.40 11 

ı ı-5 40 n 30 

,, 

n 

Bornova Beled. 
Turgutlu Belediyesi 

Ank. Lvz. SAK 
Tekirdağ Tümen SAK 
İst. Bölge Sanat Okulu SAK 
Edirne Aık. SAK 

,, 
" .. 

İnhi181'1ar Umum Müdürlüğü 
M M.V. SAK 

" Toplaaoe Lvz. SAK 

Edirne Vilayeti 
Tophane Lvz. SAK 
Ank. Lvz. SAK. 
Kartal Belediyesi 
iıt. 3 c İcra Arnuutköy Tekkeei 

Sek . .X! 8 
Turptlu Belediyesi 

11-i-40 IO -

1 t-5-40 10 3 1 

15-5-40 16 -
14-5-40 12 -

17-5-40 
4.5.40 
g.5.40 

11.5.40 
13-5-40 
13·5·40 
13·5-40 
13-5-40 
4-5-40 
•·5-40 
9.5.40 

11·5·40 
8·5-40 
3-5-40 

14·5-40 
6-8·5 40 

15 -
lO -
14 -
il -
10 -
il -
15 -
14 -
10 -
10 30 
14 -

15 -
14 30 
15 30 
14 -
10 -

14-5·40 12 -

3 Mayıs 1940 

teahhit nam ve hesabına pazarlıkla eksiltmesi I0.5 940 cuma günü 
saat 14,30 dn Tephaııede Lvz. amirliği satınalma komisyonunda ya· 
pılacakhr. Tahmin bedeli 19 19 lira, ilk teminatı 143 lira 17 kuruŞ: 

1 
tur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin belh 
s alte komisyona gelmeleri. --ahrukat, Benzin, 

Trabzon Belediye Encümeninden: 
Belediye gazhanesi için 18 büyük ve l 1 küçük ki ceman 29 te: 

neke ga• pazarlıkla alınacağrndan taliplerin salı ve cuma günler• 
cümene müraca tlnrı ilan olunur 

• • • Şehir d.ıhilinde mevcut lağımlarla su biril<intilerindeki uıe~· 
cut haşaratın itlafmda kullnmlma' üzere 2~ kilo usitfini!.tle 10 tene· 
ke mazot pazarlıkla m übayaa edileceğinden taliplerin salı ve cuaıll 
günleri saat 15 de Encümene muracantlnrı ilan olunur. 

ilteferrik 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 

Satınalma Komisyonundan 
Tahmin edilen bedeli 176 bin lira olan 67 kalem muhtelif at~ 

tuğlası ve harçları askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez sa· 
tınalmn komisyonunca 11 mayıs 940 cumartesi günü saat 10 da pa· 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname 8 lira 80 kuruş mukabilinde ko· 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 10.050 lira 11e 
2490 numaralı kanonun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyonc~ 

1 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Tic ıre 
Odası vesikasile mezkur gün ve saatte komisyona mürncaatlan. 

M. M. Vekaleti Satınalmn Komis yonundnn : 
Hepsine tahmin edilen fiah 65.230 lirn olan 20X600 eb'adıod• 

220 aded oto iç ve dış 15stikleri, 7X34 eh'ndmda 60 aded zis k•1116 
yon iç ve dış, 32XG eb'admda 200 aded kamyon iç ve dış 600X.!t 
eb'admda 50 aded kamyon iç ve diş lastikleri kapah zarfla ek51 

meye konmuştur. İhalesi 18.5.940 cuma günü saat 11 dedir. İlk te• 
minntı 4892 lira 25 kuruştur. Şartnamesi 327 kuruşa komisyond•

11 

alınır. İsteklilerin muayyen vakitten bir saat evveline kadar zarflıı· 
rmı Anknrada M. M. V satınalma liomı yonunn vermeleri. 

• • • 20X230 eb'adındn 100 : 150 aded dış ve 231 : 300 aded i~ 
lastik pazarlıkla satın almacaktlr. Pazarlığı 6.5.940 pazarteıi gii1111 

saat 11 dedir. Dış lastiklerin beherine 195 lira, iç lastiklerin bebt" 
rine 21 lira fiat tahmin edilmiştir. Kati teminatı 3652 lira 65 kil' 
ruştur. Şartnamesi l:.omisyonda gSrülür. T tiplerin muayyen vakitle 
Ankarada M. M. V. satınalma komisyonuna gelmeleri. 

D. D· Yolları ve Limanları İşletme U idaresinden : 
Muhammen bedeli IJ5U lira olan 90l aded gemici el feneri t•~ 

20.5.1940 paznrtesi günü saat 11 de Haydnrpnşada gar binası dalı•' 
lindeki komisyon t r.ıfındnn açık eksiltme nsul le satan almacak11

'' 
Bu işe girmek isteyenlerin 101 lira 25 "uruşluk muvakkat ıe: 

minat ve konunun tayin ettiği vesaikle birlikte elcsiltme günü 5'
1 

tine kadar komisyona müracaatleri lazımdır. ı.· 
Bu işe aid şartnameler 1 omisyondan parasız olaralt dnğıtılııı9 

tadar. 

İstanbul Levazım Amirliğı Sa tınalma Komisyonundan : 
Kilo Gram Beher kilo fiyab 

3159 
1322 
1565 

520 
940 
40 

Beyaz iplik 
Haki iplik 
Gri iplik 

305 kuruş 
350 ]) 
350 ]) 

6047 500 
Yuknrıda cins ve miktara yazılı yerli fabrikalar mamulatın~•~ 

olan iplik alınacaktır. Paz rlıkla eksiltmesi 8.5.940 çarşamba gu~, 
saat 15 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalcoa Komisyoo110 

1• 
yapılacakhr. Nümuneleri Komisyonda görülür. İsteklilerin belli sıı• 

1 

te komisyona gelmeleri. *.. 17 kalem çorap makinesi yedelt parçaları alınacnkhr· r:e 

1 
zarlıkla eksiltmesi 8 5.940 çarşamba günü saat IJ,30 da Toph1111" ııı 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundn yapılacaktır. Tabf.~· 
bedeli 3302 lira 50 kuruş, kati teminatı 495 lira 37 kuruştur. 1 

1 

tar ve cinsleri komisyonda görülür. ·te 
• 1 

• * * Yollamada mevcut buharlı kamyonun şoför kabinesı 5 3 
karoseri tamir ettirilecektir. Pazarlığı 6.5.940 salı günü saat 1 

1,. ~ pı 
da Tophanede Lev.tzım Amirliği Satmalma Komisyonunda Y11, ~· 
caktır. Ketii bedeli 350 lira, kati teminatı 52 lira 50 kuruşlu!• !'-~le' 
yon Tophanede Levazım Yollama Müdürlüğünde görülür. iste" 
rin belli saatte komisyona gelmeleri. ,,. 

" e~ 
• • * 1100 metre sırım makine k yışı alınacaktır. Pnzarltkl9 ı•-

siltmesi 13.5.94D pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Le~11 
jr 

Amirliği Sahnnlma Komisyonunda yapılucaktır. Nümunesi kOIJl 

yanda görülür. İsteklilerin belli saatte Kewisyona gelmeleri. 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu lıanl~rı ~.9~ 
Süvara binicilik okulu için sekiz kalem inşaat malz.emesı 7. ı 1t· rraO 

Talipler bu işe ehliyetleri bulunduğuna dair N fıa vekaletinden Ç günü saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. Muhammen fiah 246 1 ıeıiO 
ve kudretli maliyesi müsait butundutuna dair ticaret edasından ansucat - Elbise - Kundura - amaşır v. s. 1 şartnamesini görmek için her gün ve pııznrlığa girmek istiyeı:ı Jı 
vesika almağa meeburdurlar. J M. M. Vekaleti Hava Satmalma Komisyonundan : de pazarlık günü muayyen s:ıatte kati teaıinatlarile beraber fıı:ı 

1 
" K · · - - 1 -;-- " .. - 1 · . . k 1 lıda komutanlık sahnalmn komisyonuna müracaatlari. laçlar, tınık ve spençıyari aıat, Hastahane Lvz. 20 ban metre yazhk etbıs~1ık umaş pazar1ı~ıa s~tmaı111aca1t- 1 tır. Muhammen bedeli 13.800 hra olup katı temmat mıktarı 2070 I 

İstanbul Üniversitesi A· E. P. Komiııyonunda.n : liradır. Pazarlıjı 6.G.940 cumarteıi günü saat IO dıı hava ıatınalma 
Muhammen bedeli Eb'adı Düzüne komisyenundn yaplacaktır. İdari şartname, evsaf ve nümuoesi her 

Bornova Beledıyesinden : 
Su aboneleri için 100 adet su saati satın nhnncnktır. kljll' 

Lira 13 X 18 200 rün öğleden sonra komisyonda görülebilir. İsteklilerin muayyen gün 1 15.5 940 tarihine müsadif çarş ruba günü saat 16 da açık e 
me ile ihalesi Borno\1a belediyesinde yapıl cakhr. 2540 1 X 24 IOO ve saatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle komisyonda bulun· 

Muhammen bedeli 2000 iki bin liradır. 

Muvakkat •teminatı 150 liradır 
24 X 30 50 maları. 
30 x 40 100 
35.5 x 35.5 40 

Radyoloji Enstitüsüne yukarıda eb'adlnrı yazılı 5 ~nltm Rint
gen filmi 20. 5. 940 günü saat 15 de RekHSrlükte oçık ksiltme ile 
atın cnkbr İsteklilerin 191 lira muvakknt teminat makbuz ve Tica 
ret Odası vesikasını göstermesi lazımdır. Şartname her gün Rektor-· 
lükte görülür· 

• • • 
4 bin kilo reçina lınacaktır.: Bak İnhisarlar U. Müd. ilanların • 

• • 

obilya, Büro ve ev e~yası, Muşamba, Halı ~ 
istanbul Mıntıka Liman Rei liğinden: Jt' 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan· 1 Riyasetimiz için 20 m. m lik 2 ve 8 m.m lik 3 ton beton i~i 
150 adet altlı ve üstlü demir karyola almacaktır. Pazarlıkla ek- i miri pazarhkla ve def ten alınacaktır. r l pleria beher tonu ,p' 

silmesi 8.5 950 çar,amba günü sent 14 de Tophanede Lvz. fi.mirliği teklif edecekleri fıyat üzeriııd n teıninah kafi:yelcr"le birlikte 1 (>ıl 
sııhn!'lmn komisyonunda yapılacaktır. Nücouneıi komisyonda görü· yıs 940 sala günü saat 11 de Galatada Rıhtım üzerind~ lsts~,~ 
liir. isteklilerin teminatlariyle belli saatte komisyona gelmeleri. Mınhkn Liman Reisliği Sntınalma K omisyonun'l ve izahat ııl 

• • • Beheri dört kişilik 83 adet tahta karyola ahnacnkbr. Mü· isteyenlerin idare şubesine müracaatları ilan olunur. 

ı. 

~aın 
ı\ıııi 
llliıı 

~tt 
•tt 

'hı 
llıtla . 
tılıı(i 
~,t 

~•lrı 
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istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
20 Takım Eskrim Elbisesi 
20 Çift" Boks Eldiveni. 
4 Adet Jimnastik Sırası. 

11 Yukarda miktarı yazılı üç kalem spor malzemesi müteahhit 
~·~ ve hesabına 7.5.940 salı günü saat 15 de Tophanede Levazım 
-~ırliti sahnalma Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. Tat.· 
~ bedeli 248 lira 61 kuruş, kati teminatı _37 lira 29 kuruıtur. 
'- 11811le ve nümunesi komisyonda görilür. isteklilerin belli s-ün 

_.te komisyona gelmeleri. 

. İzınir Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
Ilı b.nıir müstahkem mevki birlikleri için pazarlıkla hizmet hayva· 
ıti~tın alınacaktır Talip1erin her gün öğleden sonra saat on beşten 

ren komisyona müracaatları. 

l'alımin ilk 
bedeli teminat 
20oo,oo ı5o,oo 

550,00 41, 15 

istanbul Belediyesinden : 

Edirnekapı refüjleri için alınacak 400 metre 
mikabı çaf:ıl, 200 meire mikabı kum. 
Edirnekapı refüjleri için 180 metre mikabı 
mıcır. 

, l'ahmiu bedelleri ile ilk teminat mikdarları yuknrda yazılı işler 
'ıi· ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şa~tnameler Zabıt ve Mua
~ ~t Müdürlütü kaleminde görülecektir. ihale J6.5 940 perşembe 
't tıu. saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
~~ ~akbu7. veya mektupları ve 940 yılına ait. Ticaret Odası vesi· 

•rıle ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden : 
9,s71'abnıin edilen bedeli 625 lira olan (yükseklik 1,47, genişlik 

' derinlik 0,53) bir kasa pazarlık ıuretile satın alınacaktır. 
~il Eksiltme 15.5.940 çarşamba günü saat 15 de Ankara Mektepler 

b.1ebeciliği binasında satınalmıı. komisyonunda yapılacaktır. 
Şllrtnameyi görmek isiiyenler okul idaresioe müracaat etmelidir. 

~t latekliJerin meı.kur gün ve santte 46.SS liralık muvakkat temi 
'-ı•lcbuzlarile birlikte müracaatları ilan olunur. 

Bolu Alay Satmalma Komisyonundan : 
~llt~ludaki alay tarafından aşağıda göııterilen evsaf dahilinde iki 

lıayvan satın almacaktır. 
~tabanımen fiyatları 150 • 20~J lira arasıııdadır. 

1-t llınalma işi her gün sabah saut 9 dan akşam on yediye ka
ıı.l Y satıııalma komisyonunda icra edilecekti.ı. 
~•ıbata ilan ücreti ile belediye ihtisup rusumu sahiplerine aittir 

\f •liplerin yukarıda zikr edilen saatlar içinde aşağıda gösterilen 
~dahilindeki hayvanlariyle alaya müracatları ilan olunur. 

1 
lıu alınacak iki binek hayvanın evsafı : 

2 - Donları koyu olacktır. 

3 
- Yaşları 3, 4, 5, 6, arasında olauktır. 

4 - Yükseklileri 1,46 dan aşatı olmayacuktır. 'L -Hayvanlar yeni belleme, kolan, kayış, başlık uçlariyle alı· 
"'hr. 

İatanbul Hava Aktarma Anbarı Direktörlüğünden : 
~ 00 adet portatif çadır diktirilecektir. 

~"• •t•rlılda ihnlesi 6.5.940 pazartesi rünü saat 14 te Yeşilköy 
ı 'lctarnıa anbarı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

'~te)dilerin tartuame ve oimuneyi g6rmek üzere her gün ve 
' 

1h gireceklerin mezkur ıünde teminatlarile kemisyonumuza 
•~•atları. 

Ankara Belediyesinden : 

'~ltdiye itfaiyesine lüzumu olan 12 bin lira kıymeti mubam
~ 

1 
~biri büyük ve tliğer üçü küçük dört adet mol•pomp alın

'· 
4

'> gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmut· 

~•le 18.6.940 salı günü saat 11 dedir. 
•em. 
Ş. ınat 900 liradır. 

~~~ rtnanıesini görmek istiyenlerin her gün encümen kalemine 
·' '•t etmeleri ve isteklilerin de 18.6.940 aah günü saat IO a 
\ teklif mektuplarını belediye encümenine vermeleri ilan olu-

l' Konya Askeri Satmalma Komisyonundan : 

'e'~kitı:ı edevat kılıfları pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek
~ •ı 6.5.940 günü saat 10 da Konyada askeri sahnalma komis 
\~da Yapılıcaktır. Tahmin bedele 16, 142 lira, kati teminatı 2421 
\;. 'kuruftur. isteklilerin Konyada komisyona gelmeleri. Nümu· 

1 
lco • - - - · rtıısyonda gorulur. 

~ 
~ahir-e, Et, Sebze v. s. 

't Tokat c. Müddeiumumiliğinden : 
~t '~at ıııerkez ceza evinin 1.6.940 tarihinden 31.5.940 tarihine 
\ t!( ır •enelik ihti7acı olan en az 100 bin kilo en çek 120 bin 
\tt ltıetin 2490 sayılı kanun mucibinçe kapalı zarf usuliyle ek· 

·~' lcorıulmuflur. 
\İt, '-ıeiin beher kilosu 9 kuruı 50 santiw bedel tahmin edil· 

~ ~"'.rtıi ihtiyacın tutar be.leli olan 11400 liranın % 7,5 muvak
"~ ~•ta•tı 855 liranın emanet suretiyle mali1eye veya ziraat 

lıt;t1rıa teslim edilerek mukabilinde alınacak makbuzun teklif 
Qtı11 b /\ 

l b1l' • •ğlanması 
~ ~ 1'e111ııi:ı..de mevcut şarb1ame vi! mukavele förmulüııü talipler 
\'ı~'-'11 ltıesai saatleri içinde müracaatla iÖrebilirler. 
\~illi!~ .il.5.1940 tarihine müsad f cuma günü saat 15 te müddei· 
~. 1 

dairesinde te~ekkül edecek komısyon marifetiyle yapıla· 

\ ~~~1•r teklif mektuplarım en geç o güu saat l 4 buçuAa ka· 
11Y011a vermit bulunmalara ili.o uluuur. 

Mlinakua Gazetesi 

Kırklareli Askeri Satmalma Komisyonundan : 
Kırklareli Askeri hastahanesinin 9-tO mali seı esı ihtiyacı için 

30,000 kilo süt açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 3450 liradır. Evsaf ve şartn nesi komisyon 

da her gün görülebilir. İhale i Kırklareli tümen satınalme. kowisyo· 
nu binası dahilinde 23 Mayıs 94 perşembe günü saat 5 le yapıla· 
cakhr. Muvakkat teminata 258 lira 75 kuruştur Muayyen güu ve 
saatte pazarlığa iştirak için isteklilerin mezJ;ür komisyonda bulun
malara. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
85 bin kilo sütün kapalı zarfla eksiltmesi 18.5.940 saat 15 de 

Ankara levazıaı amirliği sntınalma komisyonunda yapılacaktır. 
.Muhammen bedeli 1445 l lira ilk teminatı 1083 lira 75 Jrnruştur. 

Şartnamesi komisyonda girülür. İçinde kanuni ve ticaret odası ve· 
sikaları da bulunan kanuna uygun teklif mektupları saat 14 de ka
dar kabal olunur. 

• • • 90 ton yofurt kapalı zarfla 17.5 940 güuü saat 15 te Aakara 
Lv. amirliği satınalma komisyonunda ihalesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 22,500 lira ilk teminatı 1687 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
komiıyonda görülür. İçinde kanuni ve ticaret vesikaları bulunan ka· 
nt1na uygun teklif mekt•pları saat 14 e kadar kabul olunur. 

Vize Askeri Satmalma Komisyonundan : 
Tümen birlikleriııin ihtiyacı olan sı;:rır etlerı kapalı zarfla eks"lt· 

3 

Tekirdağ Tümen Satmalma Komisyonundan: 
20 ton sade yağı tahlile tabi Tt'kirdağana teslim şartile beher 

kilosuna •erilen 132 kurut 75 santim fiat korca gali görülmüttür. 
4.5.940 günü saat ouda Tekirdağında Himen satınalma komisyonun
da eksiltmesi yapılacaktır. Teminatı 3993 liradır. 

••• 
50 bin kilo kuru ambalaj 

u. Müd. ilanlarına . 

ıSTANBUL 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
- 2.5.940 -

Fİ ATLAR 
- -e:-iN-s ı 

Bıığd•y sert 
» kmlea 
• yamaşak 

Snum 
Arpa yemlik 
Mııır f>arı ~av. 

• beyu. • 
f'uulya çalı 
Fasıılya bubunyo 
Keten tobıımu 
Peynir .. eyu [T. J 

• kaşu 
f'ındılc içi 
Zeytin ynğı f. E. 
Çnvdar 

A~atı Yukarı 

Kr. Pa. Kr. Pa 
5 20 6 15 
5 32 6-
5 32 

lb so 16 35 
5 30 
430 520 
4 27,S - -

22 -

16 

ss -

otu alınacaktır. Bak: İnhisarlar 

BORSA 
ÇEKLER 

2. 5 • 1940 
Londra 5.24 
Nevyork 150.10 
Paris 2.~29 

Milino 7.1225 
Cenevre 29. !725 
Amsterdau 79.6685 
Brük•el 21.,7 
Atina 0.97 
Sofya 1.8075 
Madrid l3.4i§G 
Budapeşte 27.1350 
Bük ret O.fi25 
Belgrad 3.5175 
Y okobama 35.0475 

meye konulmu hır Veroıiye talih olanların şartname ve evsafı her Arp• 

gün Vizede askeri satınalma l·omisyo unda görülebilir. Teklif mek· Bıı~day 

tublan aşağıda yazılı ihale saatlerinden bir saat evvel komisyona ~:~ı a 

verilecektir. Eksiltme yeri Vizede askeri satınalma l.omisyonudur. 1 Yapa~ 

5 5 
GELEN ' 30 Tun 

1387 • 
53 • 
- . 

Stokholm 31.005 

ESHAM VE TAHVıLAT 
Sıvas ·Erzorum 2 19.fil 

8 D ~ 19.64 
Tuturı Miktarı İlk teminat FPamdalc •• 

l. ·ıh 1 . T 1· . ın ılı:: ıçı lira ton ıra a e gün ve saatı es ım yerı Çavdar 

54 • 
- . 

n 
c 

Ergani 

" > 5 uuu 
l!t.11 

49.5 O 150 3713 20.5 9.tO 10 Demirköy 1 Susam 

49.50'.'l 150 3713 ıı 1 l Vize ~iftilc 

57 • 
74 .. 
79 • 
ıo • 

I TAKAS PRIML_E_Ri __ 

49.500 150 3713 l> 15 Babaeski 
49.500 110 37B l>: 16 Kızılcık dere 
49.501 159 37lJ 21.5 940 lO Pınarhisnr 
49.500 150 3713 ıı 11 Pınarhisar 

Bolu Alay Satmalma Komisyonundan : 
67,500 kilo ıı~ır eti kapalı znrflcı satın -alınacaktır Tahmin be· 

deli 16,875 lira ilk temin tı ,,6~ lira 63 kuru~tur Ş rtı1ame ve ev· 
safı Boludn alay, İstanbul, Ank~ra Lv. A ve Kocaeli tümen satın 
alma komisyonlarında görülür. 1 le 21.j 940 sah günü s at 15 de 
de Boluda alay s hn la a komisyonunda y pılac ktır. Teklif 
mektubları ihale s:ı tinden bir saat evveline kadar komisyona 
makbuz mukabilinde verilmelidir. 

r:loE·~ 
Hıışh•ş SO • 

1 Fasulya 50 • 
fındılc lı:. 20 • 

" iç 6 
DİŞ FIATLAR 

« Liverpul 3 91 

1 

Bnğıfay Şilcago S 73 

• Vınipek 4 82 
Mmr Lor drıı 
Kehrn T 9 34 

iT akasın nev'i ltballit ihracat 
Huır Aline 

1 

Enterşanj.I:ıl 
ıngilten 
Be içi ita 
Hollanda 
lllV8Ç 

fran•a 
ıs.içre 

56 
56 
70 
66 
53 
56 
70 

45 
46 
47 
41 
50 
40 
4G 

44 
39 
46 
40 
48 
39 
39 

lbrac.t primleri o/o 100.lı:ıymet Üı:e'ri;den 
beaab edilmi~tir. 

I - 30. iV 94(; tarihinde 4001) kilo reçiaaya teklif olunan fi. 
yatlar haddi layık görülmeditinden pazarlığı tebir edilmittir. 

11 - Pazarlık 9. V. 9-10 perşembe günü saat 14 de Kabatatda 
Milli Müdafaa Veka.leti Satınalma Komisyonundan : ' Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 37,5 kuruş olan 18421 kilo J (3582) 1-4 

şeker pazarlıkla münokasnya konmuştur. ihalesi 4.5 940 cumartesi • • * 
günii snat on buçuktur i teklilerin kanunun emrettiği belge ve koli 1 - Şartnamesi mucibince 50 bin kilo kuru ambalaj otu pazar-
teminatlnriyJe birlikte M. M. V. satına ima komisyonuna gelme! ri lıkla satın alınacaktır. 
Evsaf ve şartname her gün koınisyenda görülebilir. il - Pazarlık 13. V. 940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşda 

• • • Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 125 kuruş olan 10,127 Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
kilo sade yağı pazarlıkla münakasaya konulmuştur. ihalesi 4.5.940 111 - Şartnao1e sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
cumartesi günü saat ondadır. Kati teminatı 1,899 liradır. Evsaf ve ı iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
şartnamesi M. M. V. sabnalma komisyonunda görülebilir. İsteklile· güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona gelmeleri. 
rin kanunun emrettiği bela-elerle ihale saatında M. M. V. satınalma ı (3581) 1 -4 
komisyonuna gelmeleri. • • * 

Şekli 

İstanbul Bölge San'at Okulu Arttırma, Eksiltme 
ve İhale Komiıyonundan : 

İlk Eksiltmenin Muhammen 
teminatı tarih gün sa. bedel 

Lira Kr. S 

Miktarı 

Yekfın 

Cinsi 

Atık 77 8 5.9t• 14 10 25 100 O Birinci ekmek· 
Bölge sanat mektebinin yukarıda yazılı ekmeğin ihale müddeti 
29.4.940 tarihinden itibaren On gün uzatılmıştır. 

Eksiltme Yüksek mektepler muhnsebecilitinde yapılacaktır. 
İsteklilerin gösterilen saatte muhasebeye müracaatları. 

İstanbul Lv· Amirliği Sa· 
tınahna Komisyonundan: 

DERİ HAM VE iŞLENMİŞ 
Ke,.!_ derisi 

1 
1 Cinai 
1 ---
' Zamkı arabi 

Miktarı 

350 k. 
1600 adet 

Muh. bed. % 7,5 tem. 
lira kr. lira kr. 

Eksiltmenin 
şekli saati 

385 ()() 
627 50 

29 00 
47 ()() 

açık eks. 15,30 
16 'D 

1 

Lastik halka ve 
conta 

Hırdavat ve mubte· 9 kalem 1779 30 133 42 l> , 16,30 
lif boya 

1 1 - Nümune ve müfredat listeleri mucibince yukarıda cias ve 
1 miktara yazılı malzeme açık eksiltme usulile ihale olunacaktır. 

1 
11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme aa-

atleri hizalarında yazılıdır. 
ili - Eksiltme 10. V. 940 cuma günü Kabataşda Levazım ve 

Mubayaat Şubesindeki Alam Kowisyonunda y11.pılacaktır. 

Pıyade ve atış okulu için 225 
bin kilo ekmek pişirmesi ek
siltmesi 9.5.940 perşembe ginü 
saat 14 te Tophanede Lv. amir
liği satınalma ko da pazarlıkla 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 3825 1 
lira, ilk teminatı 286 lira 87 1 

kuruıtur. Şartnamesi komisyoo· 
da görülür. İ teklilerin kanuni 
vesikalarile belli saatte komis 
yonda bulunmaları. 

iV - Nümuneler her gün ıözü geçen Şubeden görülebileceğ 
T l k Çifti 280 200 Kş uz. u uru gibi boya ınüfredat liııtesi de parasız alınabilir. 
Tula tiftik 110 120 > V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve aaatlerde 

Kırkl ,reli Ask· Sa. Al. 
Komisyonundan : 

Kırkloreli tümee askeri has· 
tanenin IO mali senesi ihtiyacı 
için 30 bin kilo yoğurdu açık 
eksiltmeye kouulmuştur. Mu· 
baammen bedeli 4350 liradır. 
evsaf ve fBrtnamesi her gün 
komisyonda görülebilir 

İhalesi Kırklareli tümen aa· 
•ıoalma komisyonu binas da. 
ilinde 2J mayıs 9:10 perşembe 1 

günü sant 16 da yapılacaktır. 1 
İlk teminatı 326 lira 2J ku· 1 

ruştur. İsteklilerin muayyen gün 
ve saatte mezkür kumiıyona 

laelmeleri. 

!_(oyun derisi 
Tuz.lu kuru Kilosu 43 
Hava kuruw » 55 
Tula Çifti -

45 Kt 
58.- >. 
-.- > 

Kuzu derisi 
Han kurusu çifti"':. 
Salamura ıı -

-.- > 
:e -.-

Manda derisi 

Tuzlu lıı..uru 

Salamura 
lı:iloau 65 

ll 48 

Oğlak derili 
(Tuaİ7.}Kuru çifti 

Sığır derisi 

Tuzlu kuru kilosu 
Salamura 

Kösele 
,, 

Sığ.r birinci ,, 
,. ikinci ,, 

1\ anda birinci ,, 
,, ikinci ,, 

Me§in 
Elvan birinci dedi 

,, ikinci ,, 
Beyaz çekme 1 l ,, 

,, " il,, 

l 10 

75 
50 

190 
150 
150 
125 

2J 
70 
100 
50 

70 
50 

150 

80 
52 

230 
180 
170 
140 

130 
80 
110 
80 

> 

:e 

> 

il 

.. 
> 

D 

• 
)) 

% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatlar. 
(3291) 3-4 

• * • 
Cinsi Miktarı Eksilt. tekli saati 

Dişli ıskarta bıçağı 200 adet Pazarlık 14,30 
Muhtelif zincir 8 kalem 

" 15 
Lastik harf 22 nev'i her birinden biner adet 

n rakkam 9 " (müteahhit namına) l' 15,30 
1 - Nümuneleri mucibince yukarıda miktarı yazılı üç kalem 

malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 
il - Pazarlık J3. V. 940 pazartesi günü Kabatatda Levazım ve 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda y~pılacaktır. 
IIl - Nüwuneler sözü geçen Şubede görüh:bilir. 
V - İsteklilerin puurlık için tayin olunan gün ve saatlerde 

~o 7,5 güvenme paralarıle birlikte mezkur Komisyo'na müracaatları. 
(3374) 3-4 

••• 
1 ..,.. Şartnamesi mucibince 15') ton 10 X 18 ve 150 ton O X 10 

olmak ü:ıere 300 ton kömür açık eksiltme usulile satın alınacak.tar . 
il - Muhammen bedeli 4185 lira muvakkat teminatı 313,87 li

rııdır. 

111 Eksiltme 6. V.9 v pa:zartesı günü saat 16.30 da J:abalatde 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartname Sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsleklilcrin eluiltıne içiu tayın olunan gün ve saatle %7 5 

ıüveııme paralarile birlikte mezkur Komisyona ıelmeleri. (i514),i-4 
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ABONNEMENTS 
Vllle et Province 
3 mois Ptn 450 
6 850 

12 1500 
Etra g ois Pt s 2700 

Le No Ptrs 5 

Quot:idien des Adjudic tion .. 
ADMINISTRA TJON 

Galat Fermeneciler Cad· 

n t g~ 

Nn 11 12 

1 elepbone: 49442 

Pour la Publicite s'adresser 
a 1' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de f'Etat Boite Poatale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix ~ Cnutio;,-- - Lieux d'acljuclication 4't du 

Obiet de ,'adjudication 
d'adjudicat. eıtimatif proviıoire C hier deı Cbargeı 

A cıjudications au Rahai~ 
C crstrL cticns fı epe r ations-Tr v. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

Rcpar. eonduite d'cııu easerne Yanık Kışla Gre a gre 2500 - 375 - Com. Ach Mil. Edirr:-e 
" bain J> 2500 - 375 - ll n 

Foumiture sable Publique 1716 - 128 70 Vilnyet Balıkesir 
Transformntioıı en beton arme du pont a tab· » 3996 20 299 95 " " 

li r en bois 
Repar. hangar cquipcmenh milit a Topb~ne Gre a gre 

ainsi que bat. ecole an icnne F ı.ıye 
ModHıcat. partie constr. premiere clinique de Publique 

chirurgie 

28579 60 

2740 61 

2143 50 Com. Ach. [nt. Tophane 

206 - " Unh ersite Manbul 

Jourıı Heur s 

9 5-40 t 1 
9-5-40 14 
7.5 40 15 

11-5-4 10 

10-5-40 14 

20-5.4 

Dressement earte ctat aetuel villc Mardın 
Constr. abattoir tcohnique 

Pli caeh 10000 - 750 - Municipalite Mardin 22-5-40 13 -
Publique 40 O - 300 ., Dursunbey 16-5-40 15 -

__ r_o_d_u_i_ts __ C_lı_in_iq .... u_e __ e_t_P_h_a_r_m_a~ceuti ues-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Acide phen·q e: 20 k. Gre a grc 
Re ine: 4 t. (aj) " 
F rns Roentgcn: 5 Jots Publique 40 

Habillement - Chaussures .. Tissus - Cmr 

191 

Municipalite Trabzon ardi et vendredi 15 
Com Ach. Eeon. Monop. K batache Q-5-4) -4 
Com Aeh · Universite lstanbul 20-5 40 15 

Etoffe pr babits d'etc: 4CCCO m. Gre iı gre 6> 70 - C. A. Min. Def. Nat. Ocip. Aviatıon 6-5-40 10 -

AJTTeubleme abitation et Bur aux-Taplsserieetc. 

Lit en fer iı double ran ee: 150 p Gre iı gre 
:o » bois p • 4 nersonne : 83 p. (au nem cıt ,, 1909 -

pr. compte u fournisseur) 

Co rburaı t-Huile& 

Petrole: 
Maz ut: 1 O bidons 
Motorine: 180 t 
Dte extra Heavy: 3,8 t. 

n .. ,, qualite epaisse pr l'ete: 
90() k. 

Acro Rerl Mobiloil: 400 k. 

D ı ve rs 

Materiel de constr.: 8 lots 
Fabrieation ctuis pr outillage de trnvnux de 

renforeement 

Gre iı gre 

Pli c h 
Publique 

n 

" 

Gr& iı ~re 

2 3 -
1900 -
450 -

260 

16142 -

Chnmbre iı air et pneux pr. auto: 320 p.- id. Pli cach 
pr. camion Zis: 60 p.-id. pr. camion: 250 

65230 -

p (cnh eh 327 P) 
Pneux: 100-150 p.-chambre a air: 231300 p. Greagrelap.195-21 -
Repar. eabine chnuffcur et carrosserie camion ,, 350 -

a vapeur se trouvant a l'lntcndnnee 
Courroie pr. mııchine: 1100 m. 
fil blane: 3159 k 5•>0 gr.-id haki: 1322 k. 

940 ~r.•id. gris: 1565 k. 40 gr. 
Pieces rechani'CS pr. mnchine a tricoter les 

bas: 17 lots 
Ceton Linters d'Europe (au nom et pr. compte 

du fourni seur): 50 t. 
Mnchine-outil a tour petit et sensible (au nom 

et pr. compte du foumisseur): 10 p. 
line electrelitc (au nom et pr. compte du 

fournisseur): l 00 t. 
Compteur d' eau: 100 p. 
Briques de foyer: 200000 p.·cbaux: 60 t. 
Lanterne a main pr· matelot: 900 p. 
Fer pr. beton: 3 t. 

Provisi ons 

~eurre: 10127 k. 
Sucre: 18421 k. 
Ri.z: 61 ,5 t. 
Pnin: 520 t. 
Savon: 14550 k.·huile d' olives: 17750 k. 
Suere: 86,5 t.·id. en cube: 23 t. (c. ~h P 204) 
ieurre: 51 t. (eah eh 344 P) 
Vinnde da~lıç: 80,5 t.-id. karaman: 70 t.·id. 

d'arncau !9,5 t.-id· de boeuf: 23850 k. 
(cab eh P 534) 

Fromnge blnne: 22,7 t.·id. kacber: 11850 k 
Legumes: 38 lots (cah eh P 195) 
Viande de boeuf: 732 t. 
Orge monde: 5,1 t. 
Macaro is: 13,5 t. 
Paille: 901 t. 
Foin pr. emballagc: 50 t. 
Cui11on pain: 225 t. 

» 

n 3302 50 

n 22500 -

> 15708 -

" 23000 -

Publique 2000 -

n 

n 1350 -
Gre iı gre 

Gre iı gre le k. ı 25 
" ,, o 37,50 

Pli cach k. O 35 

" 
" 

,, 

" 

.. 
:o 

Gre iı grc 

n 

" Pli caeb 
Gre a gre 

" 

l) o 10,25 

k J 35 

38699 60 
22692 -

969 -
2565 -

13515 -

3825 -

143 17 

2421 30 

4892 25 

3652 65 
52 50 

495 37 

687 50 

1177 50 

1725 -

150 -

101 25 

1899 -

1615 -
3915 -
1214 -
3058 -
4693 -
6591 -

1433 -
2093 -
3104 -

146 -
385 -

1004 -

286 87 

Com. Ach. Int. Tophane 

n 

Municipalıtı! Trabzon 
., n 

" 
Afyon Knrahlsar 

n 

n n 

]) ) 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındtklı 
> Mil. Konya 

Côm. Aeh. Min. Def. Nat, Ankara 

> 
" 

Com. Ach. lnt. Tophane 

n n • 
" " 
n ,, 

8·5-40 14 -
te-5-40 14 30 

Mardi et vcndredi 
) 

" n 
10-5-40 14 
10-5-40 14 

10-5 40 14 

10·5·40 14 -

7-540 11 -
6·5·-iO 10 -

18·5-40 11 -

6-5-40 11 -
6-5-40 ıs so 

13-5·40 14 30 
1-5 40 15 -

8-5-40 15 30 

Com. Acb Dir. Gen. abr. Mıl. Ank. 11-5-40 11 30 

" " 

Municipalite Bornovn 
> Turgutlu 

ler Expl. Ch. de fer Etal H. paşa 
Prefecture Port lstanbul 

Com. Ach.Min. Def. Nat. Ankara 

" ,, 
Com. Ach. Lyeees lstnnbul 

n 

n 
» 

,, 
n 

., 
> 

> 
J) 

> 

n 

.. 
n 

n 

n 

> 

• 
Mil. Edirne 

" 
Com. Aeh. Econ. Monop. Kabıı.tache 

> lnt. Tophane 

11-5·40 10 -

11-5-40 10 30 

15-5-40 
14-5-40 
20-5-40 

7-5·40 

4-5·.fO 
4.5.40 

21-5-40 
21·5-40 
21-5-49 
21-5-40 
21·5 40 
21-5-40 

21 5-40 
21 5-40 
11-5-40 
13·5-40 
13-5 40 
13 5-40 
13-5-40 

9-5-40 

16 -
12 -
1 1 
11 -

ıo -
10 30 
10 30 
ıo 45 
11 10 
14 25 
11 25 
14 40 

15 -
15 ıs 

11 -
JO -
11 
15 
14 -
14 -

~ _____________ ,_,,,, ____________ ~---------~-
Memento des Fournisseurs 

LES AD JUDICA TIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN LE 4,5.g4ll 

Dir. Fisc Kaza idil dans Viln
layet Mardin : 

Csr.str. konak ouvernaıııantal (No 1388] 
Com. Ach Surv. Douan. lst : 

Tapis [No 1393) 
Municipalite lstanbul : 

Constr. pave [No 1''94] 
lnıtall. inttir. bitıHe cui5no t buanderıe 

[Na 1394] 

Com. Ach. Minist. Def Nat. : 
Pıo .. , alan avec acces. (No S 4) 
lnstru e t de vcterina re [N 1405] 
L t C'l fer A doub e ranıee f No 1 05] 

Dir. Et ble Karacabey: 
Co11Str. hangar iı feurrage [No 1394] 

Station Amelioration Semences 
Ye'lilköy: 

lnıtaıl. clectr. [No 1395] 
Adm. Eaux Muııicip. lst : 

Paınture [No 1395) 

Dir. Vakoufs Manis : 
Repar. mHquce et mınar& [No 1396] 

Dir. Station Olives Bornova : 
Coıuıtr, batiua logement [N• 1396] 

• • 

AY 

Prefeeture Port lst. : ~I 
Benıine, mazout et petrole (No 14 

Dir. Vakoufs Kırklareli : 
Boia de coıatructlon [No 1401) • 

Dir. Gen. Mo11opoles : 
Boiı .le constructiun (No 1402] 

Com. Ach. lnt Mil. Tophll t 

Cuir [No 14 4] 
Com. Ach · Milit. Edirne : 

Savon (No 1404] 
Foın [N 1403] 

Com. Ach lntend. Milit ııaı 
Selle pour u itions (No 140 ] 

Dir. Forets Isparta : 
Co rbnst ble (No 1404] • 

Dir. lnstr. Pub Ist•: 
Neccssaire de perrtıquier [No 1 O J 

NOTES • L"ıı Numc oıırntre 1''~, 
tbCııet • nt ceux dı notre journ• 
lcquel •'av s a paru. 

(•) Le. affaıres euivıes d'ı " 
1 
pi 

1 
rlequa H rapportent a de• v•ntı• 
adjudıcat on i in aurencbcre ___.,/ 

İstanbul Belediyesinden : r': 
Bcyazitte Ca cınli mah Hesinin Kimyag r Dervişpaşa sok• 1 

da eski 5, yeni 3 N(l,)ı kiigir hane enkazı ııatılmak üzere açık 
tırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 1000 lira ve ilk teıniP8tı U 
liradır Şarhıame :ı.nbıt v muamelat müdürlüğü kaleminde göt 

• ~e ktir. ihale 8.!i.940 çarş ba ünü s at 14 de Daimi füıcu 

yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 
1 

g- nü muayyen anatte Dai i Encümende bulunmaları. 

Ulus Müessesesinden : 
Dört ton kadar tahmin edilen iyi cin ten çelik ve pik "v oJ 

satılıktır.Görmek istiyenlcr 9 mayıs cuma günü aat 10 a kadar _, 
miicsaescsi arkasmdaki hurdalıkta malı erebilirler~ Müzayede ~ f' 
yıs per şembe iı'ÜnÜ saat onda yapılacaktır. T lip olanlarııı f'( 

! 
sürmek için o gün saat ona kadar Uluı müessesesine elli ur• 
yatırmaları liiz.ımdır. 

Beıikt f lcra Memurlufundan : r 
B. 1 ğ t . . ' t" f · · h • l 1 il;İ ır a aca ını em1D1 ıs ı ası ıçın acız. a tına a ınıın 

4 
' 

elmas küpe Ye 1 elmas yüz. k 9.5.94 perşembe ıünü saat 1 
1 

16 y kadar lstanbul Sandal Bedesteninde açık arttırma sııre~j/ 
paraya çevrilecektir. Yüz.d yetmiş beşi:ıi bulmadıtı takdirde 

1

1 
1 

arttırması 16.5.940 perfe be fÜDÜ eyni yerde \ie ayni sııttt\fl~ 
çok arltırana ibnlcıi icra olunacaktır. Vergi ve telıiliye ıPiİf1d111" 
ait olmak Ü:&ere alıcıların ayni gün ve saatte mahallinde bul1111 

laeak me uruna m racaatları ilan elunur. 

İstanbul 5 inci icra Memurluğundan : . l 
Bir borçtan dolayı, icra İflas kanununun 270 inci madde•' jll 

.b. d ft . ı . . ..e.'' ,ı CI IOC e erı yapı nn pıyano VCSaır ev CŞYOltnln paraya ,-- a~ 

sine karar vcrilmiftir, Birinci arttırma Beyoğlu Tornaeıbaşı 3
1
1 f 

Vahıf Han inci dairesinde 3.5.940 cuma günü saat 16 dall 15 'f 
kadar yapılacak verilen bedel muhammen kıy etin yüıde oıd 
bulduğ'u tolcdirde ihalesi icra aksi takdirde ıatış iki gün te ~ ı 
6.5.940 pazartesi fiİn ayni yerde ayni saatle yapılarak ell çO pll 

tırana ihale dilecektir. Satış pe,indir. Almak i&liyenlerio ' 
yertle g &terilen pa ve saatte hazır bulunmaları ilan olunur· 

Kadıköy icra Memurluğundan : 

İktısat Vekaletinden: • f1 
Vekalet anbarında mev ut eski halı, dolap, masa, kolfult ı 

dalya gibi m telif eun 9.5.940 perşembe günü saat 9,5 -~, 1.. 
arttırma ile Vekalet binasında satılacaktır. Taliplerin Dleılı gi 
v saatte l vazım m dürlü ünde teşekkül eden komisyona ~et l 
mek istiyenlerin de her gün esai saatlarında Vekalet a) rı 1Y11 

sipli ine mürac atları l zumu ilan olunur 

imtiyaz. Sal.ibi ve Y a:ıı:ı lfl ri Direktörü: İsmail Girit 
ııld y : Akın Butmevi lataobul 


