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l! Tahvillerimiz 
~ .. kez. Bankası senetleri 
~· 88,5 liraya çıktı 
ılli tahvillerimizdeki yük-
e hareketi devam etmek

~·. Merkez Bankası hisse ıe
~ tı kıymetleri dün hiç ümid 
ft.1~edik hir şekilde, cumar• 
--~ llÜnkü kapanışından bet 
~~il fazlaaına kadar yükıel-
~t, 

?~ t••da cumartesi iÜnü 83, 
•,,llka~anan Merkez Bankaıı 
~. l' erı dün 85 lirada açılmış
~tııı '~eblerin fazlalı;ı, satıcı -
~llttt'•~iğnası yüzünden hi11e 
ili~, erı ıüratle yükselmiş ve 
•tı,;et 88,5 liraya kadar yük
~Gtk e~ bu fiatta kapanmıştır. 
>~k, l 0 rcu tahvillari de dün 
~l-'J' .. e llliştir. 22'85te açılan Ü
~,._~rı~ akşam 22,87,5ta ka· 

tur. 

s· --~ .. •gortacılak kanunu 
t~l"t:llikı_ ve Türkiye Milli Si
~lltll tır~etlerinin iflasından 
~ ,. k•ehrırnizdeki bütün ıigor· 
~ •t et} 
t }' erinde umumi bir tef. 

•~rı_ 'P•lrnıı ve ondan sonra ıi
~llde cılığırnıu bugünkü vaziye· 
\' il k t 1 ~l Ur armak ve sağlam 
~li•::; ra~t.etmek için bizzat 
>'-et· ekılı Celal Bayarın ri· 
~%.1 ~ltında toplantılar yapıl· 
~ , ll teftişler ve toplanb · 
:''-icl:nlluda •İiortacılığımızı 
. t~ie•i ~tanzim eden bir kanun 
~~ 4'e 1• ~ı.ırlanmıştır . Bu pro
'"- c ••ın .. .. - d k. d lcil onumuz e ı evre· 

en ıevkedilecektir. 

İh -
l~t l'acat vesikaları 

tı~· 'c-.tı k 
" ~ile, ih ontrol kanunu mu-
l tltler· rac veıikaıı alacak 
) ıc,t,t ı~ bulundukları yerlerde 
t'tdelc.i 1~aıı yoksa en yakın 
.'-t td •caret Odasına müra· 
~I erek · ~, e l.I veııkalarını bu ıu -
rı,t, 'i,~la!ı. lüzumu alika· 

ıldırılmiştir. 
........ ----t>,---=== -
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GÜNLÜK İDAREHANE: 

•• ., POLİGLOT ,, 
T erceme Bürosu 

Galata, Billur sokak 17 
Tünel yanında 

. İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşü)ur 

GAZETESİ Te!gr .: lst. MÜNA KASA 
Telefon: 4H097 

ÇARŞAMBA 

a) MÜNAKASALAR 

1-t:rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Sıvas Sürel Komisyonundan : 

Muvakkat teminat 
Cinsi Miktarı akçeıi Muham. bedeli 

Kilo Lira K. Lira 
Hu ekmek 19,000 114 1520 
Erkek koyun eti 4,000 75 1000 
Sığır eti 2,000 26 25 350 
Erinmiş sadeyağ 1,000 52 50 700 
Tosya pirinci 2,000 37 50 500 
Şeker l ,200 'l7 90 372 
Zeytin 600 15 75 210 
Çekilmiş bultur 1,000 6 80 
Kuru Beıni üzümü 500 11 25 150 

,, Malatya aşı kayıiıi 500 26 25 350 
Has un 1,500 11 25 150 
Antep sabunu 250 8 44 l 12,5 

Sanatlar evi çıraklarının yiyimleri için yukarda cinıi, miktarı 
muhammen bedelleri, teminat muvakkate tutarları yazılı l 1 ka
lem yiyecek ve 1&bun 13-8·936 gününden başlıyarak 20 gün müd
detle açık ekıiltmeye konulmuştur. Ekıiltme l ·9-936 sah günü 
saat 14te Sürel komiıyonunda yapılacaktır. İsteklilerin şartname
leri görmek üzere Sürcl komisyonu kalemine müracaatları ve ek
siltmeden bir gün evvel teminat akçelerini yatırmaları ilin olunur. 

Bursa İli Jandarma Komandaulığmdaıı: 

16-8-936 ıünlemecinden itibaren yirmi gün müddetle açık ek
siltmeye konulan ve 4-9-936 cuma günü Bursa İli Jandarma ko -
mutanhğı dairesinde aşağıda miktarı yazılı arpa, saman ve kuru 
ot ihale edileceğinden talihlerin şartnameyi görmek üzere Bursa 
llçe jandarma komutanlığına müracaatleri. 

Ciaıi Kilo 
Arpa 35,500 aıgar 
Saman 15,600 ,, 
Kuru ot 23,900 ,, 

Ankara Levazım amirliği Satınalına Komisyonundan: 

1- Denitli garnizonundaki kıtaatın ıenelik ihtiyacı olan 
329000 kilo askeri evıafta dört yıldız marka un eksiltmeye ko
nuldu. 

2- İhalesi 1-9·936 salı günü ıaat 9 da tüm satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 2961 liradır. . 
4- Teminatın ihaleden bir saat önce muhasebecilik vezne~ 

sine yatırmıı olması ve teklif mektublarmın kanunda yazılı for· 
müle UY8'Un bulunmaıı zaruridir. 

5- Şartnamesi her gün Iıparta .. tınalma komiıyonunda görü-
lebilir. ' 

6- Tahmin bedeli 12 kuruftur. 

• • • 
1 - Elmalı iarnizonundaki kıtaatın ıenelik ihtiyacı olan 

161000 kilo aıkeri evsafta dört yıldız marka un ekıiltmeye ko
nuldu. 

2- İhalesi 2·9·936 çartamba günu saat 11 de tüm satın alma 
komiıyonunda yapılacakbr. 

3 - Muvakkat teminatı 1691 liradır. 
4- Teminatın ihaleden bir aaat önce muh&1ebeciHk vezneıi · 

ne yatırılmıt olması ve teklif mektuplarının kanunda yazılı for· 
müle uygun bulunmuı zaruridir. 

5 - Şartnameai her gün komiayonda görülebilir. 
6- Tahmin bedeli 14 kuruftur. lıteklilerin lıparta aatınalma 

komiıyonuna aıelnıeleri. 

• • * 
l - Tümen ihtiyacı için 400 ton yulaf kapalı ekıiltmeye ko· 

konulmuştur. 
2- Ekailtme ıünü 2-9-936 çarıamba ıünü .aat 15 de kapalı. 

Yekün tutarı 17480 liradır. İlk teminah 1311 liradır. 
3- Şartnamesini iÖrnaek iıteyenlerin her gün ve ekailtmıye 

gireceklerin belli gün ve saatte saat 14 e kadar uıulen makbuz 
mukabilinde Kırklareli 1&tınalına komiıyonu riya.etine teklif mek
tubları ile milracaatları. 

19 Ağustos 1936 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Gazete mlindericalından maada: 

. J - Tacirleri al<ikmlar eden kanım, kararname, 
tıcaret muahedeleri, kontenjan listderini parasız ola
rak !ürkce veya fransı~ca il<iue sıırdlle abonelerine 
takdım eder. 

2 - Abonelerinin vergi miişkıllatını hi'tl için bu iş
ler~e fec:rübeli ve sal<ihiyel sahibi bir mıitehassısı 
islışare için parasız olarak emirlerine am ilde bulun
durmaktadır. 

3.- Bilumum lercem e işlerinde «Poligloln Bürosu 
tara ftndan yüzde 2,) tenzilat yapılır . 

----~-----------------------------------------------
İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 
Beş bin liralık arpa vermeyi 

taahhüt eden müteahhit 
·nam ve hesabına 120772 

kilo arpa 20 ağustos 936 
perşembe günü saat 14 te 
Tophanede satına) ma komisyo· 
nunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 5434 lira 74 ku
ruştur. İlk teminatı 407 lira 61 
kuruştur. Şartname ve niimu -
nesi komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte komisyo
na gelmeleri. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Merkez Hıfzısshha 

Müessesesi Satınalma 
komisyonu Reisliğinden: 
1-- Eksiltmeye konulan eşya : 

Müessese Serum hayvanlarına 
1atın alınadak Arpa, ot, Saman, 
Kepek, Buğday muhammen be
deli 5.380 liradır. 

2- İstizenler şartnamesini 
müessese muhasip mutemetli
tinden alabilirler. 

3- Eksiltme 1-9 936 sah gü
nü saat 1 1 de yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

5- Eksiltmeye girebilmek 
için isteklinin 403 lira 50 ku
ruş muvakkat tem!nat vermesi 
bundan başka resmi dairelere 

karşı en aşağı 7000 liralık Ar
pa, Saman teahüeünü yaptığı
na dair vesika almış olması 
lazımdır. 

6- Teklif mektubları yukar· 
da 3 üncü maddede yazılı saat• 
ten bir ııaat evveline kadar 
müessese müdüriyetine getiri· 
lerek eksiltme k omisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektublar nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada ola· 
cak gecikmeler kabul edilmez. 

Ankara Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyommdan: 

1- Kor hayvanlarınnın bir 
senelik ihtiyacı için 534600 ki~ 
lo kuru ot kapalı zarfla müna• 
kasaya konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 16038 
liradır. 

3- Muvakkat teminatı 1203 
liradır. 

4- Şartnamesi her gün Di
yarbekir aatınalma komisyonun
da görülür. 

5 - İ•tek\ilerin teklif ve te
minat mektublarını ihale günü 
olan 7-Eylul·936 pazartesi günü 
,;aat ondan bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

2- İnşaat- Tamirat -Nafıa işleri - Malzeme · Harita 
Ankara Erkek lisesi Direktörlüğünden: 

Lisemizde keşif bedeli 5937 lira 97 kuruş olan dam, ııva, 

badana banyo, mutfak. v. s. tamiratı 16·6-836 tarihinden itibaren 
on beş iÜn müddele kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
ve şartnameler lisemizdedir. İhale 1·9-936 sah günü saat 15 te
Ankara Mektebler Muhaseb..eciliğinde teşekkül edecek komisyon 
tarafından yapılacakbr. Nafıa Müdürlüğünce tasdikli vesikası o
lan isteklilerin 445 lira 35 kuruş tutan teminat akçelerile birlikte 
ilan edilen gün ve saatte Mektebler Muhasebeciliğinde bulunma· 
ları ilin olunur. 

ı İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 585 lira 72 kuruş olan İstanbul 19 uncu mekte· 

bin tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi 

levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar eksiltme günün· 
deu en son sekiz gün evvel müracaat ederek bayandırlık direk· 
törlüğünden veıika almaları ve 44 liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber 3 eyhil 936 peaşembe günü saat 14 
de daimi encümende bulunmalıdır. 

Sıvas Bayındırhk 
Direktörlüğünden : 

3.9.936 tarihinde perşembe 
günü ıaat 15 de Sıvas İli Ba• 
yındırhk direktörlüğünde eksilt
me komisyonu odaunda 1643 
lira 59 kurut keşif bedelli kız 

orta okulu tamiratı açık ekıilt
me usuliyle eksiltmete konul· 
muştur. Keşif ve şartnamesi 
Bayındırlık yönetiminde her 
vakıt görülebilir. Muvakkat te
minat 123 lira 27 kuruştur. iı
teklilerin Bayındırlık yönetimi
ne baş vurmaları. 
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Para Bor .... 
Alıı 

1 Stetin 628,-
1 Dolu 124,-

2» Fra11a Fr 165, -
3> Uret t""" vu, 
2D Belçtk Fr. a>,-
21 Drüml 21,-
• lmçre Fr. 816,-
IO .l.eTa ~-

•
1 l1oria 82, 

Çek kronu 84,-
t AYUtarya ŞI. 21,fıO 
ı Peçeta 14,-
1 Mark 28,-
1 Zloti 21,-
ı Peaco 22,-

- ~ 18,-., Dinar "9,-
( Yen --
ID İIYeç kronu 81,-
ı Tllt .ama. 967-
1 Ra111ı...... , 

.,._,.....t 0..8. ··-

~ 
Açıbt 

arl,7' 
0,'79ü 

13,06 
10,0882 
4.7145 

88,686 
2,4875 

e,e1trz 
1,17 
19,l«ıO 
4,1M2 
6.m75 
ı.~ 
4,2175 
4.2682 

107,4982 
84,MO 
2, '70tO 

24,87' 
S,0672 

Satıı 
688,-
125,-
166,-
198,-
84,-
28,-
U),•. -
84,-
92,-
24,-
16,-
90, -
28,-
24,-
16,
fiB.-
84,-
88,-

968,-
244,-

Kapamı 

884,60 
0,7'110 
12,& 
10,0637 
4, '70liO 

88,fiZI> 
2,4812 

68.BB 
1,1870 

19,1156 
4,ı• 
6,1967 
l,97 
•.~ 
4,2MIB 

107,ZlZ 
84,«115 

2,15185 
24,9%15 
S,CMll) 

Açalıt Kapanıı 

AMdolu 1 pepn 
1 vad. 

• il petin 
il vad. 
m. va. 

22.8111 ~-
21,06 21,00 
21 ll,225 
96,25 98,25 

AÇllıı 
46,4fi 
46,Cil> 
41,4fj 
48,M 
4, 

Kapanıı 
48,46 
48,68 
48,46 
49,60 
48 

PIAsA HABERLERi 
(l lael aaldfed• ....._, 

lplilderiDia maafiJeti 
... , ...... bD-"•• ip........ ....,... 
............... tefrik '"' ..................... 

ipek ıanayii hakkındaki 
kararname projeal tasdik 

ve neırecf ildi 
Memleketin eauh aana1iin

den biri olan ipellıçilitba 'YS· 
•iz bir relrabetla t..lri altmda 
kalmuıaı •• bu rekaltetia do· 
tardutu bllte bosuldapnu 111· 
lemek ye lpekçlllk •-Jiai bu 
tebllketlen luutarmak, yerli i· 
pelderla alrilmlal arttırmak 
•• ayal samaada matllp kali· 
w. mal yapalmulDI tıemi• et· 
aek •• rekabettell e• siyade 
•atee.air'olaDlmımlan ataa 
d_..e etmek 1MN lktiaat Ve
kAletiace laaDrlaua kararname 
proJ•I &.kanlar H.,etiace na· 

•• pseted, aef'OIUD1D11ftur. 
Bu bnmam9J• ılre Jbl• 

Jk lpeldeD mamal bmaflara 
ipek, Jlbcl• JI• aun'I ipekte• 
m .. uı kUlllaflara aua'i ipek 
" •er Diabette taltil ipekle ka· 
ntds lnmqlara da bntak i• 
pek deallmakte ..-e her bma· 
flD k.uiumda inam .... ci•i 
" bmqa imal et1ea flnaaam 
bir damıaı bal111m1aı mec
llmiJeti Yuolaamaktadar. 

Truait Gemiler 
Botulanlan pçerkea aaal 

kontrol eclilecek 
llolltrltle mulanaa Botaı· 

lar mukanlul O..lae bu aym 
o• bqbadea ltlbana Botutar· 
ti•• seteeek taoualt •• ticaret 
,_ ....... ko.trol •• muaye-
................ ppalaeaktar. 

1 ......... tnMltppaek 
............ ,rü: farla ..... 

llMlııi en u.ı• 
... .......... ..... Salllalp 
nr..ııarthhde ....... llıt-
w a.troUarun ,..-.... .......... 

ffaya hUbia •• maklne ..
btbta tlbl ltlr aebep altmcla 
bu •erkuler l•W. darap ba 
a..tr.la Japbı•IJ&ll ticaret 
P•llerl, Mdan 1ace oldata .......... *._ ptlab ita· 
retlai alcbkta --· p11 .... 
«inam ederek t.ta.ibal lima· 
...... (Galata Salül Sdalal1e 
••kal tanfuadaa) ba keatro
la yapbnuldaNar. 

Silaldk.....a yapbnlak ...... 
Salall Sahlal1• •erkui lnlacle 
•• ,...,.. tao...ıt pmllerl ... 
Yarllerl, uall •eclall• •• rillu· 
ma llhld7e kunuau maclbiace 
eesala .. anlir. 
2- 8otulan .............. ,. 

taoault ... tleant -ileri-
...... ,. ...... olariak toal· 

3-- Nakliyat: 

• 
M0NAKASA GAZETESi 

litoau kaç olurH olaun bütiia 
ticaret ı•milerinden beher aa· 
fi toa batına (O,Offj) altm frak 
yani 7,5 albD frank ...timi he
aallde) baslakl kartdlfl olaa 
3 T•k kanata olarak alnaacak 
•• ba realm o padp rile al· 
tlıta " ramini ..-erditi ...... 
ltlbu• alta •1 itinde sittitl 
7oldu, re• trauit olarak 
•ınmek hakkını babfeclecektlr. 

1 Talip olanlana 400 lirabk teminat akçelerile 24 
ai flnl aaat on beıte Edirne Nalaa Midilrlütlndeki 
racaatlan. 

5- Mahrukat ·Benzin-Makine yallan ve 

(Bu alb aylak mOddet ay be
aabUe •• rece ıaat 24te biter). 

3- Tramit pçea 1~ NllDİ 
al ildacl ha.da yuaJabta Teç
hile ..... bir ı•miaVa alta •J 
itinde yapacata dlalt ıeferia
de yeaidea reaim yermem•i 
için, eTYelce firiti anamda 
yermlf oldutu resme alt mak • 
bwıu, dlalf eaauıada durma· 
ta Ye .... hi koatrolunu yapbr
map mecbur oldutu Sahil Sıh· 
ldye merkezine a&term .. i 
prttır. 

Dlnlt aeferinde malbus rl•· 
tenalyea ıemiler ikinci bir 
trault resmi nrmet• mecbar
darlar ye bu ikiaei retimle ıe
ne bir dlalf hakkını kuamr
lar. 

Dlnlt Hferleriade trauit 
r•mlaln enelce Meamit ol· 
dutu ancak bu makbuun P.· 
terilm..Ue ispat edileltllecetin· 
den ka7ltoklutu halduada biç 
bir muaret Ye lklacl bir aOaha 
ftl'llm•i laaklaadakl istekler 
kaı.at edilml7ecelrtlr. 

4- Botulara traaalt pçea 
caret ıemllerbaln - mGbrem 

U.tiJaclanm temla için lataa
bul Umamada duracaklan uual 
48 ıaatllk mlddet trualt mat 
lanaa bomnpcakM da, her ne 
...... Metle ....... ..,., 
.. ...... ..... li-..................... 
çakbldaa ~ • .,. JIOlulara 
p..-. n•el bir Tiri& ~ 
amtla tlmap lldlllt edene b'u· 
aitlik aifatlan ltoaulac ....... 
•• elit- ticant s••ileri pbl 
500 ..... ....... ıalalaiye 
n-u •ucibiace retim yer
...a.i lbam ıelecefllMlen, eY· 
Yelce eklik UIDDllf olu nMm 
farldarmı ad .. ıer •e r .. i• ... 
mebbla tnMit olarak tllDlt 
laaldarmı bybHerler. 

5 - Gemnerl111 8..,..... 
trault pçaaelerl haldaada, fi•· 
diye kadar pkanlm11 .... ye 
IMa c-el tahrlnt abkhuaa a.,
kan kalan talimatname •• teb
Bptm 14 atuf.ol 19a8 aoaa 
..... .., .......... itibar• bir 
....... kaJ .. •ıp. 

••• 
Şartaam•İ •uclblace 1150 ton nkoapoH k 

aacaktlr. &.k: labiaarlar U· Mldlrlltl Hl•ıaa. 

6·-Mftteferrik 
Milli M&dafaa Veklleti Sabulma Komiayo 

Teleloa kılalı: S34 tae köaele telefon lulafı açık 
laaacakbr. Beberlae biçile• fiat yedi bwçuk hraclar. 

Eaaf ve prtaameli ko•iliyom__.. par ... ı 
lbale1l -9-936 .. ı. ıana ... ı oada ,.,. .. ...,,. 

30 liradır. Ebiltmeye fincekler 2490 .. ,.ı. k ....... 
deleriade bteaen belplerle birllkt. ekeiltme sb rt. 
M. M. V. Satmaı .. ko•ia,onuaa plabaler. 

Ankara Belediye R.eialiiindea: 
1-Bahçeler idarui ifin 10000 adet luwta latekli 

açık ekılltmeai on ,en usatalmafbr. 
2-Müa ... n betleli .tGOO"llradar. 
3 Muvakkat telDinab .15•Jiraclar. 
4-Şutnaaetini ıörmek lmy•ler hu si• JUi it 

we iateklilerin • 25 afuıtol 936 ıab rl•I Mat oa baç 
eactl1M11iae •lracutlan. 

M0Z A YEDEL b) -
I·· Emlü 

Zoaplclak Ziraat Bankuaaclaa: 

Zonruldak çar11•••• ea itl•k bir yeriad• Atatlrk 
Maden daireıi karpmcla balen bhve..._. olarak k.U.•I!!! 
Bukaaasa ahi biK qafldaki fal'llar dainıincle aatdata 

ı-Sabt bedeli pefİDdir. Dörtte biri ,..m tem,. 
pri kalaDı Bukaaaa cari imr,. ..,aıu .dıblllade •• b ... 
aitte 5 aene mlddetle n biaa Nabya biri.d ....... , 
..k ewetile koı.,lak ta plWilebillr 

2-Sabı ......... ,.. .... 8 9-"6 
Net ... bitte ~ %iıaat 8-k .... ,._._.. 

V_.. per ı.u. il,. balulMI• taWWe 
iii* kat•i lbll..ı icra kıhaaakbr. 

3-Taliblerin •haJ~• ~eri aacak .......... 
1'l• 7.,5 u .. b,tinde aakilll WJ.& ~aca av ... 
kabul e4ll• ~ ve tabvillt ve1.W uaq tarahatl.._ 
JU ıörllen bir bukanan tellinat mektubun• mlsa 
bankaya tealia •t•e&.i lba.-.. 

Lahiwlar S-•11,111 Tltln Fabrikuu,lan: 

F•ik-ıWa 11ir ••e içinde prtaa..aatle Jaali 'Yerlere 1•1-
luacalr. w ilır.ı.ı.dea Yapurlara paclerileoek tlt6a •e llpral&rla 
uir .., .. ,. uklyni tallb zuhur etaaeclifi içla 13 atuatoa 936 rGa 
IDdea ltlbana oa bq ti• m.wetl• tekrar ebiltmlye çıkanl•ifbr· 
lateklller ebil._. prtaamelİllİ naal dairel.U. atak olclutu ... derde 
Mrıla Fabrika 5evk Şubuine _.acaatle prebilirı... E.bilt.eye 
t*afalaa aaldi1aba müaa•• bedeli 5340 ..-.. lbil&Diye paek 

nl-l A · lıtl• bu panan ,... , .. buçuf't aiabetbMle clart Jh lira •••ak· 
te.iaat •eraaek lb111clar. Eblltlle 28 a.,..ıoa ~ cu .. rld 
~ falll'ikaba •iüfeklül K.OlliaJOll.. ka.,.Jt -.f' unllle ,.,.. 

a.. U.vakbt te.iut • ....._. teklif IHktablan ebllmie 
_ _._ ftftl Kolıl..,_ Batkanblsaa .-Wt buhmaoaktır. 

z.albta· ve siite 
,,__.. N4a *4&lliladea: 

.,....ıc. ............... 
•. Alü•·--· ---~-1aeı V.W ........... Ai ...... 



Vekaletlerin ve Resmi 
Dairelerin Nazarı Dikkatine 

,11~esrni hanlar Türk Limited Şirketi muamelatı 
l' U~k Maarif Cemiyeti Resmi ilin işleri Bürosu 
il~ıted Şirketi» ne devredilmiş olduğundan Resmi 
h lar Türk Limited şirketinin Ankara mümessili 
~lunan Bay Bilal Akba'nın vazifesi de "Türk ~aa· 
ti Cemiyeti Resmi ilin işleri Bürosu Limited şırke· 

11 Ankara Şubesine devredilmiştir. 
l R.esnıi ilanlar Türk Limited Şirketine aid bilcüm· 
Şe lllatlubatın tahsili ve muamelatın tedviri Ankara 

1~eıince yapılacaktır. Keyfiyet alakadarların ma· 
'4111U olmak üzere ilin olunur. 189 (451) 1-2 

\ı 
'-tal Gç •det bo, varilile iki adet oto 
~-~aktır. 

dı' la.tiji açık artırma ile 

Muhammen bedeH Muvakhat teminat 

3 -.. 49,60 3, 70 li~a . 
"-da . lıtekliler 27 -8-936 perşembe giinü ıaat onda ıtfaıye arka· 

ltı levazım anbarına gelmeleri. 

. 
Tarsus Orman Muamelat memurluğundan: 

~ t.liktarı Keıki 
'lf4'di Kental Kilo alatı Cin• nevi 

Mezat 
Bulundu;u yeri No. 

\1 Göknar K. Alaiye köyü 1 
Detirmendere 2 

~ 
Çam kereste 

köyü 
2 Karran K. Hızar çamalan 3 

balamnt , köyü 
Çam kereste Atzıdelik köyü 4 
Çam K. Tarsuı 5 

68 55 Çam kütüğü odun ,, 6 
Çam katran K. ,, 7 

Katrkn K. ,, 8 
Çam, katran, ardıç K. ,, 9 

12 24 Çam odunu kütük ,, 10 
Çam, katran K. ,, 11 
Çam, katran K. ,, 12 
Çam kereıte ,, 13 
Çam katran, çınar K. ,, 14 

05 Manğal kömilril ,, 15 
Meşe, dirten ,, 16 

llkarıda yazılı 16 müzayede kayma11nda dahil emvalı maz· 
14-o-936 tarihinden itibaren 15 rün müddetle açık artırma

tıltaralmıttır· 
~'t~ıc:ıların ihaleye raalayan 28·8·936 cuma rünü ıaat 15 de 
~ Orman idaresinde açılarak ihale aatıf komiıyonana rel
' 'a \'e bedeli mubammenelerin yüzde 7,5 niıbetinde temina-

""•kkate göıtermeleri gere~tir. 
* ~ .. 

~ 1 kilo aynalık camla 495 kilo pamuk menıucat açık ar· 
\IG h konulmu9tur. Bak: lstanbul Gümrükleri Satıt itleri Mü

tü ilanına. 
* it •• 

~P•ine 51 lira 85 kurut tahmin olunan ve Karaataç mleae· 
\t -ıci hurda aaç ıoba ve sarı kapu levhaları çöp arabaıı bal
ı ~ b"na benzer e9ya açık artırmaya konulmu9tur. Bak : iıtan

•lediyeıi ilanlarına. 

· 1'üttezimlik işleri 
* ,. . . . 

~)ltt ltıQc:i teşrin 936 tarihinden 937 NiHn ıonuna kadar Şehir 
'~Otunun büfe ve rardarobu kiraya verilmek üzere arttırmaya 

11ftqr. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 1 

l<anunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeleri 
ihracatın Murakabe ve Korunmaıı: 

Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabe n 
korunması hakkındaki 1705 numaralı kanunua ek olarak 
aeşrolunan 3018 sayılı lcanun Türkofisl 1 N.lı bülteninde 
çıkmıştı. Bu kanunun muvakkat maddesinin "A,, fıkrası 
hiiktimlerinin tatbik şekli iie 1 ikincikiaun 1936 tarihin· 
ded önce ihracat taciri olarak tee11üs etmiş veya ka· 

nunun neşri tarihi olan 15-6-936 tarihinden önce ih
racat ticaretile iştigal etmiş olan ihracat tacirlerine ruh
ıatname verilmeıi ve ruhsatnamelerin detiştirilmui ve 
reri alınması haldmnda tatbik olunacak muamele şekil
lerini röıteren iç ticaret umum müdürl6fönihı tamimleri 
ehemmiyetlerine binaen aşağıda verilmiştir: 

l· l' •caret Odalarına 
~·,,~ 

maralı kan•n ve eıbabı muci· 
beai neıredilmittir. 

''-t. tte tattitin men'i ve 
~l ı._~ ınurakabeai ve korun
·~s;-- leında 1705 numaralı 

•le olarak bu defa Ka-

'' le abul edilen 3018 nu· 

Neıri tarihinde mer'iyete rir-
mit olan bu kanun mucibince 
ihracat tieareti yapmak iıtiyen 
hakiki ve hOkmi 9abıılann 
lktiıat Vekiletindea ruhaatname 

MUNAKASA GAZETESi 

almaları ve ruhıatname almak 
için muayyen vaaıf ve şartları 
haiz olmaları lazım gelmekte
dir. 

Ancak kanun çıkmadan ev· 
vel ihracatçılık yapanların bu 
vaziyelleri bir müktesep hak 
olarak tanılmış olduğundan bu 
gibi ihracat tacirlerinde bahsi 
geçen vaaıf ve şartlar aranma
dan kanunun muvakkat mad· 
desinin A Fıkrasına tevfikan 
kendilerine ruhsatname verile
cektir. 

1 - Kanunun muvakkat mad
deıinin A fıkrası aynen aşağı

da yazılıdır: 
"1 Kanuna ani 936 tarihinden 

önce ihracat taciri olarak teeı· 
ıüı etmit olub da bu kanunun 
netri tarihine kadar ihracat 
ticaretile meşrul oldukları ka
yıdiı· bulundukları Ticaret O
dalarınca tasdik edilenler bu 
kanunun neşrinden itibaren al· 
ta ay içinde iktisat ,Vekaletine 
müracaat ederlerse ikinci mad
dede yazılı vaııf ve şartlar a · 
ranmakıızın kendilerine ruhsat
name verilir • 
Şu halde bu a-ibi tacirleric, 

kanununu netrihi olan 15·6-936 
tarihinden itibaren altı ay zar
fında 15-12-1936 tarihine kadar 
şehriniz Ticaret Odaıına ya· 
pacaklara müracaat üzerine : 

a) Kendilerinin 1 kinunsani 
1936 tarihinden evvel ihracat 
yapmak üzere teeaaüı ediö et
mediklerinin. 

b) Bu kanunun netri tarihi 
olan 15·6-1936ya kadar ne gibi 
maddelerin ihracat ticaretile 
meşgul old oklarının. 

Odada mevcut kayıtlar veya 
başka muteber vesaik üzerin· 
den tahkik ve tesbiti üzerine 
kendilerine : l numaralı ilişik 

numuneye röre bir taadikname 
verilecektir. 

2 - Vekaletçe yapılacak 
kontrol ve iıtatiıtik işlerinin 

kolaylaştırılması bakımından 
iliracat maddelerimiz için bi· 
rer grup numaraıı teebit olun• 
mu9tur. Bu numaralar ilitik 4 
numarah liıtede göıterilmek

tedir. 

3 - Tudiknamenin metnin
de, ihracat ticaretile iştigal e· 
dilen her madde, cinai itibarile 
ayrı ayrı gösterilecektir. Her 
maddenin önüne o maddenin 
dahil olduğu gurup numarası 
konulacaktır. Ayni guruba da
lı.il ola:ı muhtelif cins madde
lerin bir tek isim altında de· 
til, ayrı ayrı iıimlerile ayrı 

ayrı ıatırlarda rösterilmeıine 
dikkat edilmelidir. Bir miıal 
olmak ~bere taıtikname formu· 
tünün doldurulmut şekli 2 nu· 
maralı ilitik nümunede göate
rilmittir • 

4 - Taıdiknamedeki malu
matın yanlıtlıtından taatikna. 
meyi imzalayanlar Devlet dai· 
relerine hillfı hakikat it'arat 
ve beyanat cürmile doğrudan 
dotraya meı'ul tutulacaklardır. 

Tddiknameler iki nGıha tan
zim edilecek, ikinc:i nüıbaaı ti
caret odaıında bu makHtla tu
tulacak olan muntazam bir dos· 
yada bıfıolunacaktır. 

6 - RuhHtname almak iıti
yen ihracat tacirinin, kanunun 
3ilncü maddeıi mucibince tan· 
zim edecet' iıtidanın formü
lü ilitik 3 numaralı nilmunede 
töaterilmi,tir. Bu iıtiddlnın 
metninde röıterilecek ol&n ih· 
racat maddeleri, taıdikname · 
deki ııralarile ve 1rurup numa· 
ralarile yazılacaktır. 

7 - lıtidanın altında, ıol 
tarafta müıtedinin·imza11 Tica• 
ret Oduı tarafından taadik 
edilmelidir. 

Ruhsatname almak istiyen 
tacir bir hükmi şahıs iıoe, bunu 
imzalarile ilzam eden zevatın 

ve (varsa( İdare Meclisi Reisi 
ve azalarının mufaasal isim ve 
memuriyetlerini ve ikametgah 
adreslerini gösteren bir listenin 
5 numaralı merbut nümuneye 
göJe tanzim edilmesi ve Tica· 
ret Odasına tasdik ettirilerek 
istidaya bağlauması icabeder. 

9-Ruhıatname almak iste· 
yen tacirin, merbut 6 numara• 
lı nümunede 1rösterdiği veçhile 
bir liste tanzim ederek istida· 
sına iliştirmesi lazsmdır. 

Bu listede gösterilen "son üç 
yıllık ihracat kıymeti vasatisi 
ve sermaye" kalemleri ihracat 
merkezleri itibarile yekun ola· 
rak ihsai mahiyette kullanıla
cak ve mahrem tutularak hiç 
bir :auretle neşrolunmayacak· 

tır. Listenin diğer kalemleri 
Vekaletçe tanzim edilecek olan 
adres kitabına dercolunacaktır. 

IO- Ruhsatname almak is· 
teyen tacirin Ticaret Odasına 

kayıdlı oldnğu yerden başka 

şehirler de şubeleri varsa, şu

belerini imzalarile ilzam eden 
zevabn mufassal isim, memur· 
yuti ve ikametgah adreslerini 
gösteren birer listeyi her şu-

:benin bulunduğu mahallin Ti· 
caret Odasına tasdik ettirerek 
istidaya bağlaması lazımdır. 

11- Ruh1&tname almak is· 
teyen ihracat taciri tasdikna-

Sayfa 3 

meyi ve bundan evvelki mad· 
"delerde bahsı geçen listeleri 
iliştirerek, isüdasını doğrudan 
doğruya taahhütlü olarak İkti
sat vekaleti İç Ticaret Umum 
Müdürlüğüne gönderilecektir. 

12 Ruhsatname nüshalarına 
yapıştırılmak üzere istida ile 
birlikte, aynı zarfda olmak ve 
fakat diğer vesaik arasında 
gayp olmasını teminen küçük 
bir zarfa konulmak suretile 3 
aded 15 kuruşluk damga pulu 
gönderilmesi lazımdır. İstanbul, 
İzmir. Samsun, Mers in, ve 
K arsda bu pulların adedi 4 ol· 
malıdır. 

Ticaret Odasına kayıdlı bu
lunduiu yerden başka şehir

lerde şubeıi olan tacirler:n 
beher şube için ayrıca 3 çer 
tane 15 kuruşluk damga pulu 
göndermeleri lazımdır. Bu şu· 
beler İstanbul, İzmir, Samsun, 
Menin ve Karada iseler, her 
bir şube için 4 aded pul gön· 
derilecektir. 

13- Bu vesaik Vekaletçe 
tetkik olunarak tamam ve 3ib
hatli olduğu anlaşıldıktan son
ra, ruhsatname Ticaret Odası 
vasıtasile alakadar tacire gön• 
derilecektir. 

(Devamı var) 

İmtiyaz sahibi ve Yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit. 

Basıldığı yer: ARTUN Baaımevi 
Galata Billur ıokak No. lO 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-

Şartnamesi mucibince 1150 ton Rekompoze kömür 9 
EylUI 936 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaklır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pazarlık içinde tayin olunan 
gün ve saatte yüzde 7 .5 güvenme paralarile birlikte Ka· 
bataşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesi müdür· 
lüğündeki alım komisyonuna müracaatları. 193 (483) 1-3 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Birinci Teşrin 936 tarihinden 937 Nisan sonuna 

kadar kira muhammeni 600 lira olan Şehir Tiyatrosunun 
Büfe ve gardrobu kiraya verilmek üzere açık arbrmaya 
konulmuştur. Şartnamesı levazım müdürlüğünde görülür. 

İstekli olanlar 45 liralık muvakkat teminat makbuz ve
ya mektu~ile beraber 3 Eylul 936 perşembe günü saat 
14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) 190 

* ... * 
Hepsine 51 lira 85 kuruş tahmin olunan ve karaağaç 

müessesatındaki hurda saç soba ve sarı kapu levhalara 
çöp arabası balta ve buna benzer eşya mahalinde 20 a· 
ğustos 936 perşembe günü saat J 3 den 14 e kadar satıl
mak üzere açık artırmaya konulmuştur. İstekliler o gün 
orada bulunacak memuruna müracaat etmeleri . (M) 191 

lstanbul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden 
389 Mezat kayimesi 1731 kilo 432 lira 75 kuruş aynalık cam, 

554 mezat k. 495 k. 611, 66 lira pamuk mensücat. Bu eşya 21 A
ğu11toı ıaat 14 te lstanbul gümrüğündeki satış salonunda açık arhr· 

. malan yapılacaktır. Artırmaya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey 
akçesi ve ünvan tezkeresi aranır. (319) 192 

Satıhk ucuz Bahçe 
Büyük adada Dil köprüsü civarında Nizam cad· 

desi veNizam sokağında derununda 100 kadar eş· 
carı miismireyi, beton kamelya beton su deposu ve 
demir su boruıu tesisatı ve bostan kuyusunu Ka-
dıköy ve lstanbula kadar nezareti fevkaladeyi havi 
üç taralı yol, etrafı kısmen ~ıvar ve mütebakısı tel
le muhat 2707 metre murabbaı bahçe müsait fiatla 

satılıktır. Uörmek ve görüşmek istiyenlerin gaze· 
temiz sahibine müracaatları. 
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Les avantagas procures par notre journal 

a ses abonnes 
En delıors de son contenu, le «Münakasa Gazete-· 

si» of/re <İ ses abonnes les auantages suillant.ç : 
1.- il publie en supplement le texte en f rançals 

de loutes la lois, decrels-loi, traites de commerce, 
listes des contingentements ele. el les soumet yratui
tement ti ses abonnes. 

MERCREDI 

A) Adjudications au Rabais 
-1-

Conatruction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

DiveHe• reparation• a exeeu
ter au Lyeee dea Garçonı d' An
kara. Prix ut. 5937 ,97, caut. 
prov. 445,35 L. Adj. aoH pli ca· 
chete. Com. speciale aiegeant ıi 

la Comptabilite de1 Ecoles d' An
kara , mardi 1-9-936 a 15 h. Cah. 
dea eh. a la Dircction du Lycee 
•uımention ne. 

-

:;:::; =-= 

75 L. Faute de •oumi11ionnaire 
lou de l'adj. precedente, eelle·ci 
a ete prolon1ree de 10 joura. Elle 
aura lieu de ~re a gre, le mardi 
25·8· 936 a 10 h. 30 a la Com. 
Permanente de la Municipalite 
d' Ankara. Cah. deı eh. au Seere
tariat. 

B) Adjudicatioas 
a la Surenchere 

Loeation du buffet et de la 
ıarde-robe du ThUtre Muniei-

DENİZ 

ADMINISTRA 110fi 

., POLIGL0'1'" 

Bureaux de traductjall 

Rut' Billur N. ti, Gala" 

T elefone: 43097 
Adresse Telegraphfqııe 
latanbul - MON~ 

pal, pour la periode, 
1·10-936 au 30-4.937, 
600, caut. prov. 4S L. 
manente de la Munici 
tanbul. Jeudi 3-9-936 a 
dea eh. a la DirectioP 
nomat. -Vene a rlaee 1731 
e•t. 432, 75 L. 

Cotonnade 495 k. 
611,66 L. 

Vente a la aurenehe,. 
Hlle dea Ventea deı 
d'latanbul, le 21-8-936 • 

2- il met gracieusement a la disposition de ses 
abonnes un specialiste en mailere jiscale, capable el 
cxperimente, pour loute consultation, afin de resoudre 
les queslions eplntuses de (ise et d'impôl. 

Reparation de la 19m" Eeole 
d'l•tanbul. Prix est. 585, 72, caut. 
prov. 44 L. Adj. de rre a rre. 
Com. Permanente de la Munici
palite d'l•tanbul, jeudi 3-9-9.36 a 
14 h. Cah. deı eh. a l:s Dircction 
de l'Economat. 

Galata, Merkez Rıhbm Han, Tel. 44870·7-s-9 

3. - /,.e Bureau de Traduction «Poliylol» effeclue, 
ci l'intention de nos abonnes une escompte de 25 
pour cent datts leurs travau:r de traduction et de cople. 

Reparation de l'Eeole Seeon· 
daire dea jeunH Fillea de Si
vu. Prix est. 1643,59, caut. 
prov. 123,27 L. Adj. ouverte. 
Com. d'Encbere de la Direction 
dH Travaux Publicı de Siva•, 
jeudi 3·9-936 a 15 h. Cab. des 
eh. İl la Commi••İon. 

Hareket edecek vapurlar 
ABBAZIA Çartamba 19-8 ... 

at '7 de Burru V arna, Kon•· 
taaaa, Sulina, Galatz, Braila. -

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce -2 

CAMPIDOGLIO Pertembe 20-
Galata r1bbmından Pirea, 
Napoli, MarHyl Jen. 

Communique du Miniıtere de l'E. N. i propoı de 
l'Expoaition internationale dea appareila de combuıtion 

Boiı de Construction, 
Planches ete. 

ASSIRIA Pertembe 20-8 ıaat 
17 de Kavalft, Selanik, Volo, 
Pire, Patru, Santi-40, Brin• 
dizi, Anrona, Veni•, Trieat. 

(Suite et fin) Boi• de eharpeate, re•ineux, 
de prov. de la Mer Noire, 92 
metrH cubes, liYl"able a l'Ecole 
No 4 de la Gendarmerie a Edir· 
ne. Caut. prov. 400 L. Adj. de 
gre a gre. Com. ıiereant a la Di
rection de. Travaux Publieı d'E
dirne, lundi 24·8-936 a 15 h. Cah. 
dea eb. aux Directiona dea Tra· 
vaux Public• d'Edirne et d'lstan· 
bul. 

CELIO Cuma 21-8 Hat 9 da 

Lea b6teı. 

Lea hôtel• d'latanbul et d' An· 
kara aecordent une reductioa al· 
laat de 20 a 35 pour cent. 

Electrleite et raz d'eelairare 

Le eourant eleetrique de la 
YiU. d' Ankara, e•t un courant al
~atif de 220 voltı. Une redue· 
tioa ele 50 poar cent Ht accor· 
tlee •ur la con•oaaation du ru 
et de l•eıectrieite. Un tarif en· 
eore plua reduit mera applique 
pour le. rrand .. conHmmation•. 

Aauraneea d banquu 

La lıBankui (Banque d'Affai
ru de Turquie), •' eat reaervee un 
ru~et pour lea operatiou ban· 
caırea et lea auuraacH. Lu ia· 
tereue. peavent ı'adreaer, d•o
,.. et deja, a ı. "Tlrki1e 11 Ban
kui,, Pour leurı u•uraaces. 

lfaterpr~t•• 
Dea interpretea ea nom bre 11uf

fiaant •eroat attachea a l'expo•i· 
tion. 

Bareau pour YOJ•J•ur• 
Pour obtenir tou detail• au 

••iet dea mo1eaı de coamuniea· 
tioa, lu intereue• aoat priea de 
•• .1:...... ___ ~ • la 

a._..., a "Hatta Apaee 
Nat-.,naJ, df t~-"e7' lataabul. 

Vlff • ~'IJ01U 
Le via~ 4•• pu~e~ta taat 

~ur leı QpOIQta q•e pour leı 
vıliteurı, •a effectue .ırahlite· 

ment par toua IH coasulat. turc• 
a l'etranj'er. 
Du demarehem ont ete entrepriıe1 

aupre• de cliveH gouvernement• 
etranfeH en VUe 4i'obteair del 
reductioa• po•r lH aoJeH de 
trauport. 
Publieite 

Dea film• montrant le a eea· 
ni•me du fonctionnement dem di
ver1 appareil• utiliuııt le char
boa mineral eoaae eombutible, 
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Galata rdıbmından Pire, 

Brindizi, Veni•, Trie•te. 

FENICIA Pertembe 27-8 Hat 
17 de Burıaz, Varna, Kona· 
tanza, Odeaa, Batum, Tra 
bzon, Sam•on, Varna, Bur•· 
raz. 

MERANO eumarteıl 29·8 ıaat 
17 de Burru, V arna, Kom
tama, Sulina, Galata, Braila, 
Sulina, Konatanza, Varna 
Burru, 

Hront projeteı a ı•Expoıitioa. Combuıtible, Cbarbonı, 1 

Lu eciıaatilloH qui auront Carburant. f t u· s p E B c 1 ete claoieiı par le comite tech- ____ ı ra 8 1 
aiqae, comm• repoatiant parti· 
culierement aux be•oinı de la Cbarbon reeompo•e 1150 ton-

u) 
nes. Caut. prov. 7 ,5 pour cent. 

pop ation, seront expoıe• danı 

1 

~dj. de rre a ıre. Com. d' Achat 
lH centreı important• du pays, Galata Gilmrillderi kartı•ında 1 de la Oirection dea MGnopoles a 
en vue de leı faire coanaitre au Hilrdaverdirlr Han. Kabatache, mercredi 9-9-936 a 
public. 15 h. Cah. du eh. a la dite Com- Telefon: 44792 

Pour tou reaHi-ement• . . Amıterdam - Kompani Roıal •- mı111qa. 
comp&em•taire•, IH intereae• Neerlandez d8 Naviıuyon a 
aont prie. de ı'adre.Hr au Sec• _ 4 _ vap4r Anver•, Rotterdam, A · 
retariat Geaeral de l'Expolltioa m•terdam ve Hamburr için ya· 
later .. tioaale des appareil• de \ Divera 1 kında hareket. 
eoabuıtion utiliauıt le cbarbon - ------------- UL YSSES vapuru 
•in~, Mini•tire de l'Ecoaomie 17 ili 23 Atuatoa tahmil 
NatıonaJe, Aııkara. Fourreau de telepbone, en ORESTES yapuru 17 tle 23 
rr- euivre 534 pieces. Priıı: eat. 7,50 

N. B. - il Hra aeconle une L ı · · c t on L .a.-··•OI tahmil. . a pıece. au • prov. J11 • ""_,. 

reıiuctioa de 50 pour cent .ur Adj. ouverte. Com. d'Aehat du 
11 

Nerl•clez kompuyqJnın 
1• eharreaeata, declaarre•e•t•, Miwai•tere de la DefenM Natio- nehri vapurları lim...ı., l ;U. 
et autrH •aaateation danı les nal• a Ankara, m.rdi 1_9_936 a buaa•i ve seri aeferler. 
portı ture•. lO h. Cab. des cb. rrat. a la BOtOn limanlar için Neer· 

Le S..'"'-. Gene• Commi8•ion. 1gde.ı, Ku111paDJUI ile aalatal 
r~ .a,, l'.•ltiy _ mak .uretile bQtihı dGnya li-

la~atlo • •• .. ..., ... ~ Plqueta 10,000 pieeeı, pour manian için dotru !.ontlmen· 
com utlo• atlliaaiat le ..._.,,. l' Adaınlıtratioa dea Jardin• d' An- tolar verilir· 
minval. L P 1- 000 iTHAL •T SERViSi aara. raa eıt. 1 , caut. prov. " 

• 

Beklenen vapur 
ABRAZIA Ç .,...aba 

IOda Trieate' Vea 
dizi, Selanik, Kav 

KAMPIDOGLIO 
20-8 aaat 7de Daaub. 

ASSIRIA Perıembe 
7de Daoub, Konıltalllll 

nıa, Burrazdan 

QUIRINALE Salı 25 
17de Trieate, Venecl' 
dizi, Pireden 

Me Batum, Trabzoa. 
V ania, Bursuclaa 

MERANO Cumart.-i 
Cenova, Napoli' Pire, 

Am•terdamdan 
vapurlar. 
HERMES vapuru 12 
dotru Amaterdamdaa 
hareket ORESTES 

AtuatoH dofru 

Dinj'a HJab•t 
GatllrG aeyabat 

Otellerde ocla tu 
Deniz yolu bil 
Hava yolu ,, 
Demll'Jolları " 
Bal'aJların al 

ltalyaa demir 
yGıcle 60 teuillt 

Galata Rdabm 
nili Rdatım baaıacla 
da FRA TELLi SP 
aadiade C. 1. T. 

eaat olunur. 


