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SAYISI 5 KUR{)Ş ---
Günü geçon nushalar 
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ÇARŞAMBA 

HER GÜN çnu~A iKTiSADi, MALI, TiCARi YE ZiRAİ 

• 
GAZETESi 

1 Af11t .. 1941 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gllmrük Caddeıi, 

No. 52 Husa!tl Dair11 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarebanemiz:de ~ • rü..jilür 

Telefon: 49442 

Poıta kata.sa No. 1261 

~ı---------------* 

um UCC& a ve Müteahhitlerin m es 1 e k.T Organıdır 

sızhğın c zası 
elmahdır? 

n gı.çmıyor ki b r kaç ıbtıkilr 
1 ı ışitmiyelim, Gün geçmiyor 
lırı hayale aıtmııyan ve şeytana 

'erecek mahiyette bir epe· 
yon hadıscsine şahit elmay lım. 
alde bu iıın sonu nereye , 11• 

? 

EKONOMiK HABERLER 

Buğday ekmeği 
Başvekaletten tebliğ edilmiştır: 

Toprak Mahsullerı Ofısi tara
fından İmal edılen ekmeklık. un· 
larm çavdar ve arpa katılmaksı

zın yalnız buğdaydıırrf!'imslı tekarrur 

Anlı:. Lvr.. SAK 
Karpuz; 1847 
Tan Ü&Üm 1847 
Kayaş uakliyesı 1847 

•un· LÜTFi ARiF KENBER 

etmiştır. Bu yeni ıip unlar yüzde 
90 randımanlı olacaktır. 

Muhterem halkımızın fırınlar· 
dan satın aldıkları ekmeklerde 
görecekleri her kusuru, derhal 
mahalli Belediyeye haber verme· 
lerini bilhassa rica ederiıu. 

Ank. Vahlıfı: 
.,Beyıı malı.emesi 18)7 

• * "' 
illa çok zarar ıetirir hakı
ını hala anlam yanlar çok
u gibiler ya bu lıakilcah 

eri ve anladıkları halde al· 
lnııyor ve anlamayor gibi 
1Yorlar, ynhut işi bildik· 

alde h-L11 • • • l• Ulo':umet olorıtesını a· 
duh derecede hürmetle kar· 
Yorlar. O halde bu gibile
ç bir vakit v lan severlik 

ile ruünasebeti kalmamış 
hr. 

neticeye vardıktan sonra 
calc şey boyle bir hasis ruh 

kiruselerı bı la merhamet 
r cezalara çarpmııktır. Te

ediniz ki, !IUI eşyasrndan 

kuruş kıymetinde bulunan 
oşu sıkılmadan 350 kuruşa 
hır ını> fsıza nasıl ve ne 

ette bır ceza vermclıdır? 
İse n fsül emirde adi bir 

ar davası detıldır. Bu butun 
ll ve manisiyle içtimai Vl'I 

adi varlıtım zı baltdlnmok 
yapılan bır cınayet değıl 

tz, ayni zamanda Devlet oto
ıııı ae kale almamak ve Dev
eşkilatıuı biç~ ı;ayarak onun 
ışkal ve zemanrnı ışgal el· 

lir. Böyıc olduğu hıılde her 

Yeni tip ekmek 
Topr.ılc mahı.ulıeri ofoi dün sa

bahtan itıbaren fırınlara yenı tıp 

eıtınek unu vermiye . başlamıştır. 
Tophanede bır fırında yenı tip 
unla ekmek imali trcrübesi yapıl· 
mış, alınan nctıce pelc :ııyııde be· 
tenılwıştir. Yeni tip unla ekmek· 
ler çok. ı;. ,Kın ve çok lezzellı ol· 

maktadır. 
Beied ) ıktısal müdurlüiu fı

rınlaranli..ı .srpalı un mık.tarını tes
bıte baş anmıştır. Her fırın sahi
bı elıı dekı un mıktarını bır be· 
yaunarue ıle ıktısat müaurlü2"üııe 

bilairmektedır. 1 csbit ışı hen uz 

bıtmemış olmakta beraber şımdi· 
den alınan netıcelere i;Örc bırçok 

fır ınlnr bu ı.ilb&htan aibaren yeni 
tıp uuu ışıemıye başlıyacaklardır. 
<_:uul.;u euerıııae e•ltı tıp un an· 
cak bu sabaha kıagar ekmek ıma· 
Jıııe kıl.tyet eaeccktır. Bır kısım 
fııınıar da ellerındek.ı eı;kı tıp unu 
yarm :.ababa kauar bılırmiş ola· 

calıtu. Yaıın sabahtan İtibaren 

Anltara J. ıdarma SAK 
Caroaşırlık be:ı 1842 

Ank. Yük~ek Ziraat Enstitüsü: 
Ecı.a 1845 

Antakya Orman Koruma Kıtası 

SAK 
E.kınek ll:H7 
Pırinç bulı~r ve nd117a~ı 1841 

Ask. Fabrıkalar U. Mud. SAK 
Petrol 1851 
Cıt bez.iri J 851 

Babaeski A~lc. SAK 
K. ot ~b49 

Balıkeı.ir Ask. SAK 
K. et ve saman 1831$ 

• saman 1840 
Bolayır A:.k. SAK: 

Ga:ı yııtı 184' 
K. ot ve aaıleyat• 1854 
Çarşamba Halk Partisi Başkanlığ"ı: 

Hamam bıua11 inşa.ı 185!1 

Çanak. Deniz Komut. SAK 
Piriuç, 1ade ve z.eytinyatı ve çay 1852 

Çankırı Ask. SAK.: 
Sut, yoturd, yumurta, limon, 

nohut 1844 

Deniz Lvz. ~AK.: 
fabak ve lt•kır au kupau 1858 

U. D. Yollnrı: 
Bolaııt 1841 
Pe.rkc ta~ı 1842 
Kuıelc vaı fırça Hpı 1845 

Devlet Orman lş\elmesi Bolu 

Revir Acni rliti: 
Köknar tomrutu 18·18 • 

-~-----

Gelib.,lu Asit. SAK.: 
Sebze 1831 

Giimrilk Muhı:ıfaza Gt-nel Komut.: 
Çamaaır 1845 

Harta U. Müd.: 
Eruk 1846 

Hadımköy Ask. SAK.: 
Sebze ıssı 

lst. Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri: 

Muhtelif cins pirinç ınalte '"' 1 ~46 
lst. Komut. SAK.: 

Oto malııemeei 1856 
Naldıye arabuı 185q 
Sıtır eti l.859 

İst. Gümrükleri BaşmüJ.: 
Cam sofra eşyası, tepsi, prapaa ıuı 

v ••• 1840 • 

lst. Belediyesi: 
Toprak te1viyesi ve hor9ür iuş. J ~6 
Kaldırım inşuı 185'J 
Çidene i9pit v. ı. 1859 
Bınıı ve düklcıiıı aolcııı.lırı 185'1 • 

lzmır Vııayeti: 
falcıi kiralanmHı Hl49 

lzcnir Lvz. SAK 
Erzak vıı ia~e nakli 1840 

Karaman C. Müddeim.: 
Ekm .. k 1841 

Kırklareli Ask. SAK.: 
Sebze 1839 

Kütahya Hawa SAK 
Butday ötüımuı 1846 

Konya Maarif Müd. : 
Euakı matbua 1850 

Maliye Vekaleti: 
Elbiııelilc kumaş 1847 

Samsun lnhisarlnr Mud.: 
Tuz. nakli 1839 

Samsun Tüm,.n SAK 
Kuyuıı eli ve ıııerı::imek 18~6 

rine 2490 sayılı kanunun 46 ıncı madd · · L 1 ı.. esının tıı;rası mucibince 
i 8.941 tarihine teaadüf eden cuma rilnO 1aat 17 de pazarlıkla yapı la
caktır. 

Muvakkat teminat parası 1774 lira 23 k.ıİruı olup bu miktar te• 
minat parc&ıının uıalsandıtına v• lenıinııt mek,tubunu k:omiıyona tedi
ye eclocıııltleruir. 

Paı:arhk Mersinde deniz harp okulu komutanlıtı binasında mllte· 
ıekkil kocniıyonJa yapılacaktır. 

Taliplerin 94 l ıeueıi ticaret odım vesikaıını ve hamil oldukları 

ehliyet vesikalarını ibraz etmek suretile Mersin nafıa mildürlütünden 
ihale ıünüoden 3 ıün evvel bu iı için alacakları ehliyet veıikala
rırıı komisyona ibraz edeceklerdir. 

latenbul Komutanhlı Setınalma Keml•ronundan: 

. Keşif bebeli 17232 lira 28 kuru, elttn bir telıir. ve işaret iatasyonu 
bınuı kapalı %arf U!Ulü ek!iltme ile 2Ll$.941 Perşembe riinl ıaat 
11,30 da ilıale edilecektir. Şartname ve keşif evrakı lıer filo k•miı· 
yonda görülebilir. lık teminatı 1292 lira 42 kuruştur. 

ı~teklilerın belli run ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektupla
• rını kanuoi vesikalar) ve en az. on bin liralılt inşaat yapmıı olduklarına 
• Jair resını evnldarılc birlikte Fındıklıda satinalma lı:omiıyona verme-
ı 1 • 

\ 

erı 

Nafıa Yeklletlnden· 

Ekıiltm~ye konulan iş: Ankara hukuk fakülteıine nak\edilmiı 
bulunan Maarif matbaası için sözü ıeçen binada lilıilm göriUea 
kapı, merdiven ve döşeme işlerlle yatakhane kısmındaki ahşap ~Öl• 
me ve teıisatın ikmali itleridir. 

Keşif bedeli: H2 >5,48 liradır: 
F.kıiltme 20.8.941 çarşamba fiinü saat 15 de naha vekaleti 

yap1 ve imu işleri eksi tme komisyonu odasıısda kapalı ı.arf usu· 
\ m. yapılacaktır. 
\ Ii.ksiltme şartnameıi ve buna müteferri evrak (51) kuruş bedel 

mukabilinde yapı ve imar itleri rehlitinden abnabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (769) yedi yüz altmıt 
dokuz lira 16 kuruşluk munkkat teminat vermeleri liz.ıındır. 

İstekliler teklıf mckıuplarını ihale rünü olan :.t0.8.941 Çar
şamba ~ünü saat 14 e kadar naakbuz: mukabilinde komisyon rebli
ğine vermeleri lazımdır. 

Peıtada olacak a-ecikmeler kabul ecmmex. 

Erzincan Nafia MUdUrlUOUnden ı 
ıhtıkar lıadıselerinc tesadüf 

:aıesi gösteriyor ki, ne esnaf
Dsaf ne de tiıccarda iuam 
•ıştır. Esk.iaen esnaf da tüc

Ga ı;attıklaıı şeyden pa a 

'-ınıaktan ziyade müşteri ka· 
llalt gaye ve en doğru bir 

ŞLhıııı he, t;ıram.daki fırınlar yeni 

tıp un ı~lıyecclderdir. 

Yeni eli.weıı. yıne Y:>U i'ram a-
2"ırlıııuda olacaktır. f.kmc:lr. fıyatı 

ae2işınemiştır. 

Devlet Lımaııiarı İşlet. U. Müd.: 
Kuruçeımede Muhavvile Mrlc. demir iş· 

lerı lt>47 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet 

Vele.: 

Erzincan Vilayt't Merkezine bağlı Baıköy Nahiyesinde yapılacak 
HükOmet k.onatmın inşası 4811 lira S7 kuruşluk keıfi üzerinde açık 

{ eksiltmeye vu edilmiştir. 

1 iJı. Kazanç az da olsıı ser· 
enın ciroları kendılerinc en 

Limon geliyor 
13u i\ıntcrde ltalyadan, Yuna· 

oistaıı yolılt: mübıııı partıler ha· 
lıııde lımun ~ eleceğ ı haber alın· 
ıııış\lr. böyıeıikle pıyıı.sa.ia lımon 

darlıfı kalwıyacaktır. Ayrıca Su· 
11 ye ttu af ın<lan ve c nup vilayet· 
lerııuizden de liınc>n ıcelcceğı lıak
kında maluınal vardır. 

Edirne P. T. T. Miı<l.: 
Poata ukli 1858 

f.nurnm lnhisa• lar Başuıüd.: 
Boş şise 18)3 

k.rzurum Ask.. SAK.: 
Çift ath ualcliye arabası yapt. 18Y:I 

Eı zıcao Nafıa Miıd.: 

Çicelc aşuı tüpü 1845 

Sivas Tümen SAK 
Kuru ot 1859 

Tekirdağ C. Müddeiın. 
Elemek 1838 

Tophane Lvz. SAK.: 
Beya:ı ve lcııar peyniri 1154 
Mantar 1858 

,
1 

~ı ... ~E.:~~;~~:f :~·;:::1k .~:~~~:~:: 
Ç - Yapı ve imi işleri reııel şart nameıi 

D - Hususi ıartııamc lik. bir gelır gibi idi. Fazla 

te:i tutan bir aınğaza veya ı 
:kan Çarçabuk. şöhret alır ve 
tohreli ile en buyük ve de-

Başlcöy ve Batlı Esesi oahiyolcrinde bü· 
kiimet konııQı İııJHI li50 '1 opkapı Maltepesi Ask. SAK. 

F - Keşif cetveli (Mesaha ve hü\isa ke,U) 

J - Silsılei fiyat cetveli 

•h işler yaparlıırdı. Bugünkü \ 

af ve tucçar eski yoldan ta· 

1 en ayıılmış ve yalnız kıızıın· 
1

' heın de ne şeltilde olursa 
111 kauınmayı gaye edinmiş· 
Çok kıızanmak ıklisal kaı· 

trıııi ı ' n evkınde kazanmak ve 
f'lk zcngııı olmak ancak gayri 
'tru ve gayrı kaııuni yollardan 
!il k • e mumktırı olAbılır. Eğer 

lı?Uo 3-S muhtekir ele geçi-
1 bunu katıyen azımsamama· 
ıa:, Çüıık.u 2-3 rnür kabe kon
Orü haftada 5- O muhlekır 

~ :Yd.ana çıkarayorsa yarın bu 
J D\ıolörl · · · erın ıoayuı ı0-3u kışıye 

t ·~ euıldiltı ze nıan rnuhlekırle
S<tyıt.ı yüzlere çıkacaktır. H;

ı pıyasa ıncrkez.ıııden uzak, ma· 
.ıe ıçleri bir defa teftişe baş-

ı ~ııı . un, o zcwıın ne ~arıp Ş-!· 

l~rde h .. lkın ;ılda ıldığını göre
ınız. 

ıSebzevatçı bile maydonoıun 
lne\ını kuçiıllmü~lür, Bllkknllar, 
,llıavlilr, oduncu ve kömürcü

Hususi Fabrikalara iplik 
veı ili yor 

~ümerbank hususi fabrikalara 
yakında ıplık levziyah yapacak· 

1 

tır . .:>ün.erbank fabrıkalarından bir 
mikt r pamuk ipliği arttırılmıştır. 
liuıılat Yerli Mallar Pazarlıırı va· l sıta .. ıle ıhtıyaç sllhıpleııııe tev:z.ı 

' .:~u:~caktır: -

\ :mek kabil olamıyor. bu ışin 
ı ıonu nereye varacak.·? Bize öyle 

ıelıyor kı; hiılt\1ınedn ıeniş husnü 

'ı ııiyetı, murakabe teşkılatınıo de· 
vamlı ~ayrcti bu işi költunden 

1 
hatletı.or.ye kafı detıldir. Hem 
baıka hem <le her nevı satıcıya 

ö~ı ebnt:k lazıwgelir kı: halk, dev· 
1 lelın ve kt:nainın aıürakebe me· 

' kasap ır ve tavuk satanlar 
'1ıkcı\ar onşta gelir. E.tıketler 
P uydurma ve geıi~i ırüzel yer· 

\ 

murudur. Bir milrakabe koııtıolö
ru ıibi mewlelr.et namın~ vazif~
aardır. Satıcılar da bılmelı ltı; 
baıltı aldatan, devlet otoritesini 

işkil etmek isi iyen bu yurtta 
ltırılmıştır. Bazılarının altı ve 

tu fu\clı bır fiyat gösterir. 

t\ı her gun blabıldiğine yük· 
•n lı)'allara bir hudul tayin , 

tıcııret yapmak ve kazanmak hak· 

kıuı kaybeder. 

1 

Eskişehir Ask. SAi\.: 
Samaa 1856 

Sa9eyatı ve lcırmlLI ımırcimek 1858 
Yazı ınalciocai 1855 K - Proje 

MUNAKASALAR 
lsliyırnler bu evra'c.ı Erzincan Nafia MüJilrlütllnJe rörürler. 

1 ihale 7.8.941 Per,embe ~ünü saat 16 da Nafıa Mildlirliltll inası•-

{ da yapılacaktır. 

lnşaat-1 amırat-Nafıa ışlerı-Malzema·ttanta 

Sıva• Nafıa MUdUrlUğUnden : 

Eksiltme ye rirebilmck için isteklilerin 360 lira 37 kuruşluk mu· 
vak kat leıııinat verınesi, Ticaret Odası vesikasının ibrazı Te eksiltme 
yapılacatı fünden en az üç rün evvel ellerinde bulunao vesikalarla 

birlikte bir dilekçe ile Vilayete müracaat ederek bu i'e mahsuı •l· 
malt üzere vesika almaları şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde 

Sıvas Meleroloji istasyonu iltınali inşaatı ııso lira k.eşif beJel ile 

açı~ eksiltmeye konulmuştur. 
Bu ış~ aıt evrak keşıf cet veli, silsilei fiat cetveli, yapı iıleri u- ı 

buluumayanlar eksiltmeye iıtirak. edemezler. 

• • * Erzincan Viliyd Merkezine batlı Es,.ıi Nahiyeııinde yapılacak 
Hültılınet konafının inıan 4558 lira 69 kuruıluk keıfi üzerinde açık mumi feııni ş .. rtııamesı, bayındır ıık işlerı 2eııel şartnaıneai, mukavele 

pıoiesınden ibarettır. 

bteyenler her ~iın bu evrakı naha · ruiı<lürlütiınde rıdıb tetkik 

edebılirler. 

Eıuıltme lJ.8.941 tarihine mü11adif cuına &ünü aaat 15 de hükt1· 
met bına!nnda nafıu ınüdiırhi~u odasında miıteşek.kil komisyon huzu

runua yapılacaktır. 
Eı...ıultauıye girebılıııek için taliplerin 94 liıahk muvakkat teminatı 

Sıvas mai!aııdı~ına yatırdılı.larına daır makbuz veya şayanı kabul te· 
wıoal meıtlubu ıle mümasıli ışleri muvaffakiyetle ba~ardıklarına dair 

referıo.nıılarile ıhale &ununden en az 3 2ün evvel .Sıvas vilayetine mü· 
rac:ıa\la alacakları ehliyet veııka•ını ve ~Nl yılııı:ı ait ticaret odaıı 
vesıltalıırıııı ıbraz etmeleri mccburiuir. 

lı;teklilcrııı yukarıda yazılı zamanda mutlup vesaiki hamilen naha 

mudurliığuııe wuıacaatları ılan olunur. 

Meuın Deniz Harp Ok-.lu v~ L••e•I Saunalm• 
Komıayonundan : 

Mersin elay kışluında ve müıtemilahndan yapılacak tadilat ve 

inşut içııı tanzim ediııleu ı~656 lira '41 kuru4luk keıif evrakı üx•-

eksiltmeye vaz edilmiıtir. 
lnşaate ait şaftname ve evrak şunlarciır. 

A - f.lcıiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri rene! şartnamesi 
Ç - Yapı ve imar işleri fenni şartnamesi 
V - Hususi şartname 
F - Keşif cetveıli (mesalıa ve hjllisa k.eıif) 
J - Sılsilei fiyat cetveli 

K - Proje 
lstiyenler bu evrakı Erzincan Nafia Müdfirliltilnde ~öriirler • 
lhale 7.8.941 Perıembe ıünil ıast 16 da Nafia Mildürliltü bina· 

unda yapılacaktır. . . 
Eksiltmeye rirebilmelı: için iıteklilerın 3_41 lıra _90 lturuşluk . mu· 

vakkat teminat vermesi, Ticaret Odası vesıkuının ıbrazı ve eluıltme 
yapılacafı ırüoden en az üç riin evvel ellerinde hul~an vesikalarla 
birlikte bir dilekçe ile Vıliyete müracaat ederek bu ışe mahsus el
malt üzre veaika almak şarttır. Bu müddet için de vesika talebinde 

bulunmayanlar ckıiltmey• itlirik edemeder. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi İstanbul Belediyesinden: 
Tahm. bed. Teminatı 

Claıt Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar .. 
la .. at, Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme, Harlt• 

Galatada hareket dairesi binası haricen boya, ba- aç. eks. 
dana ve tamiratı 

Üsküdar 29 uncu okul binasının tamiri 
Mutla•Köycefiz yolu üzerinde Namaam 

sahil tahkimatı işi 
Kaldırım tamiri ve raopa ia4. 
llfai1e 2araiı tamiri 
Eskişehirdo inşaat yap. (temd.) 

paz. 
köprüıünilo kapalı z. 

aç. ekı. 

paz. 

1082 -

251 90 
18119 07 

3175 35 
437 -

2500 -

Elektrik H•v•9azı-Kalorlfer (Tealaatı ve Malzemeal) 

Motör 25-30 benir kuvvetin.de 
Elektrik ampul ve levazım 
Dooanma elektrik tesisatı tamir ve ulahı 

aç. elu. 
paz:. 

• ,aı~'•' · l ı l . tt. , tLı,a.ıa Çama,.,, • ·•· 

Kundura A tipi: 699 çift (müteahhit nam ve he- aç. eks. 
sabıoa) 

Kaputluk kumaş: 50000 m. (şart. 875 kr.) kapalı z. 
Sıyab vaketa: 2:>00 ad. paz. 
Kurşuni astarlık 90 sm. arzında: 20000 m. > 

Hain aatarhk 75 sm. uzıo<ıa: 36000 m. > 

l ela 70 santimlik: 10000 m. , 
Kıl teli: 3üUO m. > 

Kol astarı: 6000 m. • 
Trikotin: 400 m. • 
Aıtarhk saten 140 sm. arzında: 5000 m. • 
Lavantin astar: 7000 •· > 

San aabuolu kösele: :t50 t. kapalı z. 
Kunduralık vaketa: 150 t. > 

Pençelik kösele: 270 t. > 

Fotin: 1053 çift " 
Kundura: 7500 çift • 
Yemeni: 7500 cift .. 
Hamurkar başlılı: 60 ad.-hamurkar önlüfü: 60 ad.· paz. 

pasa bezi: 160 ad. 
Kışlık elbiselik k.uma4: 100000 m. • 
Lastik çizme: 414 çift aç. eks. 
Sarı sabunlu kösele: 60 t.·sarı vaketa: 10 t. {şart. paz. 

~563 kr.) 

t eu~te,l&hta ve aalr• 
Muhtelif tba\la ç~m umııoı "e kalaa hart. 137 h.) kapalı z. 
Karaafaç kalas: 150 m3 > 

• •l\li)a.t, lL\eltn.e, YUkletme 

Vapurdan kömür tahliyeıi: 15000 t. 
Mavna ile kömür naldiyeıi: 15000 t. 
Karada köıı.ür tahmil ve tahliyesi: 8000 t. 
Muhtelif nakliyat yap. 

paz. 

> 

kapılı z. 

· ._. ıt-.r""-at, Eenaln, • .ekibe ı•ll11r• v ••• 

Maden kömürü: 250 
Odun: 6750 t. 
Gaz yatı: 145 t. 
Kırılmıı odun: 30 t. (temd.) · 
Meşe odunu: 40 t. 

W.Uteferrlk 

Me4e cari hat traversi: 2000 ad. 
Saa sun şehrinın umumi imıır plını avan projesinin 

tanzimi için müsabaka 
Ekmek torbası: 7000 ad. 
Demir perçin çivisi: 10 t. 
Gerii ipi: 1 t. 
Sitil ipi: 1.5 t. 
Çinko matra ltıhflı : 3000 ad. 
Oturak terazi 5 kilo tartar: 8 ad.·sremici feneri: 

l~ ad. 
Un çuvalı: 30000 ad. erzak çuvalı: 20000 ad. 
Keçi kılır 7 .2 t. 
Süpürfe, kürek upı balta sapı v.s. 
Kendir balat boya hasır demir aJitı v.ı. 
Cıvata, somun, zımpara kij"ıdı ve muhtelif eşya 
Çıf t atlı nakliye arabası: :>00 ad.-öküz: arabaaı: 

lOO ad. (tekerlek ve taban demirleri Veka
letten verilecek) 

Deriden mımui vaion tathirat hademesi çantası: 

~00 ad. 
Deniz atölye tamirat malzemesi: 24 kalem 
Putrel demiri: 24 t. 

BaJaat: 19300 m3 • 
Hasır süpürsre: 971 ad. 
To2la 1 ci nevi: 200000 ad. 
Otomobil boyattılması • 
Kereıte, tutkal v.ı. Darülaceze için 

Erzak, Zahire, Et, Sebze. v.e. 

Bulrur: 4 t. (temd.) 
Muhtelif erzak vo sebze 
Taze üzüm: 100 t. 
Balyalı i. ot: 1200 t. 

paz:. 
kıpah z. 

aç. oks. 

kapalı z. 

kapalı z. 
paz. 

.. 

.. 
kapalı z. 
paz. 

> 

:ıı 

aç. eks. 

• 
> 

paz. Beh. 

• 

aç. eks. 

pn. 
kapalı z. 

> 

aç. eks. 
kapalı z. 

paz. 

paz. 
aç. eks. 
kapalı z. 

, 

4000 -
739 25 
88 50 

çifti 7 80 

m. 3 50 
875 -

6000 -
10000 -

6000 -
3900 -
5400 -

600 -
10500 -
5600 -

k. 4 50 
> 4 50 

4 25 
10000 -
75000 -
30000 -

m, 3 10 

4140 -
312500 -

12000 -

6750 -

7500 -
240Q -

25000 -

3425 -
135000 -

46250 -
7)(J -

1200 -

7600 -

15400 -
10000 -
k. o 22 
> o 04 
7500 -

1770 -
130~ 65 
tı07 21 

145 -

3000 -

1618 -
6720 -

27690 -
1272 10 

490 -

K O 22 

18000 -
78000 -

Müracaat yeri Saat Teminat Günü 
aman: 

Kadıköyünde Osman ağa mahaılesııı >oka • 1 , QJ 
darpaşa caddesınde 6-36-38 No 0 atııtes: 
kazının satışı. ~ınan · 

Eminönünde Çelebi oğlu Alaattiıı 111 • ot:· 
4 

nin Yeni camı meydanında 49 No ı~ır t '• 
k. A k e ı . 

an an azının sahşı. ııJ"de ıığ 
Eminönünde Çelebi oğlu Al~aıtııı abu~ : ; 

47 60 3 57 

9 00 o 6i 

13 25 1 00 

81 15 ls.t. Elek. Tr. ve Tünel işlet. U. Müd. 21-8-41 10 -
1 

niu Ycnı camı meydanında 15 ı 1 ıd 1'-

k A d Yaı;ı 
an au çıkan ankazın satışı. ap 

1 

18 90 lstanbul Belediyesi 
1381 43 Muğla Nafıa Müd. 

238 15 lıt. Belediyesi 
3~ 78 Ank. Belediyesi 

375 - M. M. V. Hava SAK 

300 - Çanak. Belediyesi 
55 45 lıt. Belediyesi 

Anlt. Valili~i 

408 92 M. M. V. SAK 

ıvooo -
65 63 

450 -
810 -
450 -
292 50 
405 -

45 -
787 50 
420 -

• 
Tophane Lvz. SAK 

> 

> 

• 
> 

• 
• 
• 
• 

Tophane Lvz. SAK 

• 
" 

750 - Bursa Ask. SAK. 
4500 - Maraş A~k. SAK. 
23)0 -

Hadımköy Uşaktabyada Aı.k. SAK 

M. M. V. SAK 
310 50 İstanbul Belediyesi 

32500 - A~k. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

2050 50 D.D. Y elları lOcu lşlelme Eı zurum 
900 - D. D. Yolları Haydarpaşa 

506 - D. D. Yolları 3 cü işletme Balıkesir 
~62 -
180 - , 

1921 87 Samsun Ask. SAK 

256 88 lat. Belediyeıi 
202!>0 - Gelıbolu Ask. SAK. 
6937 50 > 

Ank. Valili fi 
90 - Ank. Adliyeıi SAK 

8-3-41 
15-8-41 

21-8-41 
8-8-41 

11-8-41 

11-8-41 
21-8·41 
7-8-41 

7-8-41 

21-8-41 
13-8·41 
13·8·41 
13-8-41 
13-8-41 
13-8-41 
13-8-41 
13·8-41 
13-8-41 
13-8-41 
21-8-41 
21·8-41 
21-8-41 
29-8-41 
26-8-41 
26·8-41 

6-8·41 

14 - • 
15 -

t 
14 _ı 
10 30 
11 

15 

14 -
16 -

10 30 

11 -
14 -
14 -
14 -
14-
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 30 
16 -
15 -
16 -
16 -
16 -
16 -

• . 

9 8-41 11 -
21-8-41 14 -
15-8-41 15 -

9 91 

10 94 

416 uu 

Keşif bed. 

ôı ~u 

:S97 2-j 

'f ahın in b. 

-l90 Ot> 

o 74 

o ~2 

~ 75 

_ • 
1 

mı 

l:.mınonünde -.-e ebı oğlu A la ttııı • 
nın Yeni camı meoydanında 1/10 " 
kin«hın 'ıı ıkan aukazm satışı. 

Eminöııunde Çelebı o2'lu Alaa ttın ııı oyun e 
ııiıı Yeni Cilını meydanında 17 1 l'l alyeli • 
k anaan çı k.an ank.azın satışı . 

lieyo~ıunatt BearctLın ınahalle.ııınıll ) ökü 
J m 

de al.lka~ında 3 7-J9 No. tu C \' ~.. &1'-ıt t ' 
6 e ı. 

ankazının ntışı. . fizil ın: 

•ın ıın: 3 
U•"ud:u 2J ııcıt o.cu ı uııu~ ın ııı l ıı.ıı 1 

~ • ot: 5I 
.:>ııivrı bota ClCJJı>SU banasının t ıuıııı 1 ıbun: 8~ 

ez sckeı 
Darülaceze müesse.tesi içiu alınacak ~ fır eti: 

tutkal vesaire. 
Tahmin bedellerı ile temınat mıKıi&rlan yukarda ya ( 

ayrı ayrı pazarlığa Konulınu~tur. ~artnaıoelerı L.abıt ve in .. .. an 
lat Nluuurlugu lcaleıaırıae i.Jruıe~ıtır. lnale ö.ti.J-H c uma io ll kkA 

1 an ~ 
1-! de Uaımi t.ııcuınenl1e yapılııcalttır. falıplerın teaıı~' J şe lcc 

buz veya mektupıarıle ıhale guııu llluayyen ı><l<lt te UaıL111 J:)I ldııla d 
de bulunmaları. kutu 

• • "' 'nkaz 

Galatada Tramvay hareket dairesi binası boya, badao• l~~:n 
ettırıiecektır . Üak: lst. Etelttrık, inunvay ve l uoel l şletıneıe!' > 11 

Müd. ı lanlarıua. 

· r :r 7M Hı • ...,.,. . 

l:.leKtrık, Havayızı, Kaıorıter ( ı es.ısat ve aı~.J 
Ve düJ 

•l rınedo 
htclif ili 

P. T. T. Umumi UdürlüQUnden: >bus 

Aşagıda cıns ve mıktan ve muhammen beael ve muvaltJI 
n;&tlarııc gunleri yazılı 7 kalem maızemeden ılk uçu J0.7.94 

üçiı 31.7.~11 ve 'oıı bırısı de l.8.941 tarihinden itıbaren bir 
detle piizarh~a konulmuş ve ıhatelerı taliplerin buzurııe bell1 ... . 

pazarlıkla yapliacakllr. Mutea 
lsteklıterııı, şarıoame almak veya okumak üzere Ankarad' Uş oln 

Levuıa. mudurtuğuııc, !stanbuı Yeııı V .ııde hanında P. T.f· laya k 
depo aynıyat muna,, ıpuiıoe ve pazarlı~a ış t ırak ıçın de ınıı'-' le tninı 

11 • mıoal makbuz vey .. ı:, ....... a tcı..ı.uu .. t weıı.. ... ou ıle kanuni ve ı syonı 

hamılen mezk Ur guıı \i C: l>ilillU:r..ıc r. w ..... f apartımaııınctakı J..e~ l Ve ıı 
31-8·41 10 _ dür1u2'unden ınıiteşc ...... 11 ...... ıaalw1& komısyonuna muracııat etOI 

l~~:."4 
22·8-41 15 30 Muh. be<1. Mvk. tem. E'-11 b ·. 

22·8-41 
22·8-41 
22-8-41 
28·8·41 

21·8·41 
2ö-8-41 
28-8-41 

7·8-41 
21-8-41 

Cinsı Mıktan vahıdı lır1& liıa gün ,, aa 1 

Font boru 3000 metre .tOOOO 750 18.8.911 
Zaman müş'iresi 1 adet 9800 735 • 

16 - ·Talik teli 120(ı0U metre 8400 630 ,. Hepsi 

16 - Sahra kablosu 190UUu metre 17100 1283 •19.8,941 ' mal 
16 -
11 -

14 -
16 30 
17 -
10 -
15 -

Demir direk 
Telefon kabloıu 
Çinko 

70 ad~t 6Uu0 450 , h:cmcs 
7 kalem 8650 649 • er de 

20 ton 200JO 1500 20.8.941 j}:'~ 
lt ılıol 

. . Ankara Valiliğinden lı' 
Keşıf bedelı 88 lıra 50 kuruştan ıbaret olan def terdurh~ 

daki donanma elektrik ·tesisatınııı şartnaıneıi mucıbiace ti 
ıslahı işi pazarhlcla eksıltmeyc konulmuştur. 

İhale 7.8.941 tarıhıne müudıf perşembe iÜAÜ saat 16 d' 
darlılda yapılacaktır. 

istekliler bu işe ait keşif evrakı defterdarlık. milli eaıli~ b\İkta 

570 - O.O.Yolları 9 uncu lşlet. Sirkeci 21-8-41 11 -
lüfünde fÖrebilirler. tur. 

İsleklılerin ehliyet vesikası ve yüzde 7 ,5 tewinat akçesiyle f~ıır tna 
Dahılıye Yek.. t>eiectiyeler imar He- :t-1·-i'.l e kadar 

yeti Reislifi 
1155 - Orman KoruUıa Genel Komut. SAK Ank. lY-ö·-11 15 -
1500 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. l'.l·8-41 H JO 

Ank. Lvz. SAK 12·8-41 15 -
> 12-8-41 15 -

562 50 Orman Koruma Gen. Komut. SAK Ank. 20-8-41 15 -
Hadımltöyde Uşak Tabyada Ask. SAK 6-8-41 16 -

Tophane Lvz. SAK. 

• 
133 - lst. Belediyesi 
97 70 • 
90 55 > 

M. M. V. SAK 

225 - E>. D. Yolları Haydarpaşa 

122 - Gümrilk Muh. Genel K. SAK . 
:>04 - U. D. Yolları Ank. ve Haydarpaşa 

Sevk Şeflifi 
2076 75 D. D. Y otları 4 cü işletme Kayseri 

95 4J. Ank. Belediyesi 
Ank. Gazmaske Fabrikası Müd. 
Adliye Vekaleti Ank. 

36 75 lst. Belediyesi 

66 - lst. Vakıflar Müd. 
Yüksek Ôg-retmen Okulu SAK 

13l0 - Ank, Lvz. SAK 
5150 - lzmit Akçakoca İlk Okulu Aık. SAK 

12-8-41 
11-8-41 
21-8-41 
2Mi-'41 
21-8-41 
22-8-41 

14 -
15 30 
14 -
14•_ 

14 -
15 -

25-8-41 11 10 

9·8-41 
2 -8-41 

25-8-41 
22-8-41 
11·8-41 
11-8-41 
8·8-41 

15·8-41 
22-8-41 
25·8-41 
21·8· 41 

12 -
15 30 

10 30 
15 -
15 -
14 -

15 -
10 14 
15 

16 -j 

komisyona müracaatları. Wuh11 

- lflur. . ~~~ ...... 
Mensucat-Elbise-Kunaura-Çaınaşır v. s. halesi 

. ' •ndıı 
Merzifon Askeri Satın jllma Kon'liayonund'" •teklif 

Kapalı zarfla 2500 çift er potini almac'aktır. hııı t 
Tahmin bedelı 2.> 00J liradır. ilk teminatı lo75 ıirad\r. l•rı kt 
i:1.1Iesi 22.8.941 lıırihinde cum.ı guı\Ü saat 16 da Mer.r.ifoll f lllekı 

pılııc · tır. Nümune ıle şarlname.:;ı l'\.O. da iÖrulür. • feci 
İsteklilerin tayın edilen zam .. oJ,,uı bir saat evel kanuo• 

telclifleriııi Ko. na vermeleri. 

. , 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan : •2on 

Beher aıetrcıine 3.)0 kur~ş tahmin edilen 50,000 metre ~ ~bar 
kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 21.8.941 J'; ~r bar 
ıünü saat 11 de Ankarada M. M. V. Satın alma koıniııyooul1 1 

)?ur 
lacaktır İlk teminatı 10,000 liradır. il 

1
11 a 

Evsaf ve şartnamesi 875 kuruşa komisy_ondan alınır. Talipleri.,~ ~ 1~Yd 
vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 

1 
'Ye • 

yona vermeleri. •Yda 
1 lah 
nbnrd 

Maliye Veklletinden: nbard 
Vekalet müstahdemini için 178 çift 'idala ı skarpin açık 1 

usuliyle S3hn alıı.acaktır. 

Muhammen bedeli beher çifti 8 li ı a 1)5 kuruş heııabiyle 15 
30 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 118 lira 15 kuruştur. -
Eksiltme 14 ağustos 941 perşembe günü saat 14 te levaııtl) •~ıııca 

lüğ-ilnde müteşekkil ckııiltme komisyonunca yapılıı coktır. sa 
Nümilne ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir·~ ~~00 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleriod~ 

1
, lıle 

geler muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektııb1f 
likte tayin olunan gün ve aaıı.tte komisyona müracaatları. 



ot: 300 t. 
ır eti: ıoo t. 
ot: 350 t. 
but: 89 t. 
fasulye: 268 
1an: 1652 t 

ı. 

~ . 
Oın balye veya hasırlı uman: 1858 t. 
tes: 15 t. 

~an: 400 t. 
Dl: 400 t. 
lr eti: 9838 t. (temd.) 
eyag-ı: 1040 t. 
iun: 100 t. 
cıyağı: 10 t. 

saman yataklık: 25·30 t. 
ol: 3029.8 t. 
• 540 t. 
: 42 t. 
yun eti: 40 t. 
)'eli k. ot: 500 t. 

üm k. ot: 500 t. 
r eti: 1008.4 t. 
"zürn: 77 t. 
an: 34.0 t. 
t: 5126 t. 
ıı: 825 t. 
seker: 66 t. 

eti: 819 t. 

( B ~ üzayedeler 
an kazı 

kan •nkazı 
e kereste: 100 m3 
la de· J · rı, emır kaşık, İpek ınensucat mukavva 
kutu v.ı. 
nkazı Kadıköyünde 
lı:an ankozı Emiııö ıünde 
~n 

e dükkan anlcnzlıırı 
anede vefat ed~ııl~ in zati eşyaları 
elif rşya 
Us 

kapalı z. 

• 
• 
• 
> 

> 

paz. 

• 
paz. 

> 

ııç . ek:ı. 

kapalı z. 
> 

paz. 
paıı:. 

kapalı :r.. 
kapalı :r.. 

• 
• . . 

aç. art. 

• 
> 

paı.. 

ll 

• 

> 

aç. art. 

15000 -
23000 -
24.:>00 -

K o 24 
k o 26 
k o 03 50 

23QOO -
28600 -

3443300 -
1810000 -

6380) -
k 1 60 

121 J,2 -
18900 -

26250 -

212)0 ~ 
201680 -
28490 -

187550 -
358820 -

40425 -
33660 -

343980 -

8994 80 
1273 90 

47 60 
9-

13 25 
9 91 

10 94 
416 -

.A.10NAKASA GA!!T!SI 

1 '\ı :ısya Aık. SAK 
ıı-5 

> 
1725 - , 
1838 _ Adana Ask. SAK 

1602 _ Sarıkamış Ask. SAK 

5226 -
4141 -

li25 -
2145 -

11 

Bolayır Ask. SAK 
Q,nerlide Ask. SAK 
Bolayır Ask. SAK 

• 
234098 _ Topkapı Mııltepesi Askeri SAK 

4440 -
2400 -

1310 04 
1418 -
'472 fO 

1200 -
39:i8 -

3188 -
lı384 -
4273 50 

28132 50 
53823 -
6063 75 
5049 -

51597 -

fJ ,,iz Lvz SAK Kasımpaşa 
fophane Lvz. SAK 
Aııkara Valiliği 

Erzurum Ask. SAK. 

Çanak. Ask. SAK. 

• 
Hadımköy Civarında Mulıa Köyünde 

Ask. SAK 

• 
Erzurum Ask. SAK 
Gelibolıı Ask. SAK 

• 

• 

" 
> 

674 61 f,t. Belediyesi 
9~ 55 > 

Belirat Orınan lşlf'tmesi Ravir Amir. 
lst. Gümrükleri Baımüd. 

3 57 lst. Belediyesi 
o 68 
1 - • 
o 74 
o 82 > 

31 20 • 

15 - Nümuııe Hası. Başhekimliği Ank. 
Ank. Gümrük Müd. 

lst. Beled. Sirkeci Demirkapı No 30 

8-9·41 
25·8-41 
21-8-41 
21-8·41 
'..!1-8·41 
21-8-41 

8·8-41 
7·8·41 
7-8·41 
9-8 41 

11 ·8-41 
1 -8-4 ı 

8-841 
11-8·41 
25-8·41 
2J-8-41 
28·8·41 
28·8·41 
11-8-41 

12·8-41 
11-8-41 
28-8·41 
28-841 

28·8-41 
28-8·41 
28-8·41 
28-8-41 

21·8·41 
21-8 41 
15-8-41 
12-8·41 

8-8-41 
8-8-41 
8·8-41 
8-8-41 
8·8·41 
8·8·41 
8·8·41 

14-8-41 

7-8-41 

15 ._ 
lsh11'>ıtl l{1·ı1;1h1l1Jı 3.tlını1l:n~ Koonlsyoıun:fan 

15- 18 milimetrelik demiri verilerek 60 ton çivi pazarlıklı imal etti-
11 3o rilecektir. 

15 - . Muham.ınen bedeli bOOO lira olup kati teminatı 2250 liradır. 
16 - 1 ~artnamesı her gün Komisyonda ıörülebilir. 
18 - ı isteklilerin l l.Ağustos.94 l günü saat 15 de Fındıklıda aatınalma 
18 - ı koıuısyonıına gelmeleri. 

15 - * * * Beherıııe 180 lira fiyat tahmin edilen 100 nakliye arab ısı 7.8.941 
l5 - r perş ıııb~. llÜ •Ü. saat l 1,3~ da p.ı:ı:arlıkla satın alıolc"ıktır. Muhammen 
15 - ı bed"lı ıöJUO lıra olup kati teminatı 2700 ı· d ş t · h 

. ıra ır. ar oamesı c:r 
11 - 1 gun komısyonda görülebılır. Jsteklıterin belli gün ve saatte Fındık-
15 -

1 
lıda satınalma komisyonuna gelmeleri. 

15 -

15 30 Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komlsronundanı 
15 30 Aşag-ıda yazılı malzemeJer kapalı zarfla eksiltmeye L l 
15 30 A m;onu muştur. yrı ayn tahplerc de ıhale edılebılır J::ksiltıue·ı· •)3 o 9''1 · 

. _ • • ~ .-.. -z cn.narteıı 16 - lı!UllU saat 1 l de An karada Lv. amirlı11oj satın ı ._ · d 
;ıı; a ma m;omııyonun a 17 - yapılacaktır. Talıpıerın kanuni vesilcalariJe teklif n ı.t ı 'h l 

. ı e&. up arını ı a c 16 - ııaatincien bır saat evvel koınısyona vermeleri. 

16 - Cıııı.i Miktarı Tutarı 

16 -
10-
15 -
15 30 
16 -
11 Jo 
18 -
18 30 

15 
14 
15 

14 -
14 -

14 - ı 
14 -ı 
14 -. 
14 - , 
9-

10-

Sitil ipi. 
Gergi ıpi. 
Tepe urianı 

E.rkek kanca 
Oışi kıın.a 
Şerıd Kolan 
Kaneviçe 

Tahta kapı düimesi 
Yuvarlak halka 
Bal mumu 
Tahta çelık 

' t Oz:r:=aF ffi tF 

Metre 11 ,000 

• 4U,YUv 
27,000 

Adet 15,000 
.. 26,000 

Metre 18,000 

ıı W,000 
13:>,UUO 
180,UOO 

Kıl o 700 
Adet 200,000 

t~ Lahıre, f::t, .~\D.!e,.,.,v. ~. 

Lira 
4400 
B99i 

11.610 

4500 
650 

9000 
15,000 

1950 
2700 
1400 

12,000 
-----

72,208 

Teminatı 
Lira 
330 
675 
871 

338 
4~ 

675 
1125 

147 
293 
105 
900 -----

5418 

Bahkh Rum hastanesi vakfı miltevellllinden: 
Hastanemızc tazım olan 50iJO kılo lmralıada ıe. uru, pişmiş, lcışlılt 

dökınd sotıınıu eksıltnae ıle satın alınacaiından eksıltıneye girmek 
iıtiyenlerın elmltıncrnın yapılacağı 19.8.YU tarihlı salı fÜnü saat 14 

te Galatada Büyük Balıklı Hanın 69 sayılı Mütevelhlilt bürosuna 
il o 7 .5 eksıltmeye ıştır ak ve • 7 ,5 daha ıhale teminat parası le relmo· 

leri ve şartnamenin mezıcılr büro dı van hanesine yapışhrıldıtı ilin 
olunur. 

Ankara Levazım Amlrlifil Sallnlma Komisyonundan: 

P.'I. M. VekAletl Satmalma Komisyonundan: 
ııteahhit namı lrusabına beher çiftine t hm iıı edilen fıyati 780 
olan 699 çift (A) tipi kundura te' roı açı" ek!!i tme ıle ınüna · 

Ya konmuştur. ihalesi 7 8.9'11 perşembe s:-lirıü saat 10,30 dadır. 
Cıninatı 408,Q2 1 radır. Evsaf ve şıırtnamesi M.M.V. satın alma 
ııyonuııda görülür. isteklileri kanunun emretıi~i ı,,.ıgelerle ihale 
Ve natinde komisyona ~clmeleri. 

Müteferrik 
~---

Kapalı zarf uauliye 7000 kilo ayva 12500 klb viıne ve 1250() 
• kili> kayısı ki ceınan 32JOO kilo reçel satın alınacaktır. beher kilo

snna tahmin edilen biy~tı Su kuruş olup muhanmmen bebeli 25600 

liradır .İhalesi 2o.8 941 salı günü saat 11 dedir. taliplerin teklif 

mektuplarını ihal~ saatinden en az bır saat eveline kadar Sa.Al. 
Ko. oa vermeleri şarttır. Şartnamesi hu ıün Ko.da görülebilir 
Postada gecikmeler kabul edilmez 

işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

M. M. Vekaleti Sat.nalma Komisyonundan: 
epsine tahmın edılen fıyatı 1650 lira olan 13 kalem mat· 

malzenıesı açık eksiltme ile rııünaka,aya konmuştur. Matbaa 

emesi ıçiıı !> kaleD.den aşağı olmamak şartiyle ayrı ayrı tek· 

de kabul edilir. lhalesi 18.8.94 l p:ızar lesi ıünu ı.a t 10,30 ua· 

Şartnamesi M.M.V. salınalına komisyonunda görülür. Taliplt.rin 
f edtcckleri miktarlar üzerinden kanuni kati teıııınatlıriyle bit· 
ıhrıl e 2i ıı ve sarıtınde komiıyoııa ielmeleri. 

Yat-Yükleme-Boşaltma 

Sanısun 1 Umen Salih ama komi yonundan 

'.sun Birlıklt:rinin mayıs1 942 onuna kadar aşaııdaki tahmin t'dı· 
ıktıırın lııhırıil ve tahliyesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· ur. 

rtnanıesı komisyonumuzda mevcut, her fÜn ~örülebilir. 
~h•ınıneıı tutarı 2'.>625 liradır. Muvakkat teminatı j9 l lirıı 87 
Ut. 

ale · 2 
sı <H3.941 Perecmbe günü saat 11 de Tumen salın alma 

ındn Yapılacakllr. 
teldilerin 941 senesi Tic.sret odası vesaikiyle teklıf mektup ve 

at makbuzlarını ıholeden bir saat evvd yani saat 10 na kadar 
rı koınısyona v~rmış olmaları. Hariçteki talıplerin de mczkOr 
Olektuplariyle teminat makbuzlarını bir saat evvel komisyonu· 
ielıniş olmalau. 

ioııdan anb 
b ara 

ardnu alaya 
bard h 

an nstahaneye 
Pııtdan anbanl 
ıs anb d 

Tahminen tahmil ve tnhliye 
edilecek miktar 

kilo 
100000 
400000 

50000 
150000 

arın aıı alaya 

1. Ydan Giresun kilerine (vapur 
1Ye il t' h ere ı ariç) 
Ydan anuara 
tahan d 

nak· 
1000000 
100000 

b e en anbara 
:ırdan Çoruma 

barda 
n vaıona İstif 

rukat, Benzin, Makina yaJları 

50000 
10000 

500000 
500000 

Muhammen 
fiyatı 

lira 
120 

12SO 
75 

)25 
4000 
1350 

170 
15 

17500 
600 

'1 Beyazıt Askeri Sabnalma Komlsyonu.ndan.: 

1
11 

a garnizonu 500 bin kilo kuru odun talip çıkmadığından 
" salı giinü sııat 10 da pBzarlıkla yapılacaktır. Muhammen be· ,oo l' 

11 .•ra rnuvııkkat teminatı 1680 liradır. 
1 erın belli iÜn ve saatte komisyona müracaatları. 

Erzurutn Askeri Set1rİalma Komis ~onaol"ıcit• 
Taban ve dingil demiri mÜt Pahhide verılmı"k şartile bdıerine 17S 

lirıı tııhmin edılerı 200 adet çift atlı nakliye nrbası pazarlıkla satın 
alıııncaktır. itJRlesı 7.8 94 l perşembe gunü saat 10 da Erzurumda 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaklır. Tahmin tutarı 35,000 
lira, kati temınatı .3250 lıradır. Şartnanıe•İ komisyonda görülür. 

Deniz Levazun Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 16.50J lirn olan 2 bin kilo yiin ipliğ'i 28 2 

No. ve '.l bııı kilo yün ipliği 20 l numaranın 1 l .8.941 pıı7artesi giınii 
s~at l:> de Kasımpsş1:1da bıılunıın deniz levazım s:ıtınnlm:ı komisyo· 
ııunda pazarlığı yapılacaktır. 

llk teminatı 1237,50 lira olup şartnamesi hı>t gün iş saati dahi
linde mezkur koınis}ondan bedelsiz alına•ilir. 

lstt:klileriıı 2490 sayılı kanunun istediği vesaıldr birlikte belli gün 
va saatte :ıdı geçen konisyona müracaatları ilan olunur. 

latanbul P. T. T. MildUrlUğUnden: 
İdaremiz Sf'tVİıderinde kullanılmak üzere yarım, bir ve bir buçuk 

tonluk Şevrole, Fort, Üpel veya lnterna~yonel marka birkaç mü

ceddet kamyonetle ıki veya üç tonluk Doç, Farllo, lnt~rnatiocal ve 
Bussing marka bir ınıktar yeni kamyon mübayaa olunacağından bu 

hususla taalı.lıüde girişmek ıstiyen acenta ve müesseselerle elinde bu 
nevi kamyonet ve kamyon bulunup da satmek arzu edenlerin nihayı:t 
1) ~un zarfında ın zkılr Mudürlüğüne nıüraca.ntle leklıfatta bulun
maları ilin olunur. 

D. D. Yolları işletme U. MüdiJrlUfjUnden: 

Aşağ"ıda ismi, muhümmen bedeli ve muvakkat temioatı ayrı ayrı 
gösterilmiş olan Ankara hastanesi çamaşırhane ve mutfak tesisatının 
yaptırılması işi 18.9.941 günu saat 15 den itıbaren kapalı zarf usu
liyle Aukarada ıdare binasında sıra ile ve ayrı ayrı eksiltmeye ko
nulmu~tur. 

Bt işe girmek isliyeıılcrin listeleri hizasında yazılı muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin etti~i vesikaları ve tekliflerini ayni gün sa· 
at 14 de kadar komısyon reiı:ıiifine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada malzeme diresinden, Haydar· 
paşada tesellüm ve sevk şellıa-inden dağ'ıtılacaktır. 

Yaptırılacak tesisatın adı Muham. bed. Mvk. tem. 

Lira 
1 No. lu liste muhteviyatı çamawırhaııe 9375.06 
tesisatı. 

'l No. lu liste muhteviyatı mutfak tcsi- 18750.00 
satı. 

Lira 
703.13 

1406.25 

latanbul levazım Amirllil Sstmalma Komisyonundan 

Beher kilosuna 70 kuruş tahmin edilen 30 ton film11Şin demiri 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6.8.941 çarşamba günü saat 15 de 

Tophanede l.v. Amirlıği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Numuntıler komisyoda görülür. Kat'i teminat 3150 liradır. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. • 

* * * Kapalı zarf uıulıyl~ 982 lOO kilo kuru ot satın alınacaktır. 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 1 kurut olup muhammen be
delı 68754 lira ve ilk teminatı '1683 liradır. 

1 
1halesi 25.8.941 paıartcaı aünü saat 18 dedir. 

Taliplerin ihaleden bir saat eveliııe kadar teklif aaektupJarını 
Ko .ııa vermeleri şarttır. 

Şartnamesi her ırun Kô da görülebilir. 

**.Kapalı zarf ~suliyle 768.240 kilo kuru ot alınacaktır. Beher 
kilosuna tahmin edilen fiyatı 1 kuruı olup muharnmen bedeli 
53776 lira SU kuruş olup teminatı 3939.lıradır. 

lhaleıi 25.8.941 pazartesi günü saat 11 dedir. Taliplerin iha

leden bir saat eveline kadar teklif mektuplarını Ko. do rörü· 
lebilir. 

**.Kapalı "Zuf usuliyle 123. 4 )0 krlo kuru ot sa tın ahoac.tkbr. 
Beher kilosunun muhammen fjyatı 7 kuruş olup muhammen be 
deli 50988 lira teminatı 38GO liradır. ihale i 26 8.941 aah rilnG 
uat 16 dadır. 

Taliplerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir 1&at evelloe 
kabar Ko na vermeltri' şarthr. 

Şartnameleri her gün Ko . da görülebilir 

{Dl-:VA!\111 l>ORDON ·u SAY.rAOA) 

(' ınnisarlar U. Müdürlüğünden: .._ ________________________________ .... l 
ı - Şartnamesi mucibince c 15· kg. röıoaren esansı satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 19.8.941 salı ıünü saat 10,30 da Kabataşta Levazım 

Şubemiz Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 Şartname sözü geçen Şubeden bedelsiz alınabilir. 
4 lsteldilerin tayin olunan ıüo ve saatte tek.lif edecekleri fiat 

üzerinden °, 7,5 güvenme paıasiyle birlikte mezkılr Komisyona 
müracaatları. (6624) 2-4 

• •• 
1 - Evsaf listesi mucibince maa motör 2 adet santrifuj tulumba 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19.8.911 salı ıünü saat 10,40 da Kabataıta Leva· 
zım Şubesi Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsafı hakkında bahn geçen Şubeden malılmat alınabilir. 
(6625) 2-4 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

l - Keşif bedeli 1082 lira olan Galat.da Hareket Dairesi binuı· 
nın haricen boya, badana ve tamiratı ııi açık elcıiltmo uauli ile ihale 
edilecektir. 

2 - Eksiltme 21.8.941 Perşcm~e iilnil saat 10 da Metro Hanıııııı 
birinci katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 81.15 liradır. 

4 - J~teklilerin parasız olarak verilmekte olan şartnameleri Le· 
vazıından almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile 
ilin edılen ırün ve ıaatte Komisyonda hazır buluoıuaları. (670,.) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvartes Aujourd'hui 
• =·=: ·-=== ...-_- G 

Objet de-.l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 

Priı Caution. Lieux d'adjudication et du 
Jours Heures estimatif provisoire Cabier des Char2es 

AoJuaications au Rabals 
Conatructlona-R6p•ratlon-Trav. PubUce-Mat6rlel de Conetructlon-Cartographle 

Trav. tenforcemeot p<>nt Namnam sur route Pli cach. 18419 07 1381 43 Oir. Trav. Pub. Muila 
Mutla -Köycetiz 

Repar. bitiase 29eme ecole il Üsküdar 
Badireonnare, peinture et repar. extor. bitiue 

Sce Mouvement İl Galata 
Repar. pave et conatr. rampe 
Constr. a Eskişehir (aj.) 

Gre a rre 
Publique 

251 90 
1082 -

3175 35 
2500 -

Repar. ıarage sapeurs. pompiers > 437 -
Electrlcit6-Gaz-Chaffe(je Centr•I (lnat•ll•tlon et Materlel 

Repar. et amelioration icstall. illuminationı Gre a ırre 88 50 
Moteur de 25-30 C. V. 4000 -
Ampouleı et articlea electriques Publique 739 25 

Habhlement - Chausaurea - Tlaaus - Culra 

C..hauuures type A: &99 paiıes (au oom et pour 
compte du fournisseur) 

Etoffe pr. capotes: 50000 m. (cab. eh. 875 P.) 
Cuir jaune savonneux: 250 t. 
V achette pr. souliers: 150 t. 
Cuir pr. ressemelaıe: 270 t. 
Bottineı: 1053 paireı 
Cbausaures: 7500 paires 
Cbarssurea sanı taloos: 7500 paires 
Capucbon <1e petrisseur: 50 p.- tablier de petrisseur: 

C>O p.- toıle pr. poser les pains: 160 p. 
Eteffe pr. habita cı'hiver: 1000(;0 m. 

Bolte~ en caoutchouc: 414 paires 
C.:uir jaune eavorıneux: 60 l - vachette jaune: 10 t. 

{cab. eh. 1563 P.) 
V achette noire: 2500 p. 
Toıle grise pr. doublure d'une larreur de 90 cm.: 

1.0ClıO m. 
Toile bakı pr. doublure de 75 cm.: 36000 m. 
Tela de 70 cm.: lOO<ıO m. 
Tela en crinı: 3C.OO m. 
Deublure pr. a.ıanche: 6000 m. 
Tricotine: 400 m. 
Salin pr. doublure de 140 cm.: 5(100 m. 
Doublure lavantine: 7000 m. 

Publiq11e la paire 7 80 

Pli cach. le m. 3 50 
> le it. 4 50 
• lo it. '1 50 
,. le k. 4 25 
> 10000 -
,. 75000 -
> JQOOO -

Gre a rre 

> le m. 3 10 
Publique 4140 -
Gre il gre 312500 -

> 875 -
• 6000 -

> 10000 -
> 6000 --: 
,. 3900 -
> 5400 -
• 600 -

10500 -
• 5600 -

Bola de Conatructlon, Planchea, Charpente 

Tronc de sapin et madriera de dif. dim. (cah. 
eh. 137. P.) 

Madriers en orme: 153 m3 

Pli cach 

> 

Tranapoıt - Charsement - D6chergement 
Dccbar2emtnt cbaı bon du bateau: 15000 t. Gre İl ıre 

l'ı •nı.porl charbon avec mahone: 15000 t. , 
Chargc.mtııt d Jecb.riemrnt charbon ıur lerr•: • 

8000 t. 
Uivers tranıporb 

Dlvera 

Trnerae en sapin pour voie normale: 2000 p. 
Concours pr. le dressement des avant projets du 

plan de reıtauration de la ville de Samıun 
Sac a pain: 7000 p. 

Pli cach. 

Pii cacb 

Pli cacb. 

l~UOO -

6750 -
7500 -

2400 -

25000 -

7600 -

15400 -

Gre a rre 10000 -
> le k. O 22 

18 90 Com. Perm. Municip. İstanbul • 8-8-41 
81 ıs Dir. Gen. Exploit. d'Electricite T. T. lst. 21-8-41 

14 -
10 -

238 lSCom. Perm. Municip. İstanbul 
375 - Com. Ach.Min. Dof. Nat. Depart. 

Aviat. 
32 78 Municipalite Ankara 

Vılayet Ankara 
300 - Municipalite Çanak. 
~5 4:> Com. Perm. Municip İsl. 

408 92 Com. Ach. Min. Da. Nat. Arık. 

10000 -
Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

> 

750 - Com. Acb. Milit. Bursa 
4500 - Com. Acb. Milit. Maraş 
2350 > 

Com. Acb. Milit. i Uşaktabye a 
Hadım köy 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
310 50 Com. Perm. Municip. latanbul 

32500 - Coın. Ach. Dir. Gen. Fah. Mil. Anlt. 

65 63 Cem. Ach. lntend. Milit. Tophane 
·t>O -

810 -
450 -
292 50 
405 -
45 -

787 so 
4:W-

> 

> 

> 

> 

21-i-41 14 -
11-8-41 11 -

8-8-41 10 30 

7-8-41 16 -
11-8-41 15 -
21-8-41 14 -

7-8-41 10 30 

21-8-41 11 -
21-8-41 
21-8-41 
21-8-41 
29-8-41 
21-8-41 
26-8-41 

6·8-41 

15 30 
16 -
15 -
16 -
16 -
16 -
16 -

9-8-41 11 -
21-8-41 14 -
1:>·8-41 

13-i-41 
13 8-41 

13-8-41 
13-8-41 
13-8-41 
13-8-41 
13-8-41 

15 -

14 -
14 -

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

13-!:S-41 14 -
13-8-41 14 -

2050 50 lOeme F.xploit. Ch. Fer Etat Erzurum 21-8-41 10 -

900 - lere E.xploit. Ch. Fer Etat H.paıa 22-8-41 15 30 

506 - 3fo.me Exploit. Cb. Fer Etat Balıkesir 22-8-41 16 -
562 - > :.n-8-'t l lö -
110 - > 2:.l-8·41 16 -

1921 87 Com. Acb. Milit. Samıun :us-ö-41 11 -

570 - 9eme Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 21-8·41 11 -
Mınistere interieur Preıid. jusqu'au 2-1-42 

Com. Restauration des Municip. 
1155 - Com. Ach. Command. Gen. Prot. 19-8-41 15 -

Foret Ank. 
1500 - Com. Ach. Dir. Gen. fab. Mil. Ank.. 

Com. Acb. lntend. Milit. Ankara 
14 30 
15 -

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Bab•eakl Askerl Satmalma Komlayonund•"' 
Aşa21da miktarları yazıh sığır etleri pazarlıkla sat n ılın•~ 

İhalesi 15.8.9.U gunü hizalarında yazılı saatlerde 83ba ııkide 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Talıplerin belli ~akitte k ikkab 

İhıale s 'lli 

yuna ıelııı~leri. 

Mi it tarı 
Kilo 
132,000 
253,000 
132.000 

Tutarı 

Kr. 
40 

Teminatı 

Lıra Kr. 
4890 
5677 50 
3758 
2194 50 

ht M 

77,000 

3:> 
38 
38 

38 
35 
35 

11,30 
10 
12 
15,10 

ayalck 
tih:dcle 
~bı} rı 
25, 30 

J 

77,000 
55,000 
33,000 

2194 50 
1443 75 
866 25 

15 
16 
17 

etınış 
karla~ 

lncıları 
lenzı 

11':!,ır. 
Topkapı Maltepeslndekl satınamla komisyonurt rat Mü 

30 bin liralık mahlut sadeya2'ı p:ızarlıkla satın alınacaktır· J!ı ıla 
Hususi şartlaı ve evsaf Topkapı Maltepe aııkcri sahnalaJ• c f•bri 

yonunda görülebilir. •bı j 

Pazarlık 11.8.941 pazartesi günü saat 10 dıı me:tkilr koaıİI heyet 
yapılacaktır. 'rıunn 

Kati teminat 4500 liradır. yal 
MahlQt yat 0 o SU tereyatı 0 o 25 zeytinyağ"ı ı> 15 kuyrıık lt ver 

olacadır. 1&ı üz 

* * * 25. 7 .941 tarihinde ihalesi talip çıkmadığından yapıl tilzde 
50!JUO liralık kırmızı mercimek pazarlıkla satın alınacaktır. llıadı 

Hususi şartlar ve evsaf Topkapı Maltepe Askeri Satınal1111 'Yet t 
syonda rörülebilr. } Yapıl 

Pazarlık 7 .8.9U Perşembe ıünY saat 15 de me~kiır kooıt"~ alat 
yapılaca tar. lıcılar: 

Kat'i teminatı 7.lOO liradır. •nlıı 
Kırmızı merciıne~İıı elli bin liralı~ı toplan ıılınaca~ı i'1tl' 

partiler halind~ oe aım.abilır. 

tairden 

1 JAto fı 
atanbul Komutanhlı Satınalm• Komisyon"" lüg- . 
Pazarlıkla 718 941 çarşamba günü saat 16 da 11 ton sır. ud 

lın alınacaktır. Şartnamesi her rün komisyonda göriılcbilır. zere 1 
rın belli gün ve saatte kati teminatları ile bırlikte FındıiCııd• 
alma komisyonuna gelmeleri, 

\e * • * Beher kilosuna 8 kuruş fiyat takmin edilen 1720 ton e 
20.8.941 Çarşamba ıünü saat 16 da kapalı zıırf usulile ib•I• ı.nf ~r 
cektır. Muhammen b~deli i37600 lira olup ilk teminatı 81~ /'&us· 
Şartııaınesi her ıün komisyonda ıörülebilır. lsteltlılerıo bel~lçe 1b 
saatte bir saat önceye kadar teklif mektuplarını kanuni v• 1 
birlitı;.te Fındıklıda Satınalma komisyonuna vermeleri. z 

Ankara VUiyetlnden : 
f.timesıut sıhhat merkez.idin 31.5.1941 tarıhine kadar ,bt 

erzak, el, ekmek vo sebzeleri eltsiltmcye konulmu~tur. 
lııalosı ld.8.941 pazlı&rtesi ıünıi saat 9,5 ta yapılacaktır· 
Temınat betılcti 114 lira 8:J kuruştur. 

lstekiılerin ve şartnameyi görmek istiyenlerin vilayet ' 
dürlüiiıne muracaatları. 

arta 
ııtoı 

nıir'i 

•eced 
• hip 
•dır. ı 
Janırı 1 
sırı 

o. Beyazıt Ask&ri Sat.nalmcıa Komlayonuıt.,,, ,. 
Tuzluca, Surbeban, Beyaz.it ıcarnızonlarınırı 316 bin kılD .J 

1 ~1 

ae i.steklılerin verdifı fıat pahalı görüldü~iınden pazarlık t" bknıuq 
tustos 941 salı günü saat 16 da koıni,yona muracaatları· lbi t 

Muhammen b~ueıi 69~200 lıra v~ muvakkat teminatı 4 ,: ~ 
l,)teklilerıo bel.ı rün ve ssatıe lemınıtt uıaltb.ızlarile ~ ... t 1 

wur acaatları. lete 

MU ZAY D E L t:. ~ nıobj Clouı riveı en fer: 10 t. 
Corde pr. tendıe: 1 t. 
Corde: 1,5 t. • le k. O 04 

12-8-41 
12-8-41 
12-8-41 
20 8·41 

15 - .-... ----------iiiliiiiıiiıiiiliiiiiiiiiıii--iiiiiiiiiiiiiııiiiiillİİiiiiiiiiiiiiiliid ...... kı 
Gourde eu zinc avec etui: 3000 p. Pli cacb. 7500 -

Bois de constr. colle ete. pr. l' Asile des Pauvres Gre a rre 490 -
Sac pr. farine: 30000 p.- id. pr. provisionı: 20000 p. • 
Crins de chevres: 7 .2 t. ~ 

Balai en jonc: 971 p. Publıq \O 1272 J.0 
Brıque de lere qualite. 200000 p. Pli cach. 
Ballast: 19300 m3 > 27690 -
Peinture auto 
Balaııce auise peaant 5 k.: 8 p. lanterne ele mot"· Gre İl gr6 

lot: 15 p. 
Belai, maocbes pr pelleı et ha<:hes ete. 
Corde en chanvr~, peinture, jonc, outils en fer ete. 
Boulons, ecrous, papier emrri et divers objets 

Publique 
> 

• 

1770 -
1302 65 
1207 21 

Voiture de tranıport İl deux chevaux: 500 p.·char· Gre a fr6 lap. ı45 -
riot a boeuf 500 p.· les fers pr roueı a fournir 
par le Ministere 

Se.c en peau pr netoyeura de warons; 500 p. 
Articles de rcpar. pr l'atelier de Marin 
t9utrelle en ferı 24 t. 

Publique 
Gre i sere 
Pli cac;:b. 

3000 -
1618 -
6720 -

562 50 Com. Ach. Command. Gen. Prot. 
Forct Ank. 

36 75 Com. Perm. Municipalite İstanbul 
Com. Acb. lntend. Milıl. Tophane 

• 
95 41 Municip. Ank. 

Uir. Usine Gaz Ank. 
2076 75 4eme Exploit. Ch. Fer. E.tat Kayseri 

Mıoıstere Justice Ank. 

15 -

8-8-41 14 -
12-8-41 14 -
ll-8-41 15 30 
22-8-41 lO 30 
11·8-41 15 -
1:>·8·41 
11-8-41 

Com. Ach. Mılit. Uşaktabye iı. Hadım- 6-8-41 
l::> -
ıı-

133 -
97 70 
90 55 

köy 
Com. Perm. Municip. lst. 

- - Com. Ach. Min. Def. Nat. Aok. 

2Hl-41 
21-8-41 
21-!:S·41 
'..!2·8-41 

14 -
14 -
14 -
15 -

225 - lere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 25·8-41 11 10 
11 -
15 30 1 

1~2 - C8m.Ach. Command. Surv. Douan. lst. ~-8-41 
504 - Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. W ·i'·il 

Bur. up. H.paıa ' 

NUmune Hastan• ı Bath•klmllOind•":t 
Hastanede vesaf edip varisleri zuhur etınıyen eşhasa•~ 

lıı.rı Ankara üçüncü snlh huımlt bakiınlı2'ı marifetiyle 8.8· 
müsadıf cuma günü saat 9 da müzayede ıle salılacatınd•ıı 
15 lira pey akçeleriyle birlikte mezltur ~ün ve saatte J'IO 
nesıne muracaatları ilin olunur. 

Oto 

Ankara GilmrUk MUdilrliJğU11de": O ~as 
Müfredatı belediye mezat salonu ile rumrük binaııırı6• JlJ aş 

de rösterilmiş olan muhtelıf cins eşya 14.8.941 tarihıne - • 
1
?c 

şebe (Ünü saat 10 da açık artırınü ıie satılacaktır. ı', ci ası 
Muzayedeye iştirak arzusunda bulunanların muayyen ~a 

atte Akıtöprilde &"Üıorült binasında ıulileşekkıl satış koıoif t rı 
raeaalları. ec 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: ISMAIL oJ 
Baııldıt• yırı .. P!Qoakeaa Mat aa ,19 }it 


