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HER GÜN ÇIKAR İKTİSADI, MALT, TİCARİ VE ZiRAİ 
ABONE ŞARTLAR! 

Türkiye için Kııro., 

1' Blrlaclklaa 1941 

3 Aylıtı 
~ 

12 • 
Ecnebi memlek-:tlcr 

12 Ayhğ-ı 

SA YlSI 5 KURUŞ 

450 
8SO 

. ~0'1 
çin 

2700 

--------
Günü geçen nushalar 

20 kuruştur 

--------------~-
mum 

EK8NDMIK HABERLER 

Odun ve kömür fiatf arına 
zam yapılması muhtemel 

görülüyor 

1 

.. 

r REKOR! •• ' "' 
ı.. 

Zeytloyağlarrnın hallılyetlnfn 
ıikalof fsbat edene 

1000 Lira 
İKRAMİYE VERİLİR 

Adrese dikkat ı lıtanbaJ 
Tatnn Oflmrllk 'KemerU ıokak 

21 No. Tel ı 24117 

hi 
• NAZiF ÖZARCA -

k f rganıdır 
1 ıe 

·----~ 

ihracat birlikleri pay İevzii 
Kömür istihsal mrn takalarıcd:ın 

şehre bol miktarda kömür getir· 
tilme:1i işine devam olunmaL:ta· 
dır. Dün Şiledeu 24 ton kömiır 
gelmiştir. Bugünlerde de yeniden 
külliyetli miktarda kömür getir· 
tilecektir. 

artlırılmnıı dolııyuıile ekmek fi. 
yatlarmm bu niıbeıte yükselmesi· 
ne mani olacak tedbirler alınmış 
olduğ'unıı evvelki günkü ueşrı ya
lımızda Lıldırmiştilc:. Haber aldı· 
ğımıza göre bu tedbirler cümle
sinden olmak üzere bug-day ve 
çavdar unlarından alınmakta O· 

Jan buğdayı koruma v .. 
Ask. Fabr. U. Mud. SAK Ank. 

Dı~budı,ık vcy a Karaa::ıç kalası 1979 

Aydın Emniyet Müd.: 

lsı Komut. SAK 
Elektrik rnalzeme>si 1990 
İzmit Ask. SAK 

Putateıı 197t> 

Talimatnamesi 

27.U.941 tarih ve 4969 
. . sayılı Resmi Ga t d 
ıntu;ar ederek yUrU ıu..ıı: ze e • 

M3ngAI kömürlerinin n:ıkliye 
masrafı artması üzerine kömürün 
kilosuna l kuruş zam yapılması 
muhtemel 1rörülmektedir. 

Bi,2'er taraftan odun nı:vluu üc
retlerinin de 70 kuruş k:ıdar art· 
mış olduğu ileri sürülerek odun 
narhının da yukst:ltilmesi etrafın
da alakadarlara müracaatlar ya
pılmaktadır. Fiat Mürakııbe Ko
misyonu bugunkü toplanlısıoda 
bu müracaatları tetkik edecektir. 
Son günlerde şehirde manfal kö
mürlerinin biraz güçlükle tedarik 
edilebilmesi üı.erine, halkın kok 

ltimürlerin~ karşı rağbeti 3rlınış· ıı 
hr. Bu vazıyet karşısındn :ılaka-
darlnr istihsa\ mıntakıılarından 
şehre fazla mıkt:ırdo kok kömürü 
•cvk: ve şehır dahılinde İal' t ..... ,.. 
bir şekıide tevziat yapı abl\mesı ı 
için yeni tertibat almışlardır. 

Zonguldaktan yeniden kok kömü· 
rü getirlilmektedir. 

~iR-er taraftan Etibaok, lston
bulda kok kömürü i11tihlfıkınin ge
Çım yıllara nazaran °o 20 aisbe· 
tinde artmış olduğunu gözönünde 
bulundurarak şehirde yeni tevzi 
merkezleri nçmak hususunda tet
kikler yapmaktadır. ilk ııahş yeri 
Eyılbde açılacaktır. Diğer semt
lerde açılacak olan tevzı yerleri-

1\İn listC5i de hazırlanmaktadır. 

T ekadda doku.nacılık 
kıoperatifi teşekkül ediyor 

Tokaddnn bildiriliyor : 
Şehrimiz tüccarlarının iştira

kile yapılan bir toplantıda şehri· 
nıizde me vcud dokuma tczgablıı· 
rının daha verimli bir hale ifra,ğı 
iı;in bir Dokumacılık kooperatifi 
lrşkili etrafında gğrüşmelc r yap· 
nıışlar ve bunun için de icap e· 
den teşebbüslere gc~ilmiştir. Bu 
kooperatife bilhassa köyümüzün 
2eniş miktarda iştiraklerinin le· 
nılnine çalışılmaktadır. 

Eğt tütün mahsulü 
lznıirden bildiriliyor: 

Ege bölgesinin bu yılki tütuo 
mahsulü 28 mılyon kilodur. Mah· 
sulü geçen y llora göre azdır, fn. ' 
kat çok guzeldir. Pıyasanın açı· 

lış gününü Ticnrct Vekilliği ka· 
rarlaştıracııktır. lnhisıırlar idaresi 
bu yıl da piyasadao çok mahaul 
•lacaktar. 

Buğday koruma vergisi 
kaldırılacak 

va skmek ucuzlayacak 
Anlı:arııdan bildı ıldi2'ine KÖre 

HtıkOmetçe bu2'day fiyatlarının 

k 
ergısının 

aldırılmasına hukaınet k •
1 

• çe arar 
ve.rı mış ve bu maksatla Büyük 
~ıtl~t Meclisine bir kanun tek· 
J'.f oıunmuştur. Bu kanun Mec
Jısçe kabulü halinde ekmek fiyat· 
farının herhalde kaldırılan vergi
nin te~iri derecesinde ucuzlr.ya
cağı anlaşılıyor. 

Türk - Rumen ticaret 
anlaşması iki ay müddetle 

uzatılıyor 

Evvelki gün Büyük Millet Mec· 
lisı toplanır toplaıımaz k". 

urso.ıye 

Dolap 1987 

Balmkoy Ask. SAK 
Pıılamat, torik, istıınit ve 

Balıkesir Ask. SAK 
Ôlcüz arabası v. "· 1979 • 
Burçak 1978 
Mııoıral kömürü 1990 

Çanak. Ask. SAK 
Koyuo eti 1982 
Kuru bakin 1939 

Çorum Viliiyet i: 
Sad~yıı~ı 1979 

Denız Lvz. SAK: 
Çimento, kum, 

1981 
Battııniye ! 9()11 

çivi, cam 

lst. Nafıa Mud.: 
T11.•as tamiri 1990 

uskumru 1991 

boya v. s. 

Kır.klareli C. H. P. ld are He
yeti: 

Hıılkevı binası tamiri l 989 

Lüleburgaz Ask. SAK 
Sıkır eti 1988 

Maliye Yekilt!ti: 
Tnhvil baskuı 1978 

~armarıı Üsı.ü lialıri Komut.~AK 
Pırıoç J978 

Mıdyat Ask. SAK 
Arp:ı ve buaday uıılcliyc işi 1976 

M. M. Vekalt"tı SAK. 
Matra lı::ılıflıtı kumaş 19iB 
Knputlulc kumııf 1976 

Şişli Bulgar Hast.: 
Bakkaliye •cbz. d T • e, o un ve könıür 1982 

ıcaret Vekaleti An!c .: 
Benzin 1979 

Fıkra 3 - 2 inci fıkrada yazı· 
lı vadeden sonra kurulmuc 
b"" l b "$ veya 
.oy ~ ır kuruluş ile i'tirak va-

zıyetı teessüs etmiş olan kolektif 
komııodit limited vrya .. . . ..rıonırn 

şırkctlerinde bulunnıı aza is b" 
f "b e ır 
ırmıı gı i telakki olun:ırak hak· 

Iarı en çok pey alanın hiuesioe 
dııhil addolunur. 

Fıkra 4 - Evvelden beri müs
takil ·ve müseccel birer firma sa
hıbi bulunup bu f ırma alt .ı 
B" l ınua 

ır iği iştıgal mevzuuna firen 

gelerı ficaret Vekili Mümtaı: 
Ökmen: 

•Efendim, dedi, gelen evrak 
<anısında Milli Korunma Kanonu· 
nun tadıline ait Hükumetio bir 
l~yihııi kıınuniyesi vardır. Her 

,.~~~~~~~~~ 
Ali Fund Cebesoy söz istedi. 
General bılhassa nafıa ışle.rinde 
mu\·akkat kadroların bir sene İ· 
çın alındıfrı. falra• ;.._ L.:•- ı -

madde il., seç.lmış elemanı kııy· 
betmek tehlıl:esıııınin mevcut ol· 
duğuou ı.öyledı. 

ına<lde üzerinde fılen ihracnl yap
~ış _olan azadan sonrada ya ye· 
nı bır firma altında birleşerek 
veya mevcut d.iğer bir firmaya fe· 

rik olardk. gırenfor mefsuh /ırwa· 
laıı ;.ıltaııd .. yaptıkları ihracat nis
b~ti . fÖzde tutulmak sureı iyle ye
n~ f ırıoa ile de 8 İnci maddenio 
bıWim1utıa c.~ ·'-!u.tı ıcr: -c~?ı)J~1Gr 11fıhzn~1 " ıimara alarak 

bilhassa bu senekı müstaceliyeıc 

binnen Muvakkat Eııcumende bu· 
nun müzakeresini tasvip etıuek

tedır. 

•Tensip buyururs:ınız, t<iya
setçe havale olunan Aalıye, liüt-

çe, Maliye, lktısat Eııciımeııle
rınden seçilen uçer veya beşer a
zadan müteşekkıl bir Muhtelit 
Encümende muzakeresirıe karnr 
vermerıizı İ•• ırham ederim.• 

Meclisten (muvafık) sesleri yük
ıelirken Galip Pekel 'Qz aldı, ve: 

• Dıkkat eltim, dedi. Vekil Be
yin saydığı Encümenin içinde 
L)ahılıye Eocümeoınden kımı;c 
bulunmamnktndır. Binaenaleyh JJa
hılıye Encumenınden de Muhtelıt 
Encumcndc fıza bulunmuını rica 
ederıın» 

Doktor Üsmıın Şevki Uludağ 
Ja, .Sılılıot Eı;cuıııeııiııdcn bir iizıı 
bul undurulıııasını tckıif, Her iki 
dilek te kabul olundu. 

1 
Generale mukabele e<Jen Mali-

1 

ye Vekıli Fuad Ağralı, muvakkat 
kadroların ~ , !>, 8, 1 l ay ıçiıı ve 
Vekıller Heyetınden aıırıaığmı, 
bu lakyıuatın da bu ııebeple kıı· 
ııuııi bır maaoe hauııue Meclıııe 

ııunulduğunu, şayet Natı3 Vekili· 
niıı dedıği gıoı ış bu bır sene 
zarfında bıtmez~e Vekıller Heye· 

tinden yeni bir kadro almak ka· 
bıi oıduğunu söyledı. 

Bu izahtan sı-nra madde mu· 
vefık g-örütdü. Bunaıuı bOnra Mec· 
lıs ruzuamesıııackı gumruk tari· 
fesi kanununun bazı maddelerini 
aeğıŞtıren, lngılız lırası sıını:ııııııa 

dab.ıl nıem1eketıer hstesıne yenı· 

1 
elen ıla ve coılt:cck menılckellere 

l:ıtbık caılecek uı;ul, 1 urkıye - Ru· 

l 
manya arıısıııuukı tıcarcl ve ıe
di ye aıılaşınalıırının ı ay uzaııl

mau, 2üuıriık ıerde bulanan ve 
sun'i elyııf ı le oıııhıftl bulunma· 

Karne usulü 
Hukı1mctın ekmek t • t k evııa ıoı 

"'trne ıll'I qa"t.·--'- , . 
:;usta k:ııtı Korıır verıldi2"ı takdir-
de bir muddet evvel lstanbulda 
evlere dağ'ıhlnn f ışlere göre ek
mek tevziat ışı tanzim olunacak 
ve her eve nüfus ndedine göre 
"arne dağıtılacaktır. Bu fi~lerde 
her evde oturnıılnrın ne işle meş· 
gul olduklara dn gösterılmişt r. 
işçilere daho fazla ekmt!k verıle· 
cektir. 

Yeni Fiş Tevzi Merkezi 
Şehrımızdeki mitte ait yetim ve 

dullara verılecek olun bezler pa· 
tiskalar pazenlerin Postnne k:ır
şısındakı 1'.ınııcıyao hanında çar· 
şamba günleri t~vzi olunmasına 
devam olunmaktadır. 

Evveıkı gün de bu hanın kopm sa· 
bahtan akşama kadar yüzlerce mü
tekait yetım dulla dolmuş ve ka· 
l3balıktan birçokl .. ı ı Iı!S alıımodnn 
dönmüşlerdir. 

Fıkra :5 - Birlik azası yukarı· 

daki fıkralarda y.uılı münasebet
lerı bizzat ve açıkça yazı ile 
Birliğe bildirmeğe mecburdur. 60 
halleri Önceden bildirmeyen aza 
hakkında 19 .ırıcu maddenin son 
cümteı.i hükmü tatbık olunur. 

Madde: 21 

Fıkra 1 - Aldıkları ihrac payı· 
nı kuilanıoayacak veya kullanmak 
istemeyecek olanlar, bu payları· 

m hiç bir suret ve şekilde baş· 
ltalarına devredemezler: bu gibi
ler, paylaruıı Birliğe iade etmeye 

mecburdurlar. Bırlık bu pay lıırı 
mevzuata göre tekrar tevzie tabi 
tutar. 

Fıkra 2 - 1 inci fıkra hükmü· 
ııe muhalif kareket edenlerle bu 
t 'rda diger bir uzanın hissesin· 
dm her hangi bir suretle istifade 
edenler hakkında lY uncu mad· 

Vaki şikayetler üzeriue l&tanbul denin ıon cümlesi hiikmü tatbilt 

semtlerirıdc mütekaitlere memur· Madd 
8 

: 
22 

lara ve halkımıza hem fış tevzi 

r :t18 gfrmf,Hr 

olunan parlilerd- o 1 ""• ma ın ihra-
cıtcısı tarafından Y,apıl 

maıı mu· 
ı~_d ~l~n i'lemc, hazırlama, amba
laj gıbı ameliyeleri kend · . 

111 yapa· 
mayaralc sadece payından istifade 
etmek suretiyle baaka b" ft 

• v ır azanın 
malını ıhrac edenler balckıoda da 
19 uncu maddenio son ~ 1 . 
h-k _ b cum esı 

u mu tat ik olunur. 

Fı.k.ra 'l - Aza olmayan bir 
hıcırın malını da aynı suretle ib
rac edenler hakkında statünün 
37 İnci madde.si hükümleri tatbik 
olunur. 

Fıkra 3 l · · I L - ıncı ııı.rada :yazı· 
lı haller, bir muvaua mahiyetin
de olmayarak, aJikadarın Önce
den vaki müracaatı üzeriae Bir
lık~e. verilecek mü1aadey.c ıiılinad 
etuğı takdirci• paydan b . • ma rumı· 
-&. --

Madde: 23 

Fıkra 1 - Da~ıtılan paylarıa 
mikdarları küçüle olanların, bir· 

leşerek oferto yapmalarını Birlik 
alakadar azadan talep edebilir. 
Bu talebe uymayanların payları 

Birlikçe geri alıaarak mevzuata 
göre diğer azaya munzam pay O· 

larıık da~ıtıhr. 

Fıkra 2 - Hangi zümreye uıen
sup olursa olsun azadan müşterek 
hareket etmek isteyenler. liirlito 
müracaat ettikleri takdirde Bir· 
likçe icabına ~öre bu .müsaade 
verilebilir. 

Madde: 24" 

Pay tevı:iahna Birlik kararları· 
na tcraamiyle uyguo ı.:u-cket er 
lemeyi taahhüt etmeyenlere pay 

verilıniz • Birlikce ~erilen ~yla
ra ve mevzu şartlara uygun ha· 

reket etmeyenler hakkında sta· 
tünün 37 ioci ıuaddesi hükümle· 
ri tatbik olunur. 

B l T T 1 

Bundan sonra ru:r.nameyi mü· 
zııkereye geçen Büyük Millet 
Meclısınde, ııeruınyesinin tamamı 
veya ynrısı Devlet tarafından ve
rilmiş olan müe5seselerden askere 
alınacaklara verilecek. para mik· 
tarı göruşülüıken sijz alan Sınan 
Tekelioğlu: 

sınaun dolayı ıthul ediiemıyen 

pamuklu mensucatın, bır defaya 

mahsu.ı oınıak uzere tenzilat h 

tarıte ııe ıthalı hakkındaki ka
oun ifıyibaları lLÜzakerc ve ka
bul cdılmiştır. 

Beyoğlu Üsküdıır ve Kadıköy olur.ur. 1 
etmek ve hem de mal satmak üzere Fıkra 1 - Pay tevziatı tatbik 

yeni merkezler açılması kıtrarJaş· i ~~~~~~!S!~~'!!!!!!!!!!!!!!'~~~!'!!l!!!!!~!!!!!!l!!~~~~m!!!!!!!!!I•••~ 
tırılmıştır. lstanbul Piyasası 

c.-Bu kanunda, sermayesinin 
nısfı veya tamamı L>cvlct tnrafm
dan verılmiş olan miıeaıseseleı de 
·çalışan memurlar askere alındı~ı 
takdırde ailelcrınin aefalel auş· 
memesi tetwmiıl edilmiş. Lakın 
biıyük ı.ermnyelı bırçok 

hususi fabrikn ve müesaeseler 

var ki bunların memurları asker 
oldu~undaıı aılelerı zorluk ıçındc 
bulunuyer. Bunlar için de bu ka· 
nuna bazı maddeler ılavesi kabil 
değılmidir?.• 

Kendisine böyle bir maddenin 

bu kanuna konulmasına imkan oi· 
madığı anlatıldı ve di~er madde
lerin müzakeresine geçilerek .,ıra 
bu mfü~ıseselerde muvakkat kad- j 
ro ile çalışanların alacakları para 
miktarının air sene ıcıbi bir miid
detle takyit ediıdi~ı hakkındnki 

maddeye a-elince, Nafia Vekili 

1 

İstanbul Hayvan Borsası 

- 17. ıı. 941 -

PARASJ 

Eu aşağı Eu yulcnrı 
Çeşit A2trlıtı kr. Sil. kr. n. 

Beyaz Knramnn 2J26o 25 50 32 -
Kızıl Karaman 85711 24 - 33 -
Daklıç 3946 33 so 34 50 
Kıvırcık 3449 33 - 34 50 
Karnynka 24941 33 - 35 -
Kuz.ıı 7!Jl 32 - 33 -
Keçi .3023 20 - 26 -
Otlak 45 26 - 26 -
Şark Öküzü 84895 20 - 33 50 
Ôkfüt 26tl73 22 - 32 50 
inek 5242 21 - 24 -
Dııuıı 754 22 - 22 50 
Manda :,so2.s 17 - 28 50 
Mııla.k 1875 22 - :l4 -

Manifatura Çay Kahve ve 
Kalay t cvziab durdurıYldu 

Çay Kalay, manıfntura ve daha 
bazı itbalfıt mııd<lelerinin tevzii 

muvakkat~o ~uıdurulaıuştur. Ti- 1 
caret Vekaletı bu maddelerin tevzii ı 
için bazı yeni esasları ihtiva eden { 
bir talimatname hazırlnmaktadır. , 

İST ANBUL BORSASI 

18.12. 941 
Londra 1 Sterlia 
Nnşork 100 Dolar 
Madrid 100 Pe:ı.eta 
Sıokholm 100 lavcç Kr • 

ESHAM VE TAHViLAT 

İkramiyeli % 5 938 
İkramiyeli % 5 933 Erııaııi 
Sıvns-Rrı.urum 2·7 
Merkez Baokıuıı 
Aslao Esklbisar Müttelıitl 

Çimento 

S.24 
129.20 

12.9375 
30.7S 

20.20 
2!.75 
19,15 
ıss.-

lo.ss 

Demir ve Madenlyat 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 

Çinko 

Sıı.ç Iİ)"ah 

Demir 

Camlık, köşebent 

Dört köşe lama yuvarlak 
mıhlık silme 

Put Tel 
Siyah çember 

Yuvarlak çubuk 

KtJfY 
Çubak 
Külçe 

Karfiçe 

Saç 

Gal'ianiıli c.lih 

Mahrukat 

Blok 
Yeril depoda 

1 ---1•1·• 

414 -
404 34 

Krlhle 

Yerli depoda 
Ecnebi 

Marinlave 

Yerli bonkerde 

• depoıla 

Tuvinan 

Yerli depoda 
• bonlcerd• 

Kok 

Yerli fabrikada 
Karabük 

Sömikok 

Yerli depoda 

Petrol 

Dökme toptaa 
Çift tenelce 

Benzin 

D~lcıne 

Çift teneke 

Motorin 

Çift tntke 

- - 1700 

120 Şi 

ıs -

- - uoo 
!14 Şi 

- - 2350 
- - 2l50 

- - 2350 

27 80 
'05 -

Sl 19 
- - 1130 

20 60 

710 
. r kuruıı 11ii1Nıktır. 
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MONAKASA GAZE.TESI 

S.,ta 2 1 

-5~ ~ü~ian olunan Münakasa ve Müzayede er __ _ 
• 
~ t 

1 

tarihinden itibaren ac;ık eksiltmeye konuhauştur. 
lhııle 26.12.941 Cuma ~ünü saat 10 dadır • 
Muhammen bedeli 856 lira 75 kuruştur . . 
Teminat akçesi °'o 7,5 olup ihaleyi m?te~kıp ·~ 15 e çıkarılmıştır· 
lıteklilerin şartnameyi ve keşifnameyı srörınek uzere her güo ve 

eksiltmcğe iştirak için belli güR ve saatte L~~cburgazda Maliye dıi· 
resinde müteşekkil Komisyona müracaatları ılan olunur. 

"nı; tı Günü 
Şelcli Muham. bed. Teminat Müracaat yerı 

A) MUnakasalar 
lata•l, Tamirat, Na h a i•ieri, iıAal zeme. Harlte 

P eYJet konıervahıar binasında yap. tamir at aç. eltı. 
P a1&babço ıaıııkirat fabrikasıoıo Beykozdaki sa is- paz.. 

k.elosioin pazar yerine nakli işi 

Park• JOl inı. 
kapalı z. 
aç. eks. 

1100 36 

10364 75 
2600 -

Ataç parmklık yapt. 

il. ı Kllnik ve ispençiyari al6t Haat11hane Lvz. 
ç er, . , Beh. 390 -

Sterilizasyon cıbazı: 2 lak. paz. 
Elektrik Havagazı-Kalorller (T esisata ve f\Aalze:nes1) 

Redresör Filipı marka: 5 ad. aç. eks. Beh. 213 -
Elektrik tesisatı ve tamiratı kapalı z. 7595 -

3660 -
Deiirmen \esisah 

Mensucat, Elbl ae, K undura Çam••"· v . •· 
paz. 

Palto diktirilmeıi: 70 ad. 
Sivil elbise: i 50 tak. palto ~50 ad. 

Ayakkabu 12000 çift 

kapalı z. Beh. 65 -
paz. 

Yiiz bavluau: 20000 ati. 
> 

Siyah yatlı köaele: 160.5 k. 
Mobilya, bl&ro ve ev e,yası, Mu,arnbaHehv .s. 

fiş dolabı yapt. 1 ad. 

lılotrama işleri 

paz. , 
> 

w.atbaa l,ıeri K1rtaslve · Yazıhane Leva;ı1m ı 
Matbaa mürekkebi: 450 k. aç. eks. 

Mahrukat. Benzin, M akine raQları v. • · 
kapalı z. 

Motör yatı: 5.5 t . 
Meıe odunu: 500 t . 
Odun 4 parti lQO er toıı 

MU t e .. ı • r r 1 k 
Kazma Japt. 3000 ad. 
Yaynk çelik tel 3.5 m/m: 250 k. 
Çelik td hali.t 
Boru: 13Cı0 ad.· dirsek 60 ad. (temd.) 

Lamba makıncsi : 8250 ad . 
M\ic:eUid ıic:imi: 150 k.. 
Lıf balit fılaıae halinde: 1.7 t. 

l:.raak, Z ehlre. Et, &ebzti, v.tt. 
Hıodi eti: 2 t . 
Tahin helvası: 1.5 t.· tahin 1 t. 

paz. 
~ 

> 

> 

kapalı z. 

aç. ekı. 

paz. 
> 

aç. ekı. 

> 

Eıma, poıtakal ve İnandaliaa » 
K. Uı.Cim, 1'. incir , lı: . erik, fındık ve cevir. içi > 

Saman: 35 t . paz. 

K. ür.llm: 
Zeytin tanesi 

Sade7atı: 2.7 t. 
K. balda: 300 t . 

ıt 575 t. 
lulrur imali: u~ t. 
K. ot: 1000 t . 
Saman: 800 t . 
T el balyalı k. el: 75 t .- tel balyalı saman: 50 t. 
Mcrcimt.k: 30 t .- nohut: 65 t.- pirinç: 75 t . 
Kapıhca ve burçak (temd.) 

Koyun eti: U t. 
Sıtır eti: 5.S t. 
Silt: 12 t. 
Y oturtı 10 t . 
Pirinç: 90 t. 

Kurıa bakla 100 t . 

(B M üzeyedeler 
Tay: 25 ad. 
Bot benzin tenekui: 1468 ad. 
Müıtamel tel hallt: 15 t . 

) 

• 

• 
• , 
• 
" 

paz. 

• 
> , 

• 

aç. art. 
kapalı :z. 

Beh. 1 1U 

3303 30 
1651 65 

1166 35 

5225 -
20000 -

6000 -
1700 -
2500 -

9920 -
900 -

Beh. o 05 

1503 -

2500 -
2500 -

48000 -

9000 -
3300 -
1700 -
3250 -

k. o 47 

k o 19 

,_ -
lH>l -

Devlet Konserva\uarı Müd. Ank. 

82 50 inhisarlar U. Müd. 

777 36 Ank. Belediyesi 

195 - ) 

117 - M. M. Vek. SAK 

106 15 M. M. Vekaleti SAK 
569 63 Ank. Belediyesi 
274 SO Çay Belediyesi 

Dahiliye Vekaleti Ank. 
2640 - lst. Emniyet Müd. 

Af yon Ask. SAK 

3300 - M. M. V. SAK. 
Kırklareli A,k. SAK 

Beden Terbiyesi U. Müd. Ank. 

495 50 M. M. Veki\eti SAK 
247 75 • 

Maarif Matbaası Müd. 

93.ı. 88 Ank. Beledi} e:.i 

1500 - Vao Ask. SAK. 
K. Çekmece Avcılnr Köy Ask. SAK 

450 - lst. Nafıa Müd. 
255 - Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 

375 -
Sclimiye Ask. SAK 

744 - O. O. Yolları Haydarpaşa 
67 50 Maarif Matbaası Müd. 

Ueniz Lvz. SAK Kııııoıpaşıı 
Kırklareli Ask. SAK 

---- _, ...... l - '-·- C:..6.ll' 

112 50 

1485 -
4875 -
4125 -

675 -
248 -
203 -
244 -

Kabataş Liıesi SAK 
> 

• 

Bakırköy Ask. SAK 
> 
c 

Kırklareli Ask. SAK 
İzmir Lv.z. SAK 
Lülebur&'az no. 1 Ask. SAK 
Eıkişehir Ask. SAK 
Kemerburiaz Ask.. SAK 

ll 

Hahcıoglu Aık. SAK 
·ı opkapı Maltcpesi Aıık. SAK 

Bursa As.le. SAK 

• 

15 

Konya Harası UdürlUğUnden 

K 
"f b d l" 26175 lıra 73 kuroı olan inek ahırı inşaatı 19.12.94 

eşı e c ı 1.1 k · ı yo 
2-1-41 

26-12-41 11 45 
"h" d 't"b 15 gün mud d"'He ve kapalı z rf U!>\1 ı e e sı tme 

tan ıo en ı ı .ıren 

konulmuştur. · t ı caS: 

M kı. t t i alt 1963 lira 18 kuruş Hara vezo~sıne ya 1n a 
11 - uva ..,a em n ·1 · te" 

6-1-42 
6-1-42 10 30 

'- - ·ıt 3 1 942 cumarte:.i günü ııaat 10 da Konya vı ayet ve 
ve e...,.ı me · · . d \ lctır 
· M·· d" lül'r\1 dııiresinde Hara lıışaat komııyo ıun .ı yapı aca • 
rıner IU ur o d~ 1 .. ü ·ı H Müdiirlı.: 

Ş t m. ve pro"ıesi her gün vet eriner ınü ur uğ ı e ara 

20-12-41 11 -
ar na d l L.. ·1· d tılır· ~- d - -ı bı. lı"r Hariçten ist iyeulcre 2 lira be e mulc.awı ın e 58 

r; uıı e gonı c • d ı 11e· 
lsteklilerio teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanu~ a yıızı ı • r 

70· !'2·41 
6·1-42 

10 -
11 -

saikle şart naıoede yazıh vesaiki eksiltm~ a~~tiı d •ıı b :r unt •.vveh~o. 
kadar komisyonu. tevdi etmeleri ·ve bellı gan ve :ıautte koınııyon 

19-12-41 hazır bulunmaları. 

19-12-41 15 -
7-1-42 15 - J 

22-12-41 ıs 30 
26-12-41 15 -

25·12-41 16 -

24-12-41 14 30 
19·12~41 1:> - • 
19-12-42 16 -

5-1-42 11 -

6-1-42 11 -
27·12·41 11 -
23-12-41 14 -

20.12-41 11 -
15-1-42 14 -
12-1-4'.l 15 -

ı · 1 19-12·4\ :> -

6·1·4'l 15 -
5-1-42 ıo -

22-12-41 14-
25-12-41 16 -
26-12·41 15 -

2-1-42 13 30 
2·1-42 13 30 
2-1-42 13 30 
2-1-42 13 30 

Koa eli P. T. T. MUdUrlUğUnden: 
1 b" sı İzmit pazar yerinde inşa edilecek otomatik ıelefoo santra ın~ • 

inşaatı 13.12.941 tarihinden itibaren bir ay müddetle p z11rlık suretıf 
le eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 25296 lira 83 k.uruitur. . _ l'P' 
Bu işe nit keşif evrakı ıçin talil füoleri harıç olmak u~e~e ta 

1 

ler her gün Kocaeli P. T. T. Müdürlüğüne milracaat edebılırler. • 

lhale 12.1.942 tarihine ınüsadif Pazartesi giinü aut 1 i de Koc• 

eli P. T. T. Müdürlü2ünde yapılacaklır. . . ıııu· 
lstekliler 1897 lıra muvakkat teminat akçesını lzmıt P. T. Tkabııl 

hnsebc veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya şayan~n. . •. 
banka mektubu ile ihale tarıhi~den i~i ~ü~ _evvel ve bu gıbı 101~,ı 
ata ait taahhütlerioi ifa ettiklcrıne daır ılgılı mak ml rd•m a~ac:!ıer 

dd k ehliyet ve vesikaları 2490 numaralı kanunun huk 
musa . "F 0tıı 
cfoirtsinde hazırhyarak eksiltme komısyonuna muracaııtlan ı an 

nur. 

•** 
Paşahahçe muskirat fabrikasının Beykor.daki su iskelesinin p•j,r 

yerine nakli. Bak.: lnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

-
ilaçlar, Klınik ve lspençı.yarT aıat, Hastahane Lvz. - - -
Ankaı 0 Nilmune Hastahanesi Bar;tabibliğinden: .10 

,.. . ..: : ~ .. .. J.ı nıım k Turk k.odcksıne muvafık, miktarı 750 )(ı ,. 
muhammen hyatı ura 10S1J, u11n<11e.. .. a.• ........... ~ .... .lo ı : .. _ 7C. lrorn'jı l1 
zarlık giioO :lb.12.941 cuma gQni sant 15. te. 

Ankara Nwınuno hastanesi ı!i41 senesi ıbtiya.ı için yukarıaa ciııf 
ve miktarı yazılı 750 kile idcofil pamuk ekıillmeyc konulmuşsa d• 
talip zuhur elmedı~ınden pazarlıkla ahomalc için 10 ifÜD uzatılmıştır· 

19-12-41 9 -
19-12·41 11 -
19-12-41 10 - ı 
:ö-12-4 l 16 -
22-12·41 15 -
20-12-41 JS -

İiteklilerin ticııret odusı vesikası ve ticaret oamınıı hareket e0e0
' 

lerio noterlıkteo muinddak. vckiletnamelurile teminat mektubu vof' 
makbuzu ile birlıkte Ankara Nüınune hastanesinde milteıekkil k,oıJ)jr 
yona müracaatları. Şartname ve liıteler her giln Ankara NüOJ011

' 

hastanesınde ıro lstanbul ıablıat müdıirlil~ü.nde fÖrülebılir. 

5-1-42 15 -
25-12-41 12 -
25-lı-41 12 -
26·1 '.l-41 14 -
25-12-41 10 -
23-12·41 10 -

1 ay zarfında 
1 ay zarfında 

l ay zarfında 
1 ay zarfında 

M. M. Vekaleti Satlnalma Komisyon1ı1ndan ı 

Seherine tahmin edılen fiatı 390 lira olan iki takıro isterlızasf~ 
cihazı 20 llkiinun 941 cumartesi günü saııt 11 de Ankıırada M. ~ 
V. salınolma komi syonda pazarlıkla ihale edilecektir. 

Fenni ve idari şıırtnamesi komisyonda görülür. lsteklilcr 117 
ralık kati teminatları ılo birlikte pazarlık gun ve saatıoda komi•foo' 

da bulunmaları. 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 23-12-42 15 - !::-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
E1ektrık, Havagazı, Kaloriter ( T esısat ve Malz.} Ask. SAK 

ıt 

20 25 Üsküdar Hayvan Pazarı 
82 58 Ank. Belediyesi 
- - Eti Bank lıt. 

22-12-41 15 -

19·12-41 11 -
6-1-42 10 30 ' 
ı9-1-42 ıs -

Devl e t Demiryollar1 işletme Umum 
MUdUrlUiUnden : 

Muhammen bedeller ile miktar ve vasıf tarı aşa~ıda yazılı olan ıF 
grup malzeme h er grup tıy.rı ayn ihale eaılwek üzere 26.12.941 ' 
ma güuu hizalarında yazı ı aııatlerde Haydarpaşnda Gar binası d•~ 
!indeki Komisyon tarafıoı.ı açık eksıltmc usolile salın ahaacaktıl'· 

Bu ışe gırmek i.tiyenlerio her grupuo hizasında yazılı muv•~~
temıoal ve kanuoun tayin ettiği vesaikle birlikte elmltme &"Ünii j( 

MUNAKASALA li inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. atine kadar Komisyona n ürncaatları lazımdır. 
~ 

ln~aat-Tamirat-Naha işleri-Malzeme-Harita 

Ordu Nafıa MUdUrlUIUnden: 
f>rdu vilayet inin Gölköy kazasına yeniden i nşa ettirılecelt bf'ş 

ııo ıflı ilkokul inoaalı kapalı zarf usuli le ekıiltmeye çıkarılmıştır. 
Keıif aetleli 250J9 lira 37 kur 11ştur. 
"uvakkat temin at 1877 li ra 95 kuruıtur. 
lbale 6.1.942 Salı ıünü aaat 15 de O rdu hükOmet konağı içinde 

~aha Müa Orlutü od .. uıda inşaat ko misyonunda yapılacaktır. 
lsteldilerıo ıbale ıruoünden eo az üç ıun evvel Makamı Vilayete 

müracaatla a lacakları e hliyet vesikası, 941 yılı ticaret odası vesık:ısı 
ve muvakkat teminatlarıle tekhf mektup larını n111ayyen güo ve saal
\a inıaat komi•yoouna makbuz mukabilinde vermelerı , postada vuku 
bulan teahhürdea dolayı r eç i elecek teklıf mektuplan kabul ed ilmez. 

. 
K1r1Khan Cumhuriyet Halk Partl•I 1 dere Heyet i 

Reı •llfll oden : 

j<uıkbıo Halltni Bio11ıoıo )1)) lira ~9 kuruı keıif bedeli ikma• 

İhalesi 20.12.941 ıüu !iaat 10 da Parti Binasında teşekkül edecek 

komisyonda yapılacaktır. 
İlk teminat 386 lıra 7U kuruştur. Şartnamesi ve sair evrakı f>al'

ti Reiılitinde ıörülebilir. 
Taliplerin muıttazi evrakla birlikte muayyen gün ve 1Balte komis

yonda bulunmaları. 

Mu§la Villyet i Daimi Encümeninden: 
Oo beş gün müddetle aı;ık eksiltmeye lcoııulup talip crıkma ı11 1ş 

olmasın4ian müddeti oo gün uzahlao Muğla - Marmaris yolu ıuo 
0+ 00Q ıoc:ı kilometresinde yaptırılmasına }{izuın görülen 2.}48 lıra 
72 kuruş keşif bedeli 80 metrelik beton kaplama inşaatına y in e ta
lip zuhur etmedığınden 26.11.9·11 tarihin<len itibert>n bir a.y içinde 
pazarlıkla ihale edilecektir. Tali~leriıı encumene mu racaatları iıaıı 

olunur • 

LUleburgez MalmUdUrlUQUnd n : 
HükQmet kona~ının keşıfnaınc.i mucibince tamiralı 11·11·941 

Bu ışe aid şartnıımel er Komisyondan parasız olarak darıtılııı' 
tadır. 

l .l aded maı ydolu ııı usa le efon ..ı mubnmmen bedeli 504 Jır' 
muvakkat temiırn lı 37 lir:ı 80 kuruş olup ckiıltmesi saa• 10,45 °~ 
kırk beşte.clir. 

30 aded manye tolu portatif telefo'1 roJhammon bed li 

muvakkat teminalı 191 lira 25 kuruş olup eksiltmeıi saat 

'' 2550 
11 

10,30 ~ 
baı;ukladır. 

Sallhii Belediyesinden : 
Sııli hl i Belediyesi oin malı o .on Elı> ktrik fabrikası ile şe bekesi 

• müteııhhıde verilmek sur t iyle şehir teoviratınıo yapılması kıırarl• 
~ tırıl ııııştır. Tal ipler İn ıbnlu güı:ü olaa 5.1.942 tarihine müsadif p•jl 
f teıi gününe kadar Salihli B"lediyesiııe müracaatları. 

M. M . Vul<al ti Satmaıma Komisyonundan: 
Açık ekııltnıe ile 5 A d. Fılip11 marka 1377 tipi Redresör ıataıı 



• 

lıaacakhr. Beherine tahmin edilen fiyat 28 lirıı olup muvakkat te
miaatı 106 lira 15 l ıruştur. ihalesi 20. tl.941 cumutt'sİ gunü ıı at 
10 dadır. 

İsteklilerin komisyona milrncaatlan. 

-
Matbaa işleri. Kırtasıye va yazıhane Lvz. 

lz m lr Vilaye ti Daimi EncUmenln:Jen: 
Muhasebeyi hususiye d11iresine lüzumu olan 19 kalem ev -ıkı mat

buıı ve defatirin kağıd ve mukııvv.m r~~u· sebei husu iytd n v ri!-
mek şart'yle yalilız tabiye ve tec 1idıye ve f> 'lalzeıneQİ 15 kiinunu· 

evvel 9U tarihinden 29 kanunuevvel 9H t " kadar o.ıuk üzere 
on beş 2'Ün müddetle eksi il meye konu im uştuı 

Muhammen bedel 1100 liradır. 

Mabakkat teminatı 82 lira ı:;o kuruştur. 

Bu teminat ihalesi müteakip kat'i teminata ıbla~ olunacaktır. 
İhale 4!9.1!.941 tarihine müsadif pazartesi günl\ snııt 11 de V lii· 

yet da ıni tnru-nenınd i.-:ra kılın:ıc lı:tır. 

Numuneleri g-ôrmek ve ş raiti M ğrenın k stiyen taıip er her ün 
Muhasebeyi hurnsıyt de mürac..ıat rdebılec.-kleri ilan oluour. 

MahrtJkat, Banlin, .hı< H tgu 

Bahk ir skeri Satm alma Komisvonundan: 
Bebı>r kılosuna 7 kuruş fıat t h nın edilen oıı ton m ·rngal kö nü

rünün 10.12.941 çar<;amba gÜ'lÜ y pılao pazarlık ekııihmesinde talip 
zuhur etmedi~ınden kanunnn 43 üncü maddesıne tevfıkan on gün u
zatılarak 20. 12.941 günü saııt onda pazarıığı tekrar yapılncaktır. 

Kati teminatı 105 liradır. 

t::vsaf ve şartlarını görmek istiyenler hergün ve taliplerin muayyc::n 
saatte teminatlnrıle birhkle kamisyonuınuza mnracaa t etmeler i· 

lstanbul K o m u t nhgı Satuuılma Komisyonundan: 

Pazarlık gunü taiıbi çıkmayan 43 ton mPŞ komürü 2 >.12.941 pa
zartesi günü saat ı 1 de yenıden paz: rlıkld ı;ahrı ıırıacaktır. Şarl na
me ı her gun komisyooda gorulebilir. MuhammPn bedı li 3125 lira o 

lup kati teminatı 483 lira 7~ kuruştur. lsıcklılerin belli gun ve saatte 
Fındıklıda satınnlmll koroi5yonuna relm , ri. 

n k r a Belediye RciGliğtnd n : 
Belediye ihtiyacı icin 250 -350 ton motörin 1~ gün müddetle ve 

kapalı znrf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhıı.mmcn bedeli 8284) li radır. 

Teminatı .5392 lira J.5 kuruştur. 

ihalesi 2 .9 l cuma günü snat 11 dı> yapılacrığın ı.lan şnrhıamesioi 
g-örm"k i!tıyt'nlerin hP.r gün encümen kalewıno mur caatıarı v ı tek
lilerin de ihale glınü olan 2.1.942 cu ma gunü s t ona kadar 2490 
numnralı kanunun 32 nci nıaddesı ıar halı daır s ndn t nzım edecek· 
leri teklif mektuplarını Beltdiye dairesıııde muteşckkil encfimene ver
meleri . 

V n Askert Satma ma Komi yonundan : 

Beher kılosuna 4 kuruş tahmin edilen 50J ton meşe odunu ka
palı zarfla eksiltmeye ko.ımuştur. Muhammen b deli :l0.000 lırn olup 
ilk tem\nat 1500 liradır. E\•snf ve şartname i Ko. d \'trilır. İhal<"si 
27.12.941 cumıırte i günü saa't ll de Ko. da yııpılacaktır. lıiteklile· 
rin belli ı:-ün ve saatten bir snnt evvel teklif ıı.ckıuplarını ' o. aa ver

meleri 

Çanakkale Askeri S a t.nalama Komisyonundan : 

Aşağıda yazılı muytabiycler p:ız rlık a salın ıılınnc ktır. Taliplerin 
24.12.941 günü saat 10 da Çanakknlt'de askeri s tın alma komisyonu· 

na gdmcleri. 
Cinsı 

Deve çu lu 
SelvNcı keçe 

Deve kolnı.ı 

Zincırlı yular başlığ'ı 

Tel a2ızlık 

Miktarı 

Adet 

100 
406 
609 
203 
120 

Tutan 

Lira 

ısoo 

3 '4 
6(ı9 

550 

Teminat 
Lira 

225 
46 
92 
83 

Askeri Fabrik ala Urnu m MüdF.irlUğU 

Satuuılma t<omİS!fOtaundan : 
e kez 

T .. hmin eci len btc1eli 58500 lırıı o1cn '3 k m s rt mau n kal ·w· 
lerııe 5 k. ıem yaylık çe-'ık tel AcıKeri Fabrik ıar Umum Mu ürluğ'iı 
merkez satın almn komı•youunca 2j, J2.911 salı guııu snnl 14 de v .
zarlıkla ıhole t'dıle ·eıc.tir Şnrlnaıne 2 lira 73 kuruştur. 1-::al'i teminat 

83:>0 lır .. ı.ar. 

* • • Tahmın edil .. n bedeli 36,000 lırn olan 2 00 adet Oleon va· 
rili Askeri Fabrikalar Umum Mudurliığfı Merkez s11lııı alma komıs
yonuncn 12.1.94l pozarlesi günü sant 14.30 da paza lıkla ıhale edi-

lcctokt ir. Şartname lira 80 kuruştur. Kat'i l t-ınin t 5400 lıradır. 

* • * / ton 2.5 mm. / da gclvaoizli demir te l 
5 • l • • • » • ) 
'.t > 1.40 • > ) ) • 

:;ı 0.8· .00 m n.' kalınlığında 6alv«n zli demir sııç alınacak 
Tnlımı tı edile n bcdch 15044 l ıra olau yukarıda yazılı dört kalem 

galv::ıuizlı demir ı. ıl:ı:erne AskNi Fabrı kalnr U mum Müdürlü~ü mrr
ke7. sııtın alr:ra kc i Y' nunca 7.1.942 ça•ş'lmba gunti a ıl 14.30 da 
pazarlıkla ı hale ec ectktır. Şdrtnııwe parasızdı r. Kat'i teminat :.!256 
lira 60 kuruıtur. 

I 

MONAKASA GAZ'ETES1 

ıt "'* Tahmin f!dıle:ı btd"'li 16900 lin 1.. "000-260') tüp ok ijen 
Askeri Fabrık11lar Umıım Mudurluğ"u merkez utın alma komisyon ıııca 
27-12.1911 cum'l t sı gil ıJ s'rnt 1 de p ~llrlıkl,ı ıhııle edıl c ktir. 
Şartname parn ızdır. K t'i t minat 2)35 liradır. 

lstanbul Lv. Amirlifti Satlnalm Komi yonundan· 

800 kılo :ığ.tç kundu çıvi1i müteahhit nam ve huabına alınn-
cnk\ır. Pazarlık n t>K ıltm si l3 2.941 calı guııü Sl!lll 15 de Topha
nede L • :.m )"ıti Sllın nl'Tla ko:nisy<"lıınd'l yapılacak ıp. T hmin be
d .. Ji 12 ) lirn 'he t rııin ı 90 ıraıiır. Nüaıune i k mısyonda görülür. 
Tııtipl rı g• '.D leri. 

sk ri F brik 1 r U. üdUrlUğU Merkez 
Sotm Cma omL.yonundan : 

150 ad t JOO kiloluk grafit pota 

100 adet l!>O > • alınac'lk 

Tahmin edilton bcd ·li 24~0J ıirs olan yukarda y zı ı gr fit potn , 
askt'ri fabdkıılıır nmuın müuurlüğü m rkez satmalma komisyonunca 
22. 12.941 pazartesı güııu sant 1 ı d ! pnurhkla ihale edilece-ktir. 

Şartname pa a ızdır. Kati t •minatı 3600 liradır. 

* * * Bosya<ıına bağlı 4 kıta listede yazılı raybıı, p:ıft , e-rk k 
ve mod •I frezelt-r • tınacak 

19 Birlnolklna 19.fl 

E:rzak. Zahıre, Et, Sebze v. s. 

Is anbul Kô ın utanh§ı Satınalma Komlsyonund•n : 

Aşağıda cins, mikdar ve muhammen be~e lleri yazılı üç kalem iaşe 
maddesı 26.12.941 gün ü hizalarmd• göı terilen saatlerde pazarlıkla 
~1tın lınacaklardır. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 1"
t,.k iı •ri bellı giln ve saatlerde Fındık lıda satın a\ma komiıyonuna 
ıelmd rı . 

c; si 

Süt 
Yoğurt 
Koyun et i 

Mikd rı 
kılo 

5000 
5000 

15000 

Muh. B. 
L. K. 

Kati T. 
L. K. 

ihale zamanı 
saat d akika 

---- ---- ------
168 75 
S37 :>O 

1372 50 

10 30 
11 
11 30 

Harbir de Y e dek Subar Okulunda Askeri S•t1nalrn• 
K o m isy on" ndan : 

Kupalı Z'lrf usulıyle bi n ton kuru fasu lye ruiinakauya koınu~tıır. 
Ev af ve busu i şartları komısyoada görülebıl ir. lbalesi 7.1.942 çar
şamba >c:Unü sııat 1.> de yapıiacaı<:tı r. Muvakkat teminııh 1415~ lira
dır. T !iplerin ib le saatindı:n bir saat e v vel teklif mektuplerile Har· 
bıyeae yedek subay oı<ulunda .:omisya na müracaatları . 

T hmiıı edil n 21.0 J lir olan yuK rda yazı 1ı lr z ler skeri fah
ri a ar umum müdürlüğü m• kez s1trna ına komi y ·nunca 9.1.94.l cu· 
m.ı gü lı.İ sa!lt 14 de pazarlıl.tıı. ıhale eaılecektır. Şartname parasızdır. 

!
f Kati l ınınatı 3150 liı dır. 

•** D sy sı'ltı bağh üç kıta listed,. yazı lı takım çelıkl•ri ıı'rnnc. k 
T hınin edilen bedeli ı2ı;.ooo ira ol:ın y uk rd yazılı t kım çe· 

lıkı. rı usk ·ri fabrikalar umum müdurlüğu mt'rk.ez ı; ılı a ı m ı koıni~-

*,.. * K palı zarf us11lıle 225 ton p irinç münakasaya konmuıtar. EY
saf ve h ususi şartları ve tesli m m11halli komiliyonda i'Örü lüp Öfreni· 
lebı l ı r. ihalesi 6.1.9.U aalı günü saat 15 de yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 6650 lıraJır. Ialıplerın ihale saati od ,n bir sut evvel teklif 
mektup' l r tle H.ırbıyede yedek subay O~illunda kemisyoııa müraca
atları. 

* • * Kapalı zarf usulıle 4:>fJ toıı bulrur munakaıaya konmuştur. 
Evsaf ve busııs i şartlan ve tes!i n mahalli komısyonda ıorülüp ifreni· 
lebı t ir. ihale i o.1.94.l salı güuu 1111at 11 de ya pılacaktır. Muvakkat 
teminatı 681.:> lır.ıd ır. fatiplerin ı ha le saa ti nden bir saat evvel teklif 
mektuplarile lcom ısyoaa mıiracnat laıı. yonunc01 9.1.942 cuma günü s<ıat 14,3'.) da pu rlıkl.ı ilı ıl l"dilecekti r. 

~artnıımc 6 lira 25 kuruştur. Kat· teminat 15.000 lıradır. 

*•* 251.l kılo 3.5 Mm. kutrıında )'aylık çı: ik tel a1ınncak 
fahını edılen b deli 1700 ira ol o yukarıd y zıh ya} !ık ç lik 

t l ask i fnb•ıkalar umum mudurlül,{u nıı: ı<t z s ın alma kon ısyo un
ca h.1.9~ l perşembe guoü su at 14 te p zari kb ih 1 edilecektir. 
·Şartname para ızdır. Kati temin t 2S5 liradır. 

•*• iki liste muhteviyatı çelik t•I halat alınacaklır. 
Tahmin edilen bed•li 2500 lira olan askl'ti fabrıknlnr umum mii

durlüğü ml"ıl· z satın alma komhyonunca 12. 1.942 pazarlt si giinii sa
at 15 te pazarlıkla ihale edilecektir Ş:ırtname pnrası:r;Jı r. K tı t mi nat 
375 lırı.uhr. 

• * "' 4 kalem tel ahnnck 

rahmin t"dılen bedeli 3122::> lira olan 4 kalem le-1 askeri fobdka· 
r umum r. lurlu~u ı erıc z sa ın al~a koıııı yonnnc..ı 16. l. 9 ı ~ cuma 

gunii sa t 1 ı de pa ırlıkla ihale edıle-cektir. Ş rtname, 1 lira 57 ku· 
ruştur. Kati le nin t 4683 lıradır. 

* • * 60 ton bohçahk saç alınacak 
Talııııin edılen oeddı 20.UOO lira olan yukarda yazılı 6) ton boh

ça ık saç nı.K ·o ıabı ikal.ır umum mücıiırlüğü merk~ ıatın alma ko· 
l!ıı&y<J11uncn 7.1.Y42 çnrş mba guı ü saat 15 de pazarlıkln iha1 edile
cektır. Şarlııl!mo para ızdır. kati temınat 3000 liradır. 

D v le c Oomlryolfarı v Limonları i şletme Umu m 
rtı Ud düğünden : 

Muhammen bedclı ':18 O lira olan 3-.:S,.l!> nı m ka ıııh{tına ldOO 
kı o lnkr ibcn :..!:>O ınetı e murabbaı bezil lustıı.. levlın 6 . 1.942 salı ıu· 

nü saat 11 de Haydnrpaş.ıd.- "' .. r bııııbı aahınnJt.:.ı 1'.oını yon tara 
fından açık k iltm usulıle sa Hı alın c ıdır. 

Bu i§e gırınek ısteyenlerın 360 hralı ınuvnkkat teminat ve kanu
nun taı ıu ellığı v s ıl le biı li ... td e;;:aulıne gunu saatine kadar Komis
yona muracanllıırı lazımdır. 

Hu ışe att şartnıııneier Komı:;y1>ndan para ız olnrak dağı tılmakta· 
d ı r . 

* • * Muhammen bedeii ~!.120 lira olan muhtelif tipte 82::>0 adet Lam· 
ba makinesi 6.J..9-t.l Sah guııu &aat 15 on beşte Hayda r pa2ada Gar 
bı oası clahui deki Komisyon tarafın an kapalı zıırf usuliyle satın 
alınacakt ır. 

Bu işe girmek ıstıyeıılerio 7<14 liralık • uvnkknt teminat kanu
nun tayiu ettığı v sı mlarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayoi gi'. ıı 

ııı.aat H on dorde kndar Komisyon Reiı;liğin..: vermeleri lazım· 
dır. 

Bu ışe ait şaı tnanıeler komisyondan 
maktaci ır. 

parasız olarak dağıtıl-

* * * Muhammen bedeli aşn~ıda yazılı 2 lıste muhteviyatı dekovil 
m ... lzemesi 2 2.94~ l"'azart sı .,uoü ııaat 15,30 dtın ıtibııreo sıra ile 

kap h zarf usulü ıle Ankara da İdare bina ıııdn satın alınacaktır. 
Bu ı"e gir.ı..1.:ı< ıstey.enl riıı iste hiznları nda yazılı muvakkat te 

minat ile k ııunun tayın ettiği vcsık lan ve teldif!crioi ayni gün 
s~at H,30 a kadar Koruhıyoıı Reısliğine vermeleri lazımdır. • 

Şar tnamtler para ız olarak Ankara'd:ı Malzeme dairesinden 
Haydarp şa'du Tes Hum v~ Sevk Şelliğinden dtığıtılacaldırr 
Liıte Muhammen bedeli Muva kka t t emina t 
No.ru 

1 
2 

Lıra 

35.000 
8.100 

L ira 

2625 
607,50 

•*• Mahaıumeu bedclı (750 - lira olar 30 O adet pırınç l'Öm
m kapı l ilıdi aynnı:ı 6. l .94 > salı gunü saat 14 on dörtc Hay· 
darpaşada Gnr bına&ı dah lind ki komisyon tarafmda açık eksil· 
tme usulile satm alın caktır. 

Bu işe girmek istey nlerin 56 lira 25 kuruıluk m uvakkat te• 
miuah ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme g ünü s a· 
atıne ltndar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait qnrnameler komısyondan par.:ısız olarak daj'ı lılwak· 

tadır. 

* *• Kapalı zarf usulıle 300 ton aoaut münakasaya lc&nınoştor. 
Evsaf ve husuıi ş rtları ve tesli m mahalli komi:oyonda görülüp Öfre· 
nılebıiir. lhalesı J. l .9~l çarşamba g-ünıi saat 11 de yapılacaktır. Mu
vaKkat temınııtı 47\)LI lir dır. f alıplerin ihale saatınde'l bir saat ev• 
ve! teklıf mektupla riLe Harbıyede yed.,k su8ay okulunaa kemiıyooa 
müracaatlıı rı . 

***Kapalı zarf usul i le 55 ton zeylınyatı müna"anya kcanmuıtur. Ev
s f ve hususi şıırtlorı komısyonda göriilebilir. ihalesi 5 . 1.942 pazar· 
te•i gunü ııaat l!l do yapılacakt ır. M uva kkat tem İn llh 422:.> liradır. 

ı Tnliplerııı ıhale saatinden bır saat evvel teklif mektuplarile Harbiye· 
de Yedek .Subay o kulunda konı isyona müracaatl arı . 

* * * Kapalı zarf usulile 450 ton kuru fasulye münakasaya kon· 
nuştur. EvSdf ve husu i ş rlları ve teslım mah31li komisyonca roru· 

lüp öğrcnılebılır. ihale i 2. l.94l c ıma günü saat 11 de yapılacaktır. 
Muvakıcat temıcıatı 732:> lirad ır. Talıplerin ihale saatinden bir aat evi vel tcdıf meıduplarile Harbiyede Yedek subay okulu'lda kom is yona 

1 müracaatları . 

i * * * Beher kilosuna 50 kuruş tahmin edilen fiyatla elliıer bi• li· 
rnlık üç parti :ıyaktorı sığ'ır eti pazarlıkla müııaka aya konıuuıtur. Ev· 
sııf ve husttsi ş 1rlları komi yon da görülebilir. lhaleıi W . 12.941 salı 
günü sant lO dıı y pıl caktır. Beh ' r p rl i içııı kat' i teminat 7500 i l i radır. Talı pi ri İı H:ırb ıye,ie y.ıd.!k s .ı b.ıy akulııoan ıaha alıaa kol m"yonuaa mUrac .. ıln<• . 

Halıcıoglu As keri Satmatma Komiayonund•n : 
12 ton pır11sc1 ve l l ton lahana pazarlıkla .. tın a hnacakhr. 
Pırasa ve Jnhan.ı pazıı rlı2ı .l.l.li.941 puarle :.i fİİuu saat 14 te 

H ... ıcıcı6:1.ı 76J sa.tın almıı komisyonunda yapı l acıtklır. 
isteklilerin beıli gün ve saate gelmeleri . 

Marmara ÜssUbahri K. ~a.ınalma Komi•yenun~an : 
Kılo una t lhmio oıunan 19J kuruş bed el ile 45 bin kilo sadeya~ı 

k palı zari Ui ulıle ek5ıltmeye konulmuştur. 

Eksıltme)i l lkıncikilnun 94! cuma gürıü saat 15 te lzmilte Ter· 
sane kapısı.ıdakı komisyon bınasıııda yapılacakt ır. 

Şartnarucsı bedeli mukab ilind e komııyoııdan ahnabilir. Muvakkat 
teminatı 5:>2!> liraaar. 

Eksiltmeye ıştırak edecek talip:erin 2490 sayılı kanuauıı tarifatı 
veçbıle tic&ret ve~ikal!ırırıı ve yukarıda yazılı temiııatlarile birlikte 
tanzım edecek! rı teklıf mektupların ı muayyen güa ve uatten tam 
bir saat evveline kıı.d r komısyona vermeleri. 

lllr.. V ı\ ı lJ0RDUNCO .SA Yi-'A.DA} 

1 ınhıs rlar U. ~udurlüğUnden : ı 
~~~ıs:;:ıD311~-ilılJAll&ılllll-.ııamöa.I---.. .... ----.... ------" 

1 - 60 kılo kuru bira mayası pazarlıkla saha alınacaktır. 

2 - Pazarlık 23. ll.9.ft l •alı gunü saat 10,40 da Kabıtaıta Leva· 
zım Şubesıode mule}eklti l Ahm Komiı.yonunda yapılacaktır. 

(lli31) 3-4 

**• 
1 - Şarto:ıme, keşif plana muc ibince idaremizin P~abahçe müı· 

ki ı at fabrıka ıuın Beykoz.anki Su iskelesini o pazar yerine nakli işi pa
zarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - l'azariık 26.12.941 Cuma günü saat 11,4:> de Kabalaşla Mer
hz Levazım Şubesi Mubayaat f;omisyouunda yapılacaktır. " 

:5 - Muham men bedelı 1100,36 Jıra olup muvakkat teminatı 82, 
50 lirad ır, 

4 - Şartname ve proje o kuruş mukabilinde Levazım Şubesi vez· 
ııcsin<len alınabı lı r. 

5 - lstel •ilerin pazarlık için tayin olunan fİin ve saatte 11 • 7,5 

iüvenme par a lıırı le b irlikte mez kür Ko111i,yona müracaatları. 

(11~) 1-1 
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T•bleau Srnoptlq11e daa Adjudicationa Dwvartas Aujourd'hui 
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---
Ob)et de l'adjudlcatlon 

Mode Prix 
estimatif 

Caution. Lieuıt d'adjııdication et du 
Jours Heures d' adj udicat. provisoiro Cahier de!! Ch3rgoe!I 

~j~d~cations au Rabais 

Conatructlona-Reperetlon-Trav. Publlca·Metirlel de Conatructlon·Cartographle 
Itepar. bitiaae Conıerntoire Etat 
~ooıtr. route ea parquet 
Conatr. parapet en beis 
Deplacement de l'ecbelle de la fab. tle boisaonı ile 

Patabıbçe de Beykoz a Paruryeri 

Publiqoe 
Pli cach. 
Publique 
Gre a ire 

10364 75 
2600 -
1100 36 

lilir. Conservatoire itat 
777 36 Municip. Ankara 
195 - • 
82 50 Com. Ach. F.con. Monop. Kabataş 

2-1-42 
6-1-42 
6-1-42 

26-12-41 

15 -
11 -
10 30 
11 45 

Protllılte Chlmlquea et Pharmaceutlquea·lnstrumenta Sanltalrea-Fournlture pour Hopitaux 
App.reil de 11'rili1ation: 2 p. Gre a rre la p. 390 -

El6ctrlclt6·Gaz·Chauffa9e Central (lnataU.atlon et Mat6rlel 
. Retire11ear marque Pbilippı: S p. 
Repar. inıtall. electrittae 
lnıtallation ııaoalin 

Publiqoe la p. 283 -
Pli cach. 7595 -

3660 -

~ılll · l«n ent · Cha11auırea · Tl••u• - Culr• 
Confection pıletots: 70 p. 
Habil ei•ll: 50 eomplets, paletotı: 5SO p. 
Chaaasarea: 12000 pairea 
Ea.aie•main: 20000 p. 
Cuır neir rraiaaewu 100.S k. 

Gre i ve 
Pli cacb. la p. '4 -
Gre a rre 

ı la P• 1 10 

An.e1Alalen el\t po .. r tıaibtatlon et Bureaux-Taplaaerle ete. 
FabriHlloo araıoire pr. ficheı: 1 p. Gr6 i ff6 

Trav. de me0Gi1erie ı 

• 
• • • 

3303 30 
1651 65 

117 - €om. Ach. Minist. Jjef, Nat. J\nk. 20-12·41 11 -

106 15 ~om. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
569 63 Municipalite Ankara 
274 ~O Municip. Çay 

Minist~re lnterieur 
2640 - Dir. Strete lst. 

Com. Aoh. Milit. Afyon 
3300 - Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

- - Com. Ach. Milit. Kırklareli 

ltir. Gen. Liırae sportive Ank. 
495 50 C. A. Min. Dlıf. Nat. Ank. 
247 1S > 

20-12-41 10 -
6·1·42 11 -

19-12-41 

19-l:l-41 
7-1-42 

22-12-41 
26-12-41 
25-12-41 

24-12-41 
19-12-41 
19-12-41 

15 -
ıs -
15 30 
15 -
16 -

14 30 
15 -
16 -

Trav•••• d'h11prlmerle Papeterle et Fournlture de Bureaux 

Enere d'imprimerie: 450 ki Publique 1166 35 

.... ti• Gel\9netlon. Planche .. Gherpente 

CombuaUble • Carburant • Hulle• 

Haile pr. motear: 5.5 t. 
B oiı de ebene: ~00 t. 
8oia en 4 partieı de 100 t. 

Dl ver• 

Fıbrioation ploche: 3000 p. 
Fil en acier pr rea•ort de 3.5 m/m. 250 k. 
Corde em fil en ac:ier 
Tuyan: 1300 p. eoufie: 60 p. (aj) 
Machine pr. lampe: 8250 p. 
Ficelle pr. reUure: 150 k. 
Cerde eD chanvre 1.7 t. 
Boaclu •• laiten: iOO p. 
Bride ın chaiııe: 15000 p. 
Meuıfüıwre 12>0 p. 

P r o vl • 1 on• 
Sauce: 50 t. 

Feia: 800 t. 
Harieetl Hcı: 40 t. 

Ria: 20 t. 
Peie-cbicbe: 15 t. 
Saven: 8 t. 
Raiıina ffC! 10 t. 

Pli cach. 
> 

• 
Pli cacb. 
Publi41ue 
Gre a gre 

• 
• 

5225 -
20000 -

6000 -
1700 -
2500 -

9920 -
900 -

la p. O 05 
la p. 1 95 

19375 -

(İlre i are le k o 70 

> 

• 
J> 

• 
> 

lo k. O 06 50 
le k. t 'J.7 50 

le k O 50 
le k O 25 
le k O 60 
le k O 50 

Sucre: 10 t. ael 15 t - oiaıonı 
terre: 700 k. 

5.5 t • po11.1me1 de Gre a ırre --
· Y oroart: 5 t. 

Viande de boeuf: '8 t. 
Riıı: 90 t. 

Fhea: 101 t. 
Viude de beeuf: 20 t. 
Fbı: 400 t. 
CbieDCieata: 100 t. 
v .... 100 t. 
Fir: ~ t. 
Polaaonı 

S.ueo de tomatea: 300 k. 
Paılle: 310 t. 

ViaMie "e mouton: 15 t. 
Pain: )9~~ k. 
VNYıde ele boeul: 120 t. 
Feveı •'c:bea: 40 t. 
V91Ce: 570 t. 

• 

Gre a ıre le k O 45 
,, 27000 - . 

Gre a ıre le k. O 47 

> le k. O 19 

> 

• 
> 

Publique le k. O 60 
> 

Pli cac:b. 7500 -
• 
• 42000 ~ 

Gre a rre ~600 -

• 

Dir. lmprimerie Maarif 

931 88 Muoicip. Ankara 
1500 - Com. Ach. Milit. Van 

Cem. Ach. Millt. Avcılar Kiy de 
Kilçtikçekmece 

5-1-42 11 -

6-1-42 11 -
27-12-41 l l -
23-12-·H 14 -

450 - Dir. Trav. Pub. lıt. 20·12·41 11 -
255 - Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 15-1-42 14 -
J75 - • 12-1-42 15 -

744 -
67 50 

2190 75 
1453 ıı 

Com. Ach. Milit. Selimiye 
1 ere Exploit C-h. de fer E.tat H.paş" 
D İr. laıprimerie Maarif 
Com. Acb. lntend. Marit. Kaaımpaşa 
Cem. Acb. Milit. Kırklareli 
Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

> 

lY-12·11 15 -
6-L-42 15 -
5-1-42 10 -

2'.ı!-12-41 14 -
2!>-12-41 Ht -
:.!6·12-41 15 30 
26-12-41 15 -

- - Com. Acb. Milit. a l'Ecole deı Off. 24-12-41 14 -
de Reıerve a Harbiye 

- - • 23-12-41 14 -
1650 - Com. Ach. Command. Base Navale 22-12-41 14 -

Marmara a lzmit 
1500 -
!)62 50 
720 -
750 -

--

> 

> 
> 

> 

Com. Ach. Milit. Susurluk 

22-12-41 
22-12-41 
22·12·41 
~2-12-41 
24· l:l-41 

15 -
15 30 
16 30 
17 -
10 -

337 50 C. A. Command. Milit. lıt. Fındıklı 25-12-41 11 -
2025 - Com. Acb. lntent Milit. Tophane 24-12-41 ,.14 -

Com. Ach. Milıit İl ı 'Ecole deı OH. 23·12-41 15 -
de Reııerve a Haıbiye 

750 - Com. Ach. Milit. ~elibolu 
4500 -
1125 -
1125 -
450 -

•. 

> 

Com. Ach. Milit. Bakırköy 
Com. Acb. Milit. Tirilye 

,, 
563 - Com. Ach. Milit. Kayseri 
245 - Procureur Gi-neral Muğla 

3150 - Com. Ach. Milit. Bodrum 
840 - Com. AQh, Milit. Çanak. 

Com. Ach. Milit. Kooyı 

ı:l-12-41 15 -
25-12-41 10 -
27-12·41 11 -
27-12-41 11 -
27-12-41 11 -
27-12·41 11 -
:l0-12-41 11 -
25·1i-4l 14 -

19·12-41 14 -
24-12·41 16 -
19-12-41 15 -
1~·1·4~ 15 -

20-ll-41 10 3(1 
23-12-41 14 -

·-·----------------
ZZW A -mJtil!l'Jll!_&E .:WAE!LZS !& 

(0ÇINCI SAYFAG~N ~EVAMI 

lstanbul Komutanhlı Satlnalma Komisyonund•" 
Pazarlıkla rtnü isteklisi çıkmayan .,ağıda cins VB miltdarlan 1•: 

zıh üç kalem yem maddasi 'l9.12.9:11 pıınrteıi g-ünü laizalarında ~·. 
.:ılı saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri her gün ko .. '' 
yonda görülebilir. lıtelclilcrin b~Ui rün ve saatlerde Fındıklıda satt

0 

alma ltomisyooıına gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Muh Bd. 
Ton L. K. 

Kat'i Te 
L. K. 

Pazarlı ti' 
saat daki~ ..,,,, 

---·--------------- --- - -----__ ..-
Saman 
Kuru ot 

> > 

100 
100 

100 

3500 
6500 
,500 

825 
975 
975 

10 ,. 
11 
11 ~ 

* * * Yapılan ebiltıuesiae talip çıkmıyan aşag-ıda cinı ve ınikdsrl•" 
yazılı üç kalem iaş., ın.ı.ideıeri l-1.12.911 çarşamba gli ıü hiz ı larıod• 
yazılı saıtlerde yenide ı pazarlıkla ııatııı aiınaı:a darJıı. 

Şartnameleri her ıün koınisy.rnda görülabilir. lsteklilerin ı,etli 
gün ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyonuna ıolm leri. 

Cinıi Miklları Paurlık zamanı 

Süt 

Yofurt 

kilo saat dakika 

3000 
3000 
3000 

14 
14 
15 

30 

To11kapı Mattepasindakl Askeri Sa&ınalma 
Komisyonundan : 

Topkapı Maltepe !latınalma komisyonunca kor birlikleri ihtiyaç I· 
9in muhtelif miktar! u ib:erinden ve pazarlıkla keçi boynuzu, dırı. 
yer elması, ay çiçeti, havuç, bakla alınacaktır. 

Taliplerin cumartesi ve pazardan maada har giln komisyonuaıııl' 
pazarlık ıuretıle birinci maddede yazılı meva.Adı satmak lıore 111i!f•' 
caat edobiloceklori . 

Ezine A•kerl Satmalma Komisyonundan : 
Cinsi sadeyağı miktarı 10 biıı muhammen b;,del 20 itin lira ııı' 

vakkat teminat l)t)ı) lira, Yu:Cmda ınuha.ııaaea bııdeli ve mavaklıı11 

teminatı yazılı saıJeya~ı ~5. L l.9H perşembe ııünil saat 15 te f.,lıiO• 
satın alma komisyonunda pazarlıkla Hhnalınııcaktır. (stelclilnin rme•' 
kir rün ve saatte kati teminatlariyle komisyona müracaatları. 

Erzurum Askeri Satınalma Komlsyonund•n: 
600 bin kilo aıtır etinin kapalı zarfla yapılaıı miluakasasında ti' 

lip çıkmadığıudao bir ay müddetle pazulığa kenmuştur. Mubaınııae" 
bedeli 144 bin lira olup ilk teminat 10800 liradır. 

Pazarlık için pazartesi çarşamba cuma günleri öğleden senra "" 
mi~yona müraoaat edilebilir. 

Çanakkale A•k•rl Salln Alma Komleyauunden: 
Aşatıda yuılı mevaddın pazarlıkla ekıiltmeleri 22.12.941 pas'1' 

teai ~ünü saal 14 te Çar akkalede a.kcri satınalma komiıyonund• 1'' 
pılacaktır. 

Cinsi 

Kuru bakla 
Nohut 

Miktarı 

Kilo 
50.000 
50.000 

Tutarı 

Lira 
7000 
8500 

Teminatı 

Lira 
1050 
1275 

MU ZAYiDEL&:R ____ _.,,,._ 

TUrk Hava Kurumu latanbul Yllllyet fubealnden ı 
Kurban bayramında teşkilatımız tarafından toplanacak kurban d•'' 

ve baraaıdarınıo açık arttırmasına 17.12.941 çaıtamba gilnil bat1•0• 

mış ısc de iştirik eden zevatça verilen fiat haddi layıkında rörüldl,. 
diğioden arttırma ~4.l'.l.94J. çıırşamba günü saat ona talik edilmiştir· 

f aliplerin arttırma içın mezıtür guıı ve saatte CaA-alotluodaki şııt.ı' 
merkezine ve ıaıtnameyi görmek için de şube merkezine ve lıtaııb' 
Vilayeti dahilindeki Hava Kurumu şubelerine müracaat etmeleri. 

- 'Wtt• 'C"a·· D?'Y" 

lmt!yu: Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: ISMAIL GiRiT 

Buıldı~ı yeri •'MUnakasa Matbaaaı,, latanitul 


