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Türkiye için 

Ayhtı 
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~ Aylığı 2700 

~-R_Uş __ _ 

Günü geçen nushalar 

20 kuruştur 

---------~ 

Tüccarların 

tKONOMIK HABERL R 

•diyenin malzeme 
ihtiyacı 

'"~•dan temini 
L ltıiiaaade verildi 

ııJ hclcdiyeai, Türk-Al
ttt muahedesinin ak

'°rır ~~ ." Almanyaya yapı-
llrışler içiıı hükumete 

tdcrck 3 milyon lira
'tııjan müsaadesi istemiş-

~t belediyenin teklifi
~ btrUe kabul elmiş fa
t .~01l liralık kontenjan 
~ Vcrrne~e imkan ıö
~ c1en ancak bir milyon 
t~ttın~ bin liralık müıaa
ıldiğjui beleoiyeye bil

it~· Belediye bununla Al

~tl haınuy, elektrik ve 
~ ttınesi sipariş edecek, 
. llhtchf belediye ihti· 
IÇi 
ı_ 11 demir ve bakır da 
ıttit. 

Rumen ticaret 
ll\üzakeresi 

t?ıdJr.; • R 
&•tnı:ze göre umen 

h ltşrinisnninin ilk g&in· 
~şlıyacak c.lan Türk -

li C•ret wuzakerelerine 
~dtcek Türk - Rumen 
ltabit etmiştir. 

~hte sabık Harici Ti-
1 '.ı•rlarından M Kriıto 
~dteektir. . 
, ~ trelerin mev:ıuu eskı 

1tıJ \ııncn ticaret mü:ıake-
Ytnileuıek vt:: bunu 

tı 0lduğu kadar 2eni,let-

~arn 
iplik fiyatları 

Yükseliyer 
3
1Plik fiyatlarının kilo 

"\u~ lira niabetinde bir 
t kaydedilmiştir. Filha

~~""tlce l'l-13 lira olan 

d ham ipli~in kilosu son 
~ q8 liraya kadar sahl-
htların daha da yük

lldtn korkulmaktadır. 
l -
nlıııar tütün satın 
\~1 alıyorlar 

t~etimiz.e gelmiş olan 
"ltGtnn kumpanyalarıorn 

\ ~ lerj Ege mıntakuında 
\ Co bin liralık tütün mü· 

\:tııi,lerdir. Bu tütünler 
tn ıonra ievkedilecek· 

~ -
leuiye16r hakkında 

1 

kanun hazırlandı 
~tadan bildiriliyor: 
id

1
h,1er kanununun beşin· 

tittaiııin A fıkrasını tadil 

~tı ltarıun layihası hazır
t l'. Bu layıhaya ıöre Be-

• t b· h ı~ lr ıene zarfında ta • 
)~~:ri varidatlar yekünun

\,1 t beşini Belediyeler 
L tıll 

izmirden Zeytin Yağı almak 
iSteyorlar 

lzmirden bildiriliyor: 
Bağdadda bıılunan 4 mühim 

firma, şehrimiz ticııret odasında 
ve ihracatçılar birli~i uınumi ka
tibliğine müracaat ederek lzınir· 
deki zeytınyağı ihracatçılarile iş 

yapmak iıılediklerini bildirmi~ler

dir. İrak halkı, ötedt>nberı f'ılis
tin zeytın yağlarını istihlahke a
lışmıştır. Hısrb sebebıle epey za
mandanberi Fıliı.tinc!en lraka yağ' 
gönd.:rilememektedir. 

Bu sebeble Türkiye zcytinya2-
larının yeni bir piyasa kazanma· 
tarı fırsatı da do~muş bulunıuak· 
tadır. Alakadarlar, lzmirdek.i zey· 
tınyag"ı ihracatçılarının, iyi bır ış 
yapa oı leceltler ia m ütaleasındadır
lar. 1raıdaleı tıcaret ata~elıtımiz. 
de bu hu.iıuta fıcaret Vekaleti 
nezainde teşebbüste buıunmu~tur. 

.Slavakyadan bir fıı ma, lzmır
deki üzüm ve iııcır ihracatçılarıle 
iş yapmak istedığini bildirmışıir. 

Üzüm, incır satışları 

Son giıolerd'! şebriruizdek i Ü· 

ziım ve ıııcır ıma.athaııelcri, mü· 
hım mıktarua matıauı ışleınışler

Jır. Y apıiıın sat ışıara ~ore şeh· 

rıwızu-: ... i ecı ebi lırwuıara bıııh:r-
lc~lımıııe cc ton uzum ve ıncır 

başlanmıştır Yakrnda mu hı uı par· 
tiler daha işleıu~cek. ve teıııım e· 

dilece.-tıı. 

Pamuk ipliği tevziatı 
Pamuk ipliği te\ ı.iiltuıda iÖ

rülen yolıuz.luklz.r etrafmda lk
tısat Vekaletinin yapııı makta 
olduğu tahkikatın ndiceıendiiini 

yaunıştık. Öirendiğimiz~ göre 
Vekalet bu işı e aılı •urctte hoıl-

letmek için mühim bir karar 

vermiştir. 
Bu karara iÖre lktiaat Vekaleti 

Ticaret Vekaletilt: temas ederek 
iplik aıkıntı~tıu bertaıaf t:twek 
maksadile hariçt.:n ıplik ithali
ni serbest bırakan bir karuııa
me pıojesi hazırlanmış ve Baş· 

vekaiete takdim etmiştir. 

Bu kararname ile iplik tev

ziatında görülen her türlü müı
küller bertaraf edilmiş olacak, 
herkes istediği kadar iplik ie· 
tirmek salahiyetini haız olacak-

ttr. 
Kararnamenin tatbik mev-

kiine konulmasile iplik fiatla-

rında da bir tebed<lül olacağı 
kuvvetle tahmin ediluıektedir. 

Toptancılar urfa yağlarını 

~aklayorlar 
T rabzon yağı fiyatlarının 

m euşe memleketlerde yükselme
si üzerine ı~taııbul fiyat mura· 
kabe komisyonunun da iiyatlara 
kiloda 16 kuruş zam yapması 

öt edenberi muayyen farklarla 
yekdiğerine muvazi fiyat alan 
Urfa, Gaziantep hatta vejetalin 

"l~ll Yatıracaklardır. Se· 
~>, "a kıHlar bankaya bu 
~~ l'lllıruuyan Belediyelerin 

~~iı·"tı.ridatlar ının yüzde 
t'- 'Ye Ve kale ti tarafından 
tttlr. 

fiyatlarının da yükselmesine bir 
veıile addolunmuştur. Son gün· 
lerde piyasada, bu yağların da 
fiyatların Trab:ıoıı yağı gibi yuk 
aelece&l hissedılerek toptancıla
rın yağlarını ıtatwayıp sakladık
ları ve bazı ıerıııayedaıların da 
ı toklar tertip ettikleri a-örül· 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, E.ki Günıriilc. Caddesi, 

No. 52 Hu5U!lt Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarebanemizde rörüıtUür 
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Adana Ask. SAK 
Sıtır eti 1942 

Ank. Bölge Sanat Okulu 

Kablo ı·e hattı havai tniHll 1936 

Ask. Fabrikalar U. Miid.: 
Leııters parnutu 193b 

Bahkesir Ask. SAK 
Patale• l 92<1 
K. ıoQ-aıı 1 CJS2 

Linyil kömürii )Q24 

Pirinç 1938 
Becen Terbiyesi U. Miid.: 

Cep ve kol aaalı 1936 

Diyarbakır Ask. SAK 
Nakliynt yap. 1924 

Erı.urum Ask. SAK 

Linyit kömürü 1937 
İçel Orman Çevirge Miid.: 

Çam nQ'açı 1937 • 

İst. Elektrik Tramvay ve 
Tünel işlet. 

Muhuvile merk. inş. 193ô 

• 

lst. Komut. SAK 

Maltepe Atış Okulu 
Su teıisatı tanı:ri 1939 

İzmir Nafıa Müd.: 

Tire Okulu hinuı t11miri 1437 

İzmir Lvz, SAK 
Muhtelif erzak 19-1:.! 

Kırklareli Merk. Konınl.: 
K. ıotau 1932 

Konya Ask. SAK 
K. ot 1942 

Kiiçilkçekmece Avcılarköy 
Ask. SAK 

Sadeyatı l9S7 

Manisa Maarif Müd.: 
Muhtelif erzok 1939 

Maltepl'I Useıi Ask. 
Sadeyotı 1941 

M. M. V. SAK 
Araba mnl:ı:eme!li 1427 

Trabzon Ask. SAK 
S:t~un 1941 

! 

SAK 

! 

bu~ün\,.rde mıihim rnıktarda çivi 

gdece~i ii)ğrenılmişlir. Madeni eş· 
ya Birliğine ait olan bu ljiviler 

Türk-Bulgar hududuna getirilmiş-

meslek t Organıdır 

MU NA KASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Ankara V•lilillnden: 

Nafıa garajında yapılacak benzin deposu işinin ibaleai 13. 11.941 
pcr,embe iÜnü saat 15 te vilayet daimi encümeninde yapılmak üze
re açık ek5iltmeye konulmu,tur. 

Ke,if bedeli ~320 lira 16 kuruş ve mıınkkat lemioah l74 lira 
Ol kuruştur. 

İ!lteklilerin muvakkat teminat, mektup veya makbuzlariyle, ti· 
caret odası vesikalarını ve Nsfıa müdürlütünden bıı iı için alacak· 
ları fenni ehliyet vesikaları hamilen yukarıda adı ıeçen ril• v.• sa
atte daimi encümen reis'itine müracaatları. 

Buna ait keşif ve ıartnameyi her ıün nafıa müdilrllltilndo rö· 
re bilecekleri. 

Ordu Nafıa MUdUrlUiUndon : 
Mükerreren ek.iltmeye çıkarılan 6019 lira 90 karııı keıit bedelli 

Fat a ceza evi ioşaahna htekli çıicmadı2'ından 6.10.941 tarihinden iti
baren bir ay zarfında pazarlık suretiyle ihale edilecetioden iıteklile
rin Nafıa inşaat komisyonuna müracaatları ilan olumu. 

,. • * Mükerreren eksiltmeye çıkarılan 1253 lira 91 kuruı kcıif bedelli 
Ünyf" Adliye dairesi ye. ceza evi tamiratına istekli çıkmadıfındaa 
b.10.941 tarihinden itibaren bir ay zarfında paurhk ıuretile ibaleai 
yapılaca~ından isteklilerin nafıa inşaat komisyonuna müracaatları. 

Ankara Beledlre•lnden : 
Samanpazarı meydanı ile Ulus matbaaSI ve Hacıbayraıa 

camii ö ıleri ve Oıkunlar sokatı asfalt kaplaması işleri 15 riln aild· 
deıle açıit. ekııltmeye konulmuştur. 

mektedir. Bakkallarda mevcut 

olan Urfa yağlarının bitmesin· 
den sonra nasıl bir vaziyet ha

sıl olacağı alakadarları düşüu· 

durmektedir. ' tır. l\ıt •. mlcf91;.miz" ithalinden 

Muhammen becıeli 8340 liradır. 
Teminatı 625 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve keşif cetvelini srörmek i!ltiyenlerin her rün eacümea 

kalemine ve istek.lılerin de 7. ll.941 cuma rünü saat 10.JQ da beledi
ye dairesinde mutc1ekltil encümene müracaatları. 

Bu vaziyete, yapılan şika• 

yetler üzerine fiyat murakabe 
komisyonu müdaheleye başla
mıştır. Mallarını inkar ve sal· 

mak istemiyen tacirler hakkın

da derhal tahkikata başlanmak· 
ta ve zabıt tutuLnaktadır. 

Şahi re Odun gelmiyor 
ÜJuıı tacir, deposu ve ı.atıcı

rıııdan i:.ıeııeıı bcyıııın .. ıııe oıiih· 

leti S lkincileşrine kadar u:ıatıl
mıştır. l;fo kararın ıttıhazuıa se· 
beb, mühlet daı lığından dolayı 

ıtokların tamawi!e bıldirilemcmış 
olması yolundakı meilıuz iddiala
rın ~nüne i'eçnıeklır. Mükclleil<'r 
beyanname İle stoklarını bildir· 
nıeğe d~vaın etınekttdiı ler. Be· 
yannamelerıo tevdii devam eder· 
ken bır taraftan da şehre yeni
den odun getirtilmedi2'i nazarı 

dikkati cetbetmeıte başlaınıştır. 

Evvelce de yazıldığı gibi, bu 
vaziy~tte İcab eder e belediye 
mahallinden odun getirtmek ted
birleı ini alma.ğ:ı başlamıştır. 

Fırınların Yeni Kontrol Şekli 
Belediye sıhhat işleri müdür

lü~ü, fırıuların ve buralarda imal 
edılen ekmeklerin ve bu ekmek· 
lerin imalinde kullanılan unların 

müralı.abesi ve ekmeklerin sıhhi 
şartlar altında imal ve tevziinin 

temini için fırın ttfti' fişleri ih· 
das etmıştir. Teftiş ile mükellef 
her mevki tabibi, ıı:ııntakasındaki 
fırınların bir lıstesini yaparak fı· 

rınlara birer fış numarası verecek 
ve fınnda haftada en nz iki de· 
fa yapacağı teftiş netıceııini Iışe 

kaydedecektir. Sıhlıar ınücıurlüğü 

bu fişleri daıma koıılrol e<lecelc 

ve kararlar verecektir. 

Mühim miktarda çivi 
geliyor 

ve Mıcariıtandan 

sonra Ticaret Vckilctıııiıı tesbit 

etliği tev2iat şartlarına göre Biı
lik ar.alan an11nda taksim edile-

cek.tir. 

İstanbul iaşe teşkilatı için 

yeni kararlar veriliyor 
lstaııbul laşe Müdürlüğünün 

va:ziyeti etrafında tetkikin yapıl
masına başlandığını yazmıştık. 
lstanbulun diğer şehirlere na:zar·an 
daha kesif bir iş bayatı merktı.İ 

olması, raşe teşkilatına yeni bir 
veçhe verilmesini lüıuınlu kılmak
tadır. Ticaret Vekiileli, bu huı>U5· 

ta şelıriruizdeki alakadarlardan 
malumat istemiştir. l!!tanbul laşe 
Müdürlüğünün kaldırılarak yerine 
bir {lstanbul iaşe ve Mürakabe 
Umum Müaürlüğü) ihdası da dü
şünülmektedir. Bu Umum Mü
dürlüğün, Fıyat Mürakabe komis
yonu, işçi ve fiyat tesbi ti işlerile 
alakadar bütün dairelerden mü· 
rekkep olacağı söylenmektedir. 

Maamafih, dedi2imiz gibi, bu 
hususta htnüz verilmiş bir karar 
yoktur. 

Taş ve toprak mangaf 

kömürleri 
Mangal kömürü işleri ile ya· 

kından alaknn olanların bildirdi· 
ğine göre, toptancı kömürcüler 
toptan ve perakt>nde satışlar ara
sındaki farkı kendilerine hasret• 
mek için geniş bir teşkilat kur-
muşlardır. Bir şirıtd .halinde ça
lışan toptancılar getirmekte ol-
dukları kömürleri kendi müeue
selerinde perakende satmakta, ay· 
l'ıcn emniyet ettikleri kimselere 
de fatura mukııbilinde 7 kuruş 

Giresun Nafıa MUdUrlUIUndeıı 
Eksiltmeye konulun iş: Giresun -Trabzon sahil yelunun 57 inci 

kilonıelresinde a,ma harşıt kö?ıÜjÜniio boyoı va taruiral i,idir. Keşif 

bedeli 1327 lira 95 kuruştur. 
Eksiltme 3.11.941 trrihine tesadüf edeo pazartesi fÜaÜ saat 15 

de Vılayet makamında ıoplancak olan Vilayet daiıni encümeniııe •
leı.i olarak yapılacaktır. 

Bu ir:: ait keşif cetveli, mukanlerıame, , ırtname ve buna aıüte· 

ferri cıi~er evrak Nafıa Mudürlü2'ünden param: alınabilir. 
Eksıltın~ye gir.,bılıo~k için İ§telclılc:ria 91 lira 90 kuruıluk tomioat 

yatırmaları şarttır. 

iıteklilC'rİn ellerindeki muvakkat teminat makbuzlariylo ikinci maci· 
ded., bi.Jiı ileu fıiıı ve saatta vilayet daimi encümeniode bul\lnmalara 
ilaıı vlunur. 

Bahkoelr Defterdarhlından ı 
356 lir 55 kuruş l vrindi. 
800 lira korocu. 
1000 lira küpeler. 
400 lira Savaştepe nahiyeleri hilkOmet konaldarınıo tamirleri pa• 

zarlıkla açık eksiltmeye konmuştur. 

ihale Balıkesirde defterdarlıkta teş1ekkül eden komisyoo huaurun• 
da 5 teşrini sani 9.U salı ıününe müıadif ıaat 15 te yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname ve keşif evrakı milli emlik dairesinde fÖrfl· 

lebilir. 
ihaleye iştirak edebilecekldrin keıif bedelinin ~" 1,5 nisbetindo 

teminatı ve e.hliyet vesikası ibraz etmeleri ıarttır. 

Bahke•lr Vallllllntlen: 

Bandırma Gönen yolunun 7+140-8+570 inci kilometreler aruın· 
daki tamirata talip çıkmadıtındaa pazarlığa bırakılmıştır. 

Ke,if bt"deli 3678 lira 20 kuruı muvakkat teminatı da 276 liradır. 
ihalesi 17.11.941 tarihine kadar daimi encümende yapılacatındaa 

isteklilerin muvakkat teminat ve ehliyet vesikalarile birlikte miira• 

caatlarl ilan olunur. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarT alat, Hastahane Lvz. 

lstanbul Sıhhi MUeeaeeeler Art8'ma 
ve Ekalltme Koml•yonund•n : 

üzerinden vermektedirler. Böyle 
pahalı kömür alan perakendecile
rin, zarar etmt>k ıçio kömüre taş, ) 
toprak ve su kattıkları fiyat mo· 

1 
rakape bürosuna vaki şikayetler· i 
den anlaıılmıştır. a 

Şişli Çoouk Hutahaneıinin 86 kalem iliç ve malsemeai bbbiyHl 
açık eksiltmeye konlılmu,ı ur. 

Eksiltme I'.l.11.9'11 çarşamba rünü saat 15 da Sıhhat ve lçtiıaal 
Muavenet MüJürlüg-ii bin•sıııda kurulu komisyonda yapılac-aktır. 

Muhammen fiyat 86 lı;alım ilaç ve ınalzellleİ bbb17e içi'" 268~ 
lira 93 kurPthır. 



Sa7fa 2 MUNAICASA GAllTE.SI 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli 

A) Münakasalar 

ln.-•t. Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, H•rlta 

Haııt köprüsil boya ve tamirat iıi 
Uluı matbaası ve Hacıbayraın Cami önleri ve olkun· 

lar ıokatı asfalt kaplama işleri 
Fatsa eezaevi inı (temd.) 
Unye adlıy" dairesi ve cezaevi tamiri (tema.) 
1 vrindi bükılmet Konatı tamiri 
Korucu hükimet Korıatı tamiri 
Küpeler hükumet Konatı tamiri 
Savaştepe hükumet Konatı tamiri 
Baodırma - Gönen yolunan arasında yap. tamirat 

(tenıd.) 

Ank. hastane binası muteb3ki tesisat ve inş. (Şart. 
1350 kr.) (muteahhit nara ve heaabına) 

Hastahane bahçe tanzimi ve su tcsiutı işi 
Çapa kız orta okulu tamiri 

Aşkale kazası hükılmet Konaiı inı 

aç. elcs. 

paz. 

paz. 
> 

paz. 

• , 

kapalı z. 

kapalı z. 
aç. ekıı. 

kapalı ıt. 

Mubam. bed. Teminat Milracut yeri 

1327 9S 
8340 -

6019 90 
1'!53 91 
356 55 
800 -

1000 -
400 -

3678 20 

270153 40 

11797 30 
3699 28 
17852 24 

99 69 Giresııuo Nafıa MGd 
625 50 Ank. Belediyesi 

Ordu Nafıa Mtıd. 
> 

Balıkesir l;>ef ter4'arlıtı 
, 
• 
• 

276 - Balıkesir V aliliti 

1455' 50 D. O. Yelları Ankara 

1349 80 Yeagat Nafıa Müd. 
278 - lıt. Nafıa Müd. 

1338 93 Aşkale MalmüJ. • 

Gtlnü 

3-11-41 
7-11-41 

Sn 

15 -
10 30 

6-10·.f litib. 1 ay 
6-10·41itib. 1 ay 

5-11-41 15 -
5-11-41 15 
5-11-'41 l~ -
5·11-41 15 -

17-11·41e kadar 

14-11-41 16 -

15-11-41 10 -
17·11·41 15 -
17·11·41 14 -

IUiçlar, Klinik ve l•pençlr•rt allt Heatahane Lva. 

lıaç ve malzamei tıbbiyesiŞiıliÇoçukhast. için:l6 ltaJ. aç. ak,, 2639 9l 201 74 lat. Sıhhi M8e11eler SAK 12·11-41 16 -

flı ens11cat, Elblae, Kundura Çam•f"• w. •· 
Elbiselik kumaş: 789 m - kaputluk lcumaı 657_,5 ıo paz. 

(tashih) 
Ask. Falnikalar U. Müd. SAK Ank. 3-11-41 11 -

Çarıklık ham deri: 6 t. 
Harici elbise yap: 120 tak. 

paz. lc. 3 30 1485 Toph•oe Lvz. SAK 4· ll-41 
14·11·41 

3-11-41 

14 30 
15 aç. eks. 3600 - 270 - Ank. Sanat Okulu Müd. 

D. tipi ıaraaıırlılc boa: 9aOOO m.· &. tipi: 90000 m. pn. m. O 27 ve O 30 7630 M. M. V. SAK 11 -
(Şart. 257 Kr.) 

.Hari~ i elbise (calcet ve pantalon) 100 tak. 
ş elbisesi: 400 tak. 

aç. eks. 

Kışlılc iskarpin Leyli Tıb. Tale9e Yurdu talebe Ye kapalı &. 

hademeleri için: 1152 çift 

Nakll~at, Bo,altma, YUkletme 

Yem nakli: 6000 t: muatelif 
(temd.) 

Afaç nakli: 5000 mJ 
Posta nakli (temd.) 

erzak nakli 3000 t. aç eks. 

1! aht'1ilet, ()enzln, Makin• ••ll•r• "· •· 
Gaz r•tı 4 t, a,. ekı. 
Kriple maden kömürii 157 t. yerli ıimikelt 30 t. • 

MDteferrl" 

Toz kireç: 2 t. 
Muvezzi ç ımta11 büyük: 50 ad - lcüçtık 50 ad 
Çimeuto: lUOOO t. (Şart. ~ L) 

Aliminyuın çadır düfınesi 130:>0000 ad. (ıni'ltealaiıit 

nem ve huabına) 
Keçi kılı: 10 t, 

•aak, ••1tlra. &t S t'U 1 '# . • 

Pirinç: 11 t. 
K. faıulye: 10 t. 
Nohut : ıs t. 
K. fasulye: 15 t. 
Sad,.yafı 10 t. 
Nohut: 11 t. 
Sade yııfı: 20 t. 

Patatt-ı: 309 t. 
Nohut: 40 l. 
Sade ya~ı: lO t. 
Y eıil M~rcimek: 40 t. 
Nohut: 35 t. 
Ekmek: 22 t. (temd.) 
l)atlıç eti: 8 t. 
Urfa aade yıfı 2.2 t. sııytin ayvafıi: 600 k. 
Sebse, meyve, limo• sirke ve yuı.urta 
Kuru erzak: ı6 kalem 
Şehriye: 100 k • makarna 500 k - i•milt: 400 k~ 
Lahana: 2.5 t. prase 2.5 t. 

(B Müzayederer 
Tek atlı tente araha11 koıumlarile birlikte 

Ladin ve kiknar kereatesi: 260 m3 
Razmol: 20 t. 
Keten tohumun suaam kokH 10 t. 
Kara bakla: 10 t. 

Munkkat t•minat 201 lira 74 ltaroılur. 

aı. eb. 
aç. eks. 
kapah z. 

paz. 

paz. 

kapalı :z. 

af. ekı. 
, 
• 

paz. 
•9· ekı. 
pu. 

• .. 
• 
> 

aç ekı. 
kapalı z. 
•f eks. , 
kapalı z. 
aç ekı. 

aç. art. 

• 

lıtekliler şartııamt-ıini her rün komiıyenda ıörebilirler. 

3000 -
3200 -

Çifti 11 50 

t. 1 -

m3 32 -

2000 -
4~15 ~o 

1400 -
207000 -

beh. o o~ 

noo -
1850 -
2025 -
2775 -

12000 -
1485 -
k 1 75 

k o 10 
k o 17 50 

lı: o 15 
k o 17 50 

3135 -
5400 -
4456 -
2883 ~o 
59:l0 -

450 -

--
m3 17 84 

1800 -
1200 -
13()0 -

225 Aok. Yapı Usta Okulu Müd. 

240 - • 
993 60 lı•. Sıhlıi Mı .... seler SAK 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

11500 - Çanak. Aık. S~K 
lahkeair P. T. T. Miltl. 

14·11-41 15 3() 

14-11·'1 16 -
14-11-41 15 -

10-11-41 14 -· 

10-11-41 .15 -
3·11-41 16 -

ıso - Van Ask. SAK 1-11-41 11 -
316 1• lst. Liman Sabıl Sıbhiye Mrk. SAK 13·11-41 14 30 

__ Qrtla Villyeti 4·11-41 1S -
105 - lıt. P. T. T. Mid. 19-11-'41 15 -

11600 - D. D. Yolları Ank. ve Haydar,aşa 17-11-41 a 30 
Veaaeleri 

7500 - Topbane Ln. SAK. 

540 -
13t -
153 -
209 -
900 -
112 -

215 -
405 -
335 -
217 -..... -

34 -

, 

Van Aık. SAK 

> 
, 
• 
.. 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Aık. SAK 
.. 
, 
> 

• 
il 

l.t. C>rman Falıtülteıi SAK 
.. 

• 
• 

Kiğıthaae Klytı ihtiyar Meclisi 

11-11-41 14 30 

4-11-41 14 -

3-11-41 16 -
1-11-41 11 30 
1-11-41 
3-11-41 
1-11-41 
3· 11·41 
5-11-41 

5-11-41 
~-11-41 

5-11-41 
6-11 .. 41 
6-11-41 
~-11-H 

3-11-41 
3-11·41 
3-11-41 
3·11-41 
3-11·41 

31-10-41 

10 -
15 30 
12 -
15 -
11 

14 
15 -
16 -
15 -
10 -
H-
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
10 -

Katlıköy 2 ci Sula Hukuk Hakim Ka· 4-11-41 · 14 -

270 -

dılcl>y fuar Maballi 

Giresun Vakıflar Mid. 
lıt. Ziraat Mekteai Mntl. 

> 

3-11-41 
8-11-41 
8· 11-41 
8-11-4 ı 

14 -
11 -
11 
11 -

zarhkla ihaleye konmuıtur. lbale 3. 11.941 saat 14.~ ta Beyotlu ~·· 
tiklil caddesi liıl'!ler mobasebecilitinde yapılacaktır. Mu~alı.kat temk" 

t 56 liradır ıteklilerin en az 500 lirııhk bu kabıl •ı yaµh -
na ı . 'k l ·ı b' 
larına dair aldıkları ehliyetname ve 941 yılı ticaret veu a arı e ır: 
likte komisyona relıneleri, kf'şif, ıartname için ok.ula ınüraeaat eyle 

beaer •etruine 30 kuruı tahmin edilen 90 itin •etr• I il 
ıarlık luz pazarlıkla salto alınaeakhr. ihalesi 3. 1l.9~ 1 !. 

V L • nuııu-saat 11 de Ankarada M. M. . aatınalma lli.Omıııyo ·~ 
Taliplerin belli vakitte 7630 lira kati te•İnatlarile kO'I' 

lari. Şartnameıi 257 kuruta komiayondan alınır. 

Aakert Fabrikalar Umum MUdUr•UIU ,...,..
Sabnalma Komlayonundan: 

lbalesi 11.11.941 aah g-ünü ıaat 14.30 d~ yapı laca'c.6:; se ve kaputluk kumqlarındao 789 metre elbiselik ve 941 
putluk ltumaıın rörnlen lüzum~ binaen ibsleoia 3. 1 ı. 
ıiinil aaat 11 de pa:sarlıkla yapılacaktır. 

M••• Aakerl Satınalma Koml•r•"' 
Kapalı zarfla 6441 çi.ft kundur~ al_ınaca~tır. M~9'1 

57969 lira, ıuuvakkat teınanat 4348 lıra ıhalesı 15.11 
ıüaü saat 10 dır. isteklilerin teklif ınelchıplarını ihıl• 
saat evvel Ko. na vermeleri. ~naıt ve euaf ber ıaı11•• 
taıılaul Lv. A. Sa Al. KQ. larmda g"Qrülir. 

l•hnbui Sıhhi Müe•••• eler Artaet'' 
ve Ek ıiltme Komlsronund•n= 

f.lazıt E arazı Akliye ve A.-bıye il utaneiiniıı 61; 
lak şayafı açık ek11ltıaeyıt koııulal'Jıtu r. " 

Eksiltme 12. 11. 941 Çarıamba ıünü ıaat 16.JO 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğii 9inuında kıarol• 
yapılaoaklır. 

Mubammeıı fiat beher m;?tre için 3SO kuruştur. 

Muvakkat teminat 17d lıra 15 kuruıtur. . dl 
istekliler şartnacae va nÜ•Dunaıini her gü11 k<>ıaısyoo ~ 
lsıeldıler 1941 yıh Ticaret OJası vesikaıiyle l496J 

yaıulı veııltalarla bu İl• yeter muvakkat teminat ••"~' 
aektubile belli rüıı ve saatte komisyo.ıa ırelıuleri. 

. . . ıısı 
* • • Leyli Tıp Talelte Yurcio talebe ve badennlerı ıçın 

iskarpin kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtar. D'I 
Eksiltme U. 11. 9tl Ccıu flİ ıü saat 1) de ftta• 

içtimai Muavdnı:t Mlldiirlütüııdo kurlllu K•>miıyead• .,.,. 
Muha am'n fiy•t ıa,h,r çıfc uurpin için 11 lır.ı jO 

Muvakut teıainat 9).3 lira 61) Kuruıtur. 

lıtekliler şartnamesini çalışma riinlerinde Koıaiıy_,a.ll ~ 
lsteldilerin l H 1 yılı Tıc.ırat OJ nı vosik.ısile l4'10 1 

da yazılı vesikalar ile bu işs yeter muvakkat ıaraati " 

banka ındlctubile birlikte telı:lifı lııvi urflarını ibate sal 
at evvel ınak.buz mukabilinde Ko:aisyena nrıaelerl. 

Sur•• Beled•re Rlr••etlrHlen : k,. 
Belediye aıomur ve mlistahddmleri için yapılıaall ıet• 6 

kım elbbenin dıi<icaı aı.;ık e lrnlt ıı:y• koııın ''hır. J!.uill"' 
Perıembe tünıi ııut l) de s,,lediye Encü'lleninde r•P111 

Beber takımın muhammen bedeli ll lir.ı 8) kıaraı • 
liradır. İlk teminat 1 "' liradaıa ibaret elup talip olaala~ 
ve saatte Balediya f.ıcü o!:ıh:h b ılu ı n ılara V• 11rt11• ,;A 
isteyenlerin her i1 fÜDÜ ve uatiade Belediya muhuebt 

tarı ilin olunur. 

lzmlr 8elelllr••l11lle11: 
Kumaıı Belediy., tarafından v.nilmelc soretile itfıif:.,, 

riyle ııbhiye şoförlerine 55 takım kışlık elbise raptıl'11 
ri müdürlü2'1lndeld ıartnaınesi vethile açık ekıilt••Y' 
Muhammen bedeli '60 lira, muvaldıat teminatı 49 lira SO~ 
lipleriD teıainatı iş bsnl<asına yatırarak makbıu:lan il• 
lan 31. 10. 9 u O•aıa rlinil saat 16 da Eıdi D ::11• .,, .. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Serhan Ylllr ~tlnden 1~ 
Adana - Karataı yoluna lüzumlu 3 l» metre "lif' 

300 metre mikip Konruluıaera ihraç ve nakli iti 7221 
üserinden •tık eksiltmeye tıkarılcuııtır. 

Etıiltnae 6.11.9.U tarihin• ıuih ıılif P•rt•mbe ıll0• 
Vllayet daimi encümeninde yapılac:aktır. 

lıteyenler bu ite ait ketifn.ı aa va fUtuaıaılerioİ 
Nafia Müdürlllfüııe müracaat edebilirler. . ıt 

lsteklilerin 541 lir. 6t ku ıj\ok rn 11akkat te••" 

lasımdu. 

ı . t•nbul Lv. Amlrllll Satın alma 
Kadıköy ruuueaincien Kartal Malt.,peıi a4'•ki 

okulu binasına 70 ton kok kömüril uldettirileeektir. ,O ~ 
Açık ekıiltmeıi 12.ll.94l 9arşamba rünil ıaat 14, ~arJ 

de Levazıra aınirlifi aatmalm<1 ko111iıyenunda ya,ılaG 
lsteklilerin teklif edecekleri f ıyat iiaerioıjen kati 

belli saatte komiıyona relmeleri. 

Mahrukat, aanıi.1 •. _. ı'.<i.u / J }i J 'ı 

lzmlr B•l•lllyeıwinden : ~ 
Aceze ve ınuhtaılara dafıhlnak üzere 10,000 kil• 

aatın alınınası, yası iıleri ıaüılilrliitibdeki ıartııamesi f 

mtıddetle pazarhta bırakılmıthr . Muhamıo~n bedeli 7~1 
kat teminatı ~· lira 15 k11ruıtur. Talip1erio 31. !O. ,; 
~41 (dabiı)laaftanın Paaartesi Çarıaınb:ı \ ' 41 Cuına ıil .. 
ciimeııe milraeaatları. 

D. D. Yolları 3 cU ltl~me MUdUrll~ 
Mıktar, muhammen be9el .-e muvakkat teminatı -.;aJ istekliler 1941 yıh Ticaret Odaıı veıikaıiyle 2490 sayılı kanunda 

yazılı veaikalar ve bı: işe yeter mınaklcat teminat makbuz veya ban· 
ka meklubiyle birlıkte aelli iÜ• ve aaatto komiıyona relmeleri. 

!!!3!'? - 4 " ! -

meleri. ~ . 
çam odunu pasarlak usulile eltıiltmeye kon11lıuu1tt1'• ,.,, ' 
Pnşıambe rlnü ıaat 16 da Balıi<eıir4e D. O. Yol ,,,-

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Maiz.J 

Partevnlral Llaeal MUdUrlUiUndın : 
O.kulu~uıuu 746 lira 12 kurut ketif itedelli blerifer tamiratı p&· 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
M. M. Y. Sa: ını:ıt;;;a Koml•r•n11ndan 

Beher metre1in• 27 kurut tahmiD edilen 90 bin metre D lıpi · v• 

f )etme ltinasıAaa fdpılacaktır. lıtık.l ıl ar H!JJ uyıh ıc.ra tf'I 
1 

ti2i veııikalarla ihale ıllnil mıuıyy~n saatten !tir ,.at t -

numuıa miiracuıları lhımdır. Bu iıe ait ~artoam• "' 
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proiui parasız Komisyo:ıumuzdın :ıhr.abilir. 

Mıhları Muhamırıen bedeli Muvakkat teminatı 

Ton 

l7Q 

Beher ton içsn 

Lira 
H 

Lira Kuru~ 
171 50 

Avcılar Askerl Sattnalma Kemhyonundan: 
Kapalı ıı:arf usuliyle 400 ton levemuia ahMcalttır. Muhammf'n 

bedeli 8000 lira olup muvakkat tenıinat 6CO liradır. 
Eksiltmeai HU 1.941 aah rüoü saat 15 t• Küçük Çekm,.ceniıı 

~vcılar köyiludeki Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnıımesi her rün 
Ke. da rirülür. E.lcsilt meye iıtirak edf'Cf' kler ticaret oda<1ınd.ı mu-

tıyyet olmaları ıarttır. isteklilerin bf'lli fÜn ve sıuıtten bir nat r.vvel 
teuıioat ve teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

Bohyır Askeri Satlnalma Komisyonundan 
Tahminen beher ki\o~u 2 lturuı 2) santimden 720.000 kilo m•şe 

odııııu pıızarlıklıı !atın ahnl\C'1ktır. Muhaın uen bedeli 16l00 lira k.ttf 
teminat l430 liradır. 

lhale!Iİ 4.1 l.9-H .Salı ıiinü nat 16,30 d;ı BııLtyır civarı A~. P.->s. 
780 Sa. Al, Ko11Ji)yonu11da yapıla :aktır. l·>tekliierin mezkQr gün ~e 
ıaatte Kukisyona müracaat\arı. 

Van Askert Satanalma Komisyonundan : 
Muradiye merkezi için beher kilosuna 50 kuruş tahmin edilen 4 

bin kilo gaz yatı aç1lt eksiltmeye konmuştur. Muhammen be6'eli 2 bin 
lira olup ilk temiııatı 15U lıradır. Evsaf ve şaıtoameu satınalma ko
rnisyonu:ıda görülebilir. lhale)İ 1.1 l.9H cumartesi günü saat 11 de 
Yanda• ı.ntınalına komisyonund.:ı yapılacaktır. İstekliler belli gün ve 
ıaatte lewinatlarile birlikte komi!lyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

Müteferri~ 

0&'11Z L.,vazım Sattnalma Komisyonundan: 
4 l!cincit~,rin 94l Sllı günü 3a.ıt 13.3u dıl paurlıkla 3 bin aJet 

b ">ş un çuvalı alıuac.ıktır. lı;tf'klileri11 belli run ve s ıa ttö Kasımp:ı
da bulunan komi1yonda hazır bulunınaları. 

A11k11ra l.evazım imlrllği Satlnalma Komisyonundan: 
A,a~ıda cins ve miktarı yazılı 19 k:ılelll spor ıualzemesi pazar-

lıkla eksiltmesi 6 11.9 ll saat 15.30 da Ankara Lv. A. Sa. Al. 

Ko. da yapılacaktır. 
Şartnaın! ve nümuneler her ırün koıuisyoııda görülebilir' 
Teklif edilecek fiyata nazaran kati teminatla komisyona wü· 

ta.caat edilmeıaı. 
Forma: 18 i orta 18 i büyük boy da 
Don 40 ı orta 40 ı büyük boyda. 

Çorap: 18 i orta IS i büyük boyda 

Süveter: 6 ı orta 6 ı büyük boyda 

Yün fanila 2 adet 
Liatı k ayakkabı: 10 çift 40 No. 1 O çift 41 10 çift 42 numara

la.rdaıı 
Koşu terliti: 15 çift 38 15 çift 39 15 çift 40 ve 5 çift -t l nu-

tnınalardan . 
Aşofmoa: 15 çıfti orta ve 15 şi de büyük boyaıt. 

Mayo: 12 si erta 13 bilyük boyda 
Atlet fanilası: 25 şi oıta 25 şi büyük boyda 

Bornoz.: tabii büyüklükte 
Futbol fotioi: 4 çiftı 40 No. 4 çifti 41 No. aiğer 4 çiiti de 4l 

No. 
Güreş fotini: 4 çifti 40 No. 4 çifti ·ll No. di&"er 4 çifti de 42 

No. 

14 lira, hepsinin HOn lira, muvakkat teminat 105 liradır. 
isteklilerin elbaotaki mühürlü fr•e eıas nümunelerini ve alıma 

eııu şartname•İni görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak lİ7.e
re çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari kalem levazım kı!>ını· 

na eksiltme a-ün ve saatinde de f41 senesi için muteber Ticaret O
dası vesikası, muvakkat teminat makbuılarıile birlıkte Komisyona 

müracaatları. 

--- ---~-

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
- -------- -----

A.tan11 Askeri S•bnalm• Kemlsyonundan: 

350 ton kuru ot ~i\hrı alınacaktır. Twl.uı 1Q250 lira olup ilk te· 
minat 1414 liradır. lha1 e~i 10. ll.9tl pazarteai giinı.i 3aat 11 de A
danı Sa. Al. Ko. da yapılacutır. lııt.,lclilerin muayyen fÜn ve saat
ten bir sut eval te~lif ra.!ktup\arını Ko. nıt vermeleri. 

Konya Askert Satln Alma Komisyon RelsllQlnden : 

600 ton kuru ot pazarlık suretiyle eksiltmeye ltonulmıııtur. Be· 
her balya için bili ltedel 11'.iO ıcram b'l!ya teli verilec~ktir. E.kqiltmesi 
1.11.94l cumart~!ılİ giinü saat 11 da · Konyıda koıni!lyonumuzuu bu· 
lumlu2'u mahalde yapılacaktır. 6UO to .ı kuru etun muhammen bf'ddi 
31200 liu olup illt te-ıninat 2310 liradır. lıı,kıilerin teminatlarını ya
tırıp t-:o. da hazır bulunmaları lazımdır. 

Maraş Askeri Satlnalma Komisyon ~ncılan : 
Kapalı zarfla 27300 lcilo ndeyat1 ahnacaktır. Muhammen beJeli 

39585 lira ve muvakkat teminatı :t~68 lira 87,5 kuruıtur. 
ihalesi 14.11. 941 cuma ıtüaü saat 15 dedir. lsteklilerin teklif melt

tuplannı inııle saatinden .bir <Jaat bir 1aat evvel Ko. na vermeleri. 

Şsrlname ve evsaf Ankara, lst:ınbul l.v. aaıirlıti .. tınalma komis
yonlarında ~irüli1r. 

Karaköse A •kert Satma ima Komisyonundan 
150 bin kilo ı.ığır eti kapalı urfla eksiltmeye konulmuştur. 'fah

ınin bedeli 3!1 bin lira teminatı 1925 liradır. Evsaf korun bütün ~ar
nizonlarında mevcuttur. 

Münakaaası 14.11.941 cuma günü saat 15 de y3pılacaktır. İ!>t~k
lileain kanunun 3l inci mıddesinJe tarif edilditi veçhile ha:z.ırlıya
cakları teklif ınektuplarını eksiitwe jaatinden bir saat evvel koruis-

yona vermelHİ. • 

Gebze Askeri Sattn Alma Komisronundan: 
Kapalı zarf Ujuliyl" 150 bin kilo lalnnıı alınacaktır. Muhammen 

bDdeli 10)00 lira olup muvakkat teaıinat 787 lira 50 kuru7tıır. 
halesi 20.11.941 pt!rşembe fÜnü saat lct d3dır. lsteklılerin bPlli 

güo ve saatten bir •aat evvel teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

• • • Kapııh urf ıısulile 3J.OJJ kılo s.ıdeyağ alınacaktır. Muhamnıeo be
deli 5 t. OOJ lira olup ınu vakK:ıt tem.inat 4'.)00 liradır. 

llaalesi 21. 11. 941 cuma fÜııü saat L6 da Gebze .Sa. Al. Koınisyo
nuııda görebiliı ler. lste'-lılerin belli rüıı ve saatten bir saat evvel telt· 
lif mektuplarını Komisyona vermeleri. 

•"' * KıApalı zarf uulıle 18:>.UOJ ki le patatu alınacaktır. Muham
wdn bed.-lı 27.000 !ıra olup munklı:at temıııal 20.l) liradır. 

lnaleıi '.lO. 11. 941 t'er,embe güoü saat 16 da Gebze .Sa. Al. Ko

rui!;yonunda yapılacadır. l,tekliler ıart .. ameyi !..er ıiin K umisy.ıuda 
gen: bilirler. 

Talipierın ihale ıün vcı sutinJen bir :;ıat evvel teklif mektupları
nı Koıniıyl)n a vermeleri. 

Erzurum A•k•rl Sattnalma Komisyonundan: 
Beher kilosuna l lS kuna,tan 50 koyuu eti kavurnıası paurlıkla 

ııatın alınacaktır. Paxarlıtı 6. 11.941 per,embe fÜnil saat 11 Je f.rzu -
rum salınalma koıaisyon unJa ya;.>ılacaktır. 

Bok!! eldiveni: tabii böyüklükte 

Güreş donu: tabii btıyüklükt• 
Bileklikı tabii büyüklükte 

' 1 Muhammen b~ddi 57S:JO lira kati teııinat 8605 liradır. Şaı lıı:ı• 

1 WHİ her run koın13yunda ıörüliir. İ3t~klil~rııı teıaindı katiyeleriyle 
ı Ko. na müracaatları. 

Dizlik: tabii büyüklükte 
Tekmelik; tabii büyüklükte 

Kaleoi eldiveni: tabii büyüklükte 
· J •*,.. Kılosu 24 kuruş 50 santimden '..!36 ton bulgurun 4.10.941 ıü-

i nü kapalı zarf ve 16.10.941 ıunu puulık ihdeııne talip çıltmadı~ın· 
1 Jan tekrar pazarlıkla alınacaktır. 

latanbul Levazım Amlrllli Satm Alma Komisyonundan: 
Tenekt!aİ cıbeti askeriyece verilmek üz.ere 5500 adet boş kutu 

Yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi Jl.10.941 Cuma ıüoü saat 14 
dt Tophaoede Lv. Aınirliti satıu alma komisyonunda yapılacaktır. 
1'ahnıin bedeli 550 lira, ilk leminıttı 411 lira 25 kuruştur. Nöınune ve 

••rtnarneii komi9yonda girülür. lüeklilerin belli vakilte komisyona 

lelınelai. 

,.• * Beher metresine 45 kuru~ tahmin edilen 10,000 metre boz 
elbiselik kumaş kahve reniiııe boyc.ttırılucaktır. Pazarlı~la eksiltme!li 
3.11.941 Paz.rt,.si 2üoü ııaat 15,30 da Toplıanede Lv. Amirliti satın 
•lına koı:cbyoııunda yapıl.ıcaktır. Kati teminati 675 liradır. Nümunesi 
lı.oıniııyunda ~örülür. Taliplerin belli vakitte komisyona ıdmeleri. 

Ank•r• Levasım Am. Sabn•lme Komlsyönundan : 

Saçı amirlıltten verilınek şartiyle 180 adet şaç ıoba yaptırma pa

~•rlıtı 4.11.94 ı saat 10 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. tla yapıla
Cılttır. 

Nümune ve ıartname her fÜn komisyonda görülür. lstt!klilerin telt-

lir edecek eri fıy:ıta nazaran yüzde 15 teminatlaritle l>dli rün ve sa

lltt. komisyona gelmeri. 

,. • • Koıui~yonda mevcut evuf ve krokisiı11• na:ı:aran bir aJet ~t 
•ıtrıdı~ı yap·uılacaktır. Pazarhğ'ı e. ll.9-l l p .. r,embe 1'ü ni ııııat 14 te 
A.ııkcırn Lv. A .Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

lsteıdılerin teklif edecekleri fıyat ÜZ"lrinden kati teıninatlariyle bir

likte komisyona muracaatları. 

lstanbul P. T. T . MUdUrlUğUnden 
İdare ihtiyacı için 50 adet büyük boy 50 adet tle küçük boy ol

hıak üzere 100 adcı müvezzi çantası ahnmaıı açık eksiltmeye kon

lııuşlur. 
Ek~iHme 19. 11. 941 Çaqamba ıünü ıaat 15 de büyük vostaha-

11c l>ına.ı birinci ka.tt'l idari muavinlik odasıuda toplanacak alım !!a

tam Koıuiıyonunda yapılacaktır. Beher çantımın wuhawmen bedeli 

Pazarlı2ı 5.11. 94 l salı güııü aut H.30 da E.r.ıurıuu ıatınalwa ko
ınisyonunda y.ıpılacaktır. Muh:ım:aen b4deli :>7Slu lira ternioı&tı 4141 
liradır. 

liuliura ait evsaf ve şartname her gil.n k~miııy.>nda girüliir. İs
teklilerin teminatlariyle komisyona müracaatları. 

* * * Kilosuna 70 kuru' fiyat tahmin edilen 50 ton sıfır eti kavur
ması p:ızarlılda satın alınacaktır. 

Pazarlığı 7.11.94 l cuma günü saat 11 de Er:ı:urum sılhnalma lco

misyouunda yapılacaktır. Muhaınm~n bedeli 35 itin lira te ;ninalı kati
yeai 5l~O liradır. Şartnamesi her gün komisyonda sröıülör. 

l~teklilerin teminat makbuzıariyle koınısyorıa mÜl.1caatlan. 

• • * Bir kilosu 70 kuruş fiyat tahmin edilen 50 ton sığır eti ka
vurması pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 7.11.941 saat ll,30 da Erzurum satınalma komisyonunda 
yapılacakhr. Muhammen bedeli 35 bin lira kati teminat 5250 liradır. 
ŞartnamHi her ıün komiıyonda görülür. lıteklilerin teroi nat aıakbuz
lariyle koınisyona müracaatları. 

Dikili Aakerl Satmalma Komisyonundan: 

Dikilide bulunan birliklerin ihtiyacı için evaaf ve teraiti da
hilinde aşa~ıda miktar ve c:in!ıil eri rösterilen ernkların kap ılı urf 
usuliyl,. yapılan ınilnı~asad 1 ihale gü'liindıı istekli çıkmsdııınclan bir 

ay zıırfında pa:z.arlıkla alınmuına ve ilk p..zJr\tın Jl. 10.941 cuma 
gilnü hizalarında yazılı saıı tlerinde yaµılaciigı ev uf ve ~er aiti her rün 
komisyonda rörülebilir. 

İsteklilerin kanuni 

lide bulunnn satın ala a 

Miktar Cinsi 

kilo 

--- ---
850000 ~dun 

vesikalariyle ve teminat mektuplariyle 
komisy•nuna miracaatları. 

diki-

Muhammen 
bedeli lira llk teminatı ihale S. 
---- ---- ----

17000 ı 'l.75 9 da 
18000() S1tır eti 7'.lUCıO )400 10 da 

448000 Saman ı2wO 16:>0 11 do 

lOOQOO P•liltH 14000 10~0 15 •• 

lz:nir Levazım AmirllAi Sıh:ulmı Ko:nhyonu:'ld•n: 

K·ıpalı .r:aı f u,11lile eksillıoeya konulan 11 ton 111akarnaya muay
y..!n l(l.İn ve saatte hlip 9ıkınıdı~ından ltın ıı 1·1 4) inci ıaı i ieıin~ tav-1 

f ic ı ı .n ·zlcur mıurnıların bir ay urfındı pıxarlıkla sahn ahnmaaıoa 
karJr verilmi1tir. 

B!her kilo'u 35 kur111 ÜL!rinJ!n ınulıaı-arınn 9ıdeli 630Q lira ve 
muvakkat teminatı 472 liradır. 

İlk pazarlık 3. 11. 9.U de yaı:nlacı<tır. Talip olanların m·ı'<ılr 
g-ünJen itibaren lzınirde kıjlada levazı,. i·ıairliti Sa. Al. Komisyonu
na mürıc-ı t eh ,~'.: ri. 

.•. A~ık olarak ekiiltnı"ye k ı:ıult 11 )J)[) kil.> ıaytio yatına lll\l• 

ayyen liind' hlip .;ılc n dı~ıı1J ın "'c.iltıu! on fiİ 1 uzıtılnaıı oldutun
d:ııı ihalesi l. 11. 9H Cu narteai ıil ıü saat 11 Je y4pılacaktır. 

Kilo~ıı 15 lt .ıru1tan muham osn b~dı!li 375~ lira olup muvakkat te· 
minatı 'L8l liradır. 

Talipler nı ııayyen günde iz uir.:h kıı lada lavu:.ıııı Aı.Dirlifi .:>& Al. 
Komisyununa müracaat etml'leıi. 

Gazıantep ls~err S:1l11al'11 ı Ko nısro11unrJa11: 

A~a&ıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eluiltmeleri 10.1 !.941 
~iinü hiuları 1 la yaııh 'utle rde Gııiantepte A1ktri Htıaalwa 
kowiıyo:ıuada y~pılacıktır. Talipleria kanuni naika:arile t'klif 
mektuplarım ihale saatleriaden bir saat e••el kGmiıyona •erme· 
!eri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale 
kilo lira lira saati 

Kur• ot U4.000 10.800 810 10 
Mereimek 48.900 9.,Ql) J'lO 15 
Nohut 48.00~ 8,400 630 17 

Adana Askerlik Dairesi Sa. ınal rna Ko :oni ayonundan: 
Buğday ciheti askeriyece verilmek diğ'er bilumum masarifi mtl

teahhidiııe ait olmak şartile 8D ton buğday buliur yaptırılmak üu
rc kapalı zarf u.sulile eksiltmeye konmuftur. 

Tutan 5600 lira ilk teminatı 420 liradır. 
ihalesi 5. 1 l. 9 U Çarşamba ıüoü ıaat 11 de Adaoa A•. dairesi 

Sa. Al. Komi&yonunda yapılacaktır. 

istekliler zarflarını muayyen giinde ihale saatındıın bir aaat n
veline kadar Komisyon.la bulundurmaları ilin olunur. 

Van Askeri S•tln Alma Komisyonundan : 
Ernİi merkezi ihtiyacı için beher kiloıuna 12l) kurut tahmin e· 

di len 10,000 kilo sadeyağı kapalı ıı:arfla ekıiltmeye konmuttur. Mu· 
hammen bedeli 12000 lıra olup ilk teminatı 900 liradır. En.ıf ve 
tartııameai Sa. Al. Knmisyoııunda her ırün görülebilir. İhalui 1. 11. 
941 Cumarteıi ırüııü .aat 12 de Van da Sa. Al. Komisyonunda ya
pılacaktır. İstekliler belli ırün ve aaattan bir saat once teklif mek-

tuplarını Komisyona vermeleri liı:ımdır. 

* "'• Ç!llçıran merkezi için beh•r kilosuna l 3 kuru~ 50 santim tah
min edilen 15 bin kilo nohut açık ekııiltmeye konmu,tur. Mahamme• 
bedelı 20l5 lira olup ilk teminatı 153 liradır. Evuf ve urtnamesi 
.... nalma komisyonunda her rin srorllebilir, 

ihalesi 1.11.941 cumartesi ~ünü Hat 10 Je Van aatınalma lı:omia· 
yonun da yapılacaktır. 

l!!tokliler belli ıün ve saatte teuıinatlarile birlikte komisyonda ha

zır bulunmaları lhımdır. 

* ır: • Ôzalp merkeı.i için beher kilosuna 15 kurut 50 santim tah
min c dil~n 10 bin kilo kuru fuulye açtk tlr.ııltıueye konmuıtur. Mu
hammen bedeli 1850 lira oiup illt te:ıainah 139 liradır. E.vaaf ve şart
namesi koınisyonda her gün ıör\ilebilir. 

ihalesi l.11.9·H cumartesi rünü saat 11.30 da Vaoda uttnalıoa 
komısyonuııda yapılaca~tır. İiteklılor belli ıiiu ve aaatte teminıtlarile 
birlikle koumıyoıı<la ha;o.ır Luluıımaları lbı.udır. 

Ankara Lv. AmirliQl Satmalm• Komisyonundan : 

1 u ton pirınç pazarlıkla ek5iltmt'ı.İ 3. 11.9-11 saat 11 ae Ankara 

Lv. aınerlı~i Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
;)drtı1auıe ve ııiimıınesi berıün Ko . .ta rörülebilir. lııteltlilerin tek

lif edecekleri fiıta na:ı.arao yl1zde 15 teınioatlariyle birlikte kemiıyo· 
na müracaatları. 

lzmlr Lv. Amlrlill Satınalma Komisyonu "iden ı 

Kapalı zarf usuliyle ek!lilımeye kontılan 448 ton Hmana muayyen 

ründe talip çıkmadığından mezkur miıctar umanın bir ay zarflnda u 

19. l 1 ·941 taı ıhine kadar pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. 
Kılosu 3 kuruş :>O untiw üzerindeu muhammen bedeli 15680 lira 

olup mavakkat tsminat 1176 liradır. Talip olanlar 7.11.941 cuma fil· 
nü ııaat l:> den itibaı~n lzmir Kv. aıoirliti Sa. Al. Ko. na mitl'aca

atları. 

(DEVAMl DôRDONCO SAYFADA} 

. . . 

·tffVlff~·\DEMiRYOtLA,RJ~E tiANLARI · 
İSLUMC GtLCL c: :- c :;ro~LÜGÜNDEN . 

Mubsmmen bedeli 8BOO lira olıın muhtelif tipte 8250 add Lamba 
Makinesi (l2.11.94t) Çarşamba iÜoÜ saat (15.30) on beş buçukta 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tuaf ından kapalı ıı:arl 

u9ulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (660) liralık muvakkat teıoinat, kınu• 

nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarına aynı rııo 
saat (14,30) on dört otuza kad1tr Konahyon R.-isliğine vermeleri li

zıındır. 
Bu iıe ait şartnauıeler Koıniııy • ıııJıuı ı-ıaruı:ı olarak dafıtılmık-

tadJr. (93J9) !i-4 
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QUOTIDll!N Dl!& ADJUDiCATIONa 

Vllle et Provlnce 
3 molı Ptra. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
E.tranrer: 12 ınois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs fi UlfAKASA G.AZETE 
Galata, E.ıki Gümriilt Cad. 

No. 5'1 

T616phone ı 49442 

Poar la Pablicite ı'acire11er 

l I' Adminiıtratioo 
Journal Profesalonnel des Fournisseurs et des Entreprınaur , e l*Etat Botte Poatale No. 1261 

Tableau Synoptiqua des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
=;:~~~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!5~~~~~=---===-;..:--=~------------------------------

Pri1 Caution. Lieux d'adjudication et du 
Objet de l'adjudlcatlon 

Mode 
d'adjudicat. estimatif provisoire Cahier des Cbarres 

J<>ur~ Heures 

Adjudications au Rabais 

Conatructlon -Reparation· Trav. Publics·Mat6rlel de Constructlon·Cartographie 
Publique 2320 16 174 01 Vilayet Ankara 13.11.41 ıs -

5·11·41 15 -
5·11·41 15 -
5·11·41 15 -
5·11-41 15 -

Constr. depöt pr benzine1 
i{epar. konak ~ouvernernental 1 vrindi 
Repar. konak rouvermental korucu 

Gre a ıcre 356 55 Deft~rdarat Balıkesir 
• 800 - > 

» • Küpeler > 1000 -
• > Sava1tepe 

Repar. sur route Bandırma Gönen (ai) 
Peinture et repar. pont Harşıt 

.. 
Trav. asphaltage devant l'imprimerie Ulus et la ıuos· Publique 

qute Hactbayram et la rue Olkunlar 
Const. maison penale Fatsa (aj) Gre i g-re 
Repar. bitisse justice et maison penale Ünye (aj) 
l<e~aı batı31ı1t: ecole Stcond. jeunrs Filles a Çapa Publique 

Const. Konıık rouvernemeotal A•kale Pi' h YI ı caz • 
Trav. ın tali. et constr batisse hôp. Ch. Fer E.tat 

Ank. (cah. eh. lj:>O P.) (au nom et pr. compte 
du fournisseur) 

Arraıırement iaıdin et inıtall. eau hôpital 

• 

> 

400 -
3678 20 

8340 -

6019 90 
1253 91 
3699 28 

17852 24 
270ö3 40 

276 _ Vilayet Bahkesır 
1327 95 Dir. Trav. Pub. Gireson 

625 50 Municip. Ankara 

?78 -
ı338 ~3 

14556 50 

Oir. Trav. Pub. Ordu 
> 

Dir. Trav. Pııb. lst. 
Dir. Fiıc A~ltale 
Adm. Gen. Cb. Fer Etat 

• 
1349 80 Dir. Trav. Pub. Yozrat 

iu!lqu'au 17·11·41 
3.11.41 ıs -
7-11-41 10 301 

1 ınois i partir du 6·10-41
1 

1 moiıl i partir du 6-10-41 
17-11-41 . .ı5 - ı 
17·11·41 14 -

Ank. 14-11·41 16 -

15-11·41 10 -

· . _Produits Chlmlques et Pharmaceutiques·lnstruments Sanitalres·Fournlture pour Hopltaux 
Medıcamenta et articlea sanilıiru pr l'hôp. dea En· Pııblique 2689 93 201 74 C. A. Dir. Hyg. et Assist. Soc. lst. 12-11-41 16 -
... fanta İl Şitli: 86 lots 
Escarpins pr. ecolitıı de mcdecine et ıubalterneı: Pli cacb. la paire 11 50 

1152 pııires 

lüı bhlt r. u. t · Chaua&urea - Tlaaua - Culra 
Etoffe pr babiıı: 7b9 m., id pr capole: 657 m. (reelif) Gre İl 1tre 
Peau brute pr .... bets: 6 t. Gre a 2re le 'le.. 3 30 
Gonfection habila: 120 complets Puplique 3600 -
Toile type lıl. pr. linge: 90000 m. id type E.:90000 Gre a gre le m o 27 

(cıh. eh. 2~7 p.) et O 30 
Hııbits (iaquelte et pantalon): 100 complets Publiqnc JCOO -

Habits de travail: 400 complets > 3'.lOO -

lrettıFC>rl · Char9Ement • D6chargement 

Transport fourrage: 6000 t. transport diverses p•o· Publique lı t. 1 -
viıions: 3000 t. (aj) 

Transport bois: 5000 m3 Pli cach. le m3 32 -
Transport postaux (al) 

CombuaUbl • CarburDnt • Hulles 
Petrole: 4 t. 
Charbon de ttrre crible: 157 t.·1tmi colte indirene: 

30 t. 

Dlvera 

Arıicles de ıport 9 lots 
Fabrication poele en tôle: 180 p. 
Fabricatıon caiase pr. via"de: l p. 
Chaux en poudreı 10 ı. 

Sac rr. pr. facıeur poste: 50 p. ia. petit: 50 p. 
Ciment: 10000 t. (cah. eh. 2 l.) 

Boulom; en aluminium pr. tenteı: 12000lJOO p. (au 
non et pr. compte du fouraiaseur) 

Crinı de chevru: 10 t. 

Publique 
Publique 

Gre a rre 
• 
• 

Pnblique 

2000 -
4215 50 

Publique 1400 -
Pli cıch. 207000 -

Cre a ıre la p. O Ol 

Gre a rre 

992 60 c. A. o;r. Hygilme •t AHi•t. Soc. i.ı. 14-11-41~ ıs -ı 

- - C. A. Bir. Gen. Fal.. Milit. Ank. 3·11·41 11 -
1485 - Coaı. Ach. lntend. Mil. Tophane 4·11·41 14 30} 

270 - Dir. E.cole Metiers Ank. 14·11-41 ıs -
7630 - C A h M' o·f N t A k 3·11·41 11 - t om. c • ın. · e • a • n • f 
225 - Dir. Eıole Cootre Maitre de Conıtr. 14·11·41 15 30 

240 -

Ankara 

• 

C. A. Milit. i l'.Ecole d.,s Officieu 
de Reserve a Harbiye 

18500' - Com. Ach. Milit. Çanak. 
Dir. P, T, T. Balıkesir 

14·11-41 16 -

10·11·41 14 -

10·11·41 15 -
3·11·41 16 -

150 - Com. Acb. Mitit. Van 1·11·41 11 -
316 16 C. A. Office Sanit. Littoral Port. lıt. 13· 1 l-41 14 30 

Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 

• 

Viliyet Ordu 
105 - Dir. P. T. T· lst. 

11600 - Adm. Gen. Cn. Fer F.tal Ank. 
Caiue H. paşa 

7500 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

• 

6·11·41 
'4· 11·4 l 
6·11·4 l 
4-11·41 

19·11-41 
17·11·41 

15 30 
10 -
14 -
u-
15 -
15 30 

11·11·41 14 30 

4-11-41 14 -

Pr o v l s 1 o n s 
Foin: 350 t. 19150 - 1444 - Com. Acb. Milit. Adana 

le k. O 05 SO 4449 - Com. Ach. Milit. Yerlisu a Keşan 
Com. Aclı. lntend. Mil. Aok, 

ıo-ll-41 

10-11-41 
3·11·41 
4·11-41 

14-11·41 

11 -
10 -
11 -
14-

" 532 t. 
Riz: 10 t. 
Sauce de temates: 11 t. 
Ürir: l.5 t. 
Riz: 18 t. 
Haricots secs: 10 t. 
Poiı-chicbc: 15 t. 
Haricota secı: 15 t. 
Beurre: 10 t . 
Peiı·chiche: 11 t. 
Pain: 22 t. (aj) 
Viande de Daghlitcb: 8 t. 

Pli cach. 
Publıque 

Pli cacb. 
Publlque 

,. 
> 

Pli cach. 
Publique 

• 

3300 -

7200 -
1850 -
2025 -
2775 -

248 - > 

Vilayet Ordu 
540 - Com. Ach. Mil\t. Van 
139 - > 

153 - • 
209 - • 
900 - > 

112 - > 
235 - Coın. Ach. Faculte Forestiere 
40~ - • 

·----------------
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

lzmlr Levaııam Amlrllll S•tmatma Komlsyon"'nd•"
1 

Cinıi Miktarı 

Sadeyaf1 
Bulrur 
Koyun eti 
Sadeyafı 

3000 kilo 
10000 kilo 

2600 kilo 
3000 kilo .ıı· 

Yukarıdu yazılı dört kalem yiyecek maddesi paurlıkla satın 
nacaktır. aıııir· 

lhaleıi 1-11-941 cumartesi ıünü saat 14 de lzmirde levaııııı 
liği satın alma komisyonunda yapılacalthr. . ti•· 

T 
• teo1ıos 

ıliplerin belli rün ve oatle mezkar komisyona katı 
riyle birlikte milracutları 

•"'• Cinsi Miktarı 

Kuru iiziim 

• 
3000 kilo 
~000 kilo 
2000 kilo ,, 

ktıt· 

Yukar.ıda yazılı üç kalem. kuru üzüm pazarhkla. aahn alınae;et•''ııı 
lhalesı 1.1 l .941 cumartesı rünü saat llde lzmırde kı1tada 

amirliti saha alma komiıyonunda yapılacaktır. ~o· 
Taliplerin mezkGr rün ve saatte kat'i tcminatlariyle birlikte 

misyona müracaat.lan. 

• ~U" 

,.. • • Kapılı zarf usuliyle eksiltmeye k.onulan 25 toıı kesilın•Ş 6ti11 
'ktar 

yun etıne muayyen ırüode talip çıkmadıg-ından mezkllr oıı p•· 
yeniden alınmış olan 75 kuruıı rayiç üzerinden bir ay ı:arfıod• 
zarlıkla satın alınmasına karar verilmiştir. . 0 111P 

Kilosu 75 kuruş iızerinden muhammen bedeli 18750 tır• 
muvakkat teminat 1406- lira 25 kuruştur. /\ S•· 

Talip olanlar 3. 11.941 saat 15 ten itibaren lzmir ı..v. · 
Al. Ko. na müracaatları. 

Adana A•. Dairesi Satmalma Komisyonun d.": 

60.000 kılo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye İ(oomuştur· 
Tutarı 16800 hra, ilk teminatı 1260 liradır. k•rli~ 
İhalesi 1.11.941 Cumartesi a-ünü ıaat 11 de Adan• 

19 

dairesi satın alma komisyonunda yapılacaktır. .uf ı•rf· 
lsteklilcr muayyen umandan bir saat evveline kaJar tek 

tarını komisyonda bulundurmaları ilin olunur. 

Y erll•u Askeri Satm•lma Komlayonund•" : St' 

Beher kilosnnun muhammen fiyatı tutan ve teminatı at•fıd• !6t' 
terilen 532 ton kuru ot evıaf ve şartnamesine ıöre koıDiıJ0°0" ,ıı· 
tereceıi yerlere teıliıa edilmek tartile kapah zarf usuliyle ••~:: l'e· 
nacaktu. lhaleıi 1).11.941 camartesi ıünii Hat 10 Ja Yerh ,,ııc: ıı 
~an Sa. Al. Ko. da yapılacakıır. lsteklileriıı mezkQr riln ve • 

bir ıaat evvel teklıf mektuplarım Ko. na vermeleri. 

Cimi: kuru ot, miktarı: 532.0JO kilo muhaounea 
ınt., teminatı 4449 lira, tutan: 29660 lira • 

A d•~ 
Ankara Lv. mlrllQI 5atı1alma Koml•ronun Jı~,,· 

11000 kilo domates salçaaı açık eksiltmesinde talip çıkctı;,. P.1" 

dan pazarlıltla eksiltmesi 4.11.9-41 saat 14 te Ankara Lv. A· e· 
Ko. da yapılacaktır. tıı•ııı 

Muhammen bedeli 3300 lira ılk teminatı 248 liradır. şar 
si komisyonda riirül\lr. _____ ___,/ 

MÜZAYEDELER_/ 

Kadıköy lkınci Sulh Hukuk HAklmllllnd•11 ~.ııııd~ 
941/2 Kadtköyünde Hasan Paşa mahallesinde Hüriyet. ,

10
i,_ce ;~. 

5 ·No. lu hanede mukim iken ölen Ye terekesine hiki111hl
1111 ,t,ı1·. 1 

k l 
. . b" likle ıı e 

onu an Rızaya aıt tek atlı tenle arabaıı koşumlanle ır 1ıırl' , 
salı rün\i ıaat 14 de Kadıköy pazar mahallinde açık arttırıP• bıılll~ 
satılacafından talip olanların mezkur ıilnde mahallinde ba:ıır 
malan ilin olunur. 

Beurre d'Urfo: 2.2 t.-olives d' Ayvalıli:: 600 k. 
Legume.s, fruih, citron, vinnigre ·et oeuf 
Provision: 26 lots 

Pli cach. 
Publique 

12000 -
1485 -
3135 -
5400 -
4456 -
2883 50 
5920 -

335 - • 
217 -

3·11·41 
1·11·41 
1-11-41 
3-11-4! 
1·11-41 
;i-11·41 
3·11-41 
3-11-4 t 
3·11·41 
3-11·41 
3-11-41 
3·11·41 

16 -
11 30 
10 -
15 30 
12 -
15 -
15 -
15 -
ıs -
15 - lst•nbut DefterdarhQından : tıi"~ 
15 - lıtanbul Müftüliltü biaası müştemi .atrndan eski f etvah•~; ~04,1,. 

Vermicdles: 100 k.·macaronis: 500 k.·ıemoule: 400 k. 
Chouıc: 2.5 t.·poirreaux: 2.5 t. 

Beurre: 20 t. 

Pomme de terre: 300 t. 

Poiı·ehiche: 40 l. 
Beurre: 20 t. 
Lentilles verteı: 40 t. 

Poiı chfchc: 3~ t. 

Pli cach. 
Publique 450 -

Grc i 2re le k. 1 75 

• le k O 10 

> le k. O 17 50 

« 12 k. o 25 

• lo k. O 17 50 

444 -
34 - • 

Conıeil dca Ancieos du Village 
Kağıthane 

Coaı. Acb. Milit. a l'Ecole d~ı Off. 
de Reserve a Harbiye 

• 
• 
• 

31-10·41 

5·11·41 

5-11·41 
5-11-41 
5·11·41 
6·11-41 
6·11-41 

15 - nın en kazı 17 .11.941 pazarteıi rün ü aaat 15 de Milli Eaıla t ııc'tııı' 
10 -, lüjtünde toplanacak olan Komisyonda açık arttırma ile '.•~illi 

Muhammen bedel 1000 lira, teminatı 75 liradır. ŞartnaCJ>etı 
11 -ı· lik 4 üncü kaleminde rörülebilir. / 

14- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!l!!!ll!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!~ı:r 
15 - lmtiyu Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: lSMAlL. Gl~ 
16 ı.-' - f ne,.Mıt• .,.._, uUU•ak•9'• ll•tb••••·· l•t•" 
15 -

10 -ı 


