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Eyiilla 9 uncu çartamba aiinOnden itibaren birlacl ekmek IO 
kurut lO para, ikiacl ekmek IO kurut IO para, francela 15 ku• 1 
ruı 20 paradır. I 

Devrek Şarbayhjından: 
Devrek kaıuının m .. hur panaym her HDe oldutu ıibl bu 

)'il da birincisi 28-9-9.16 cumartesi ,Onleri baılamak Oıere Gıer 
,On •ilreeektlr. Panayarda her cins hayYanat ve her ani ticari 
etya ve bab, kilim alım aabmı yapılacatındaa ittirak edecek
lerin her tGrlG ibtiyaclanaı temia edecekleri nbabı istirahatleri 
de temin edileceti illa olunur. 

lnhiarlar Umum Mildllrliljiinden: 
428ı aayılı TGtila Ekaperliti nizamnamesi daire•iade ehliyet

name almak İ•tiyenleria 11 T etrinienel 9M tarihine kadar la
biaarlar Umum mldGrlGtGae mlracaat etmeleri lbımdır. Bu 
mGddetten sonra mGracaatta bulunacakların ehliyetname alamı -
yacaldarı ilin oluaur. 

a) •• MUNAKASA L AFI 
1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deaiı Levaum Satınalma Komilyonundaa: 

Cinai Miktarı Tahmin bedeli Muvu. tem. Mlulrua 
kilo L K. L. K. Saat 

ZeJti•J•tı 20000 10'100 00 785 00 10 5 
w..a .. - 00 720 00 ,._. 

Yuklrda clu ve mHdarluı Ue taıa..in bedelim " •••Is· 
kat temlaatlan yaalı ola• iki kalem erza)J • • .. c .... arteai 
.... hiulanncla ıa.teriln ıaatlerde kapalı zarf u•allle alı•acak· 
br. Bunlara alt .. rtname Komlıyondu her sin paruaz verilir. 

lıteldilerin 2490 sayalı kuua4a ya11b ye9ikal•rla teklifi havi 
kapalı zarfı belli fla ve •aatlerden birer aut nvellne kadar 
Kuımpaıada baluaaa Komiqon Bqkaabtı .. vermeleri. 

lataabul Harici Aıkerl lutaatanclan: 
Edremitttleki bil'Wda lçia kapalı ....aa 400 bin kilo ekmeklik 

ua almaeaktar. Tahmia betleli 80 bia Uraclır. ihale l 1 Kyl6l 938 
cuma ,a.ı aaat 11 de Edremltteki Atıkerl Satınmlma koualayo
• .... yapılacaktır. ilk temlnab 4250 liradır. Teklif mektuplaaı 
mlnakua aaatiadea bir •aat eYveline kadar makbuı karıabtı 
1ı-.,.oaa Yerileceldir. Şartumai Ankara M. M. V. ve lataabul 
Levuım amirlltl •atınalma komlayoaunda ve Edremit aabaalma 
komi8yoalarmda slrlllr. 

• • • 
Tlmuüa Çatalcada bulunan erabnın ıade yatı lhti1acı 8900 

k,llo olarak mGukaaaya koaulmuı iae ele verilen fiyat Jlkak 
slrlldota.4ea tekrar mGaakaaa1• konulmufbar. Şartaa••i pa
ruu olarak her ıl• lsomi•Jonda slrGlebllir. MGaakuuı 12-8-a 
•alı ıGnl ıaat 15te puarbk nretile yapılaeakhr. Sade Jata•ı• 
ilk teminab 424 lir 35 kuruftur. lluha•men bedeli 5858 llradar. 
t.....ldil•in Takti m•n••d• ilk teminat makbuılartl• birlikte 
Çataloatla komwyoaa mlracaatlan. 

• • • 
AtaJlcla 1ulaflara verilen fİJatlar Korca pal.ah rlrlldltln• 

den yeniden elulltmelerl 25 E1IOl 9a8 cuma flnl •at 18da lı· 
lmltte TGmea 1atuaalm• komuyoaunda yapalaeaktlr. l.t.ldller 
prbaam•lal laer ıGa komi•JODcla •lreltllirler. l.teldllerla belll 
ıcıa ye aaatiatle lwaaaun latedlti belselerle komiayou plmelerl. 

Yerleri 
lam it 
Mapa1an 
Tusla 
Geue 

Tutarı ilk t.miaab 
Un K. Ura K. 
Dl 50 117 88 
1444 • ı• a1 
lıcm m» • n 
1424 00 708 ., 

lataabul Harici Alkerl Kıtaatından: 
132,000 ldlo • Aba mbaacaldar. Talamın edtlea Meleli 17.820 

liram. Şartaamui Bula Aakerl Sataaalma Komiqonu .... ır. 
Ebiltme 14-9-8 ,.......,. ,Onl aaat 18 ela Buruda A.lserl 
Sabaalma komuyoaua•a kapalı sarf •ullWlr. Munldıat .._._ 
aat 1331 lira IO kufathlr. Teklif melıtultlan 24 IB , .. _ ... 
ıaat oa Ht• kadar S.tınalma Komlqoauna •erllmlt olaealdll'. 

Gazetemizin yeni adresi 
Ga:elemlı ldarehtJJaUini Galalada, Per~m~ 

pazarında, Yogurtcu hanında 1 inci katta S ve 4 
N o lı daireye naklettlglmlıl sayın abonderlmiıe 
arz eyleriz. Telefon: 4242.i 

Edirne Klllt&r Direkt6rllibdea: 

Orta okulların •a11a 137 ıoauaa kadar lhti.rac:ları olan cins 
Ye miktarları afatlda ,.h JiJecek ye 1akacaklan 4 81Q8 daa 
itibaren eluiltmlye koa11lmuetur. EW•eler• 2ıf •• 25·t&ll..,.. 
tembe Ye cuma rflnleri aaat 14 de llba7hk ~ Klltlr Direk· 
NrlOtl dalre•inde baflanacalrbr. l•teklDeria qJllı kanun-
da ya11b ıartlara ı&re haıı,ı.ldarını yaparak belli ..... e Koai8-
yona ıelmeleri ve .. raiti atreamek here .. h_,... Kil~ Dl· 
rektörlGtOae baıvurmalan UAa oluaur. 

Cinai Aıı Çotu Fiab ·~ •.. Şekil 

SGt 7100 
Kunt Lira 

10000 7 25 Atık 
Yoturt 11800 HllOO ·~ ... 
Sarmaaak 350 • 540 as 14 
Patateı 8000 • 12500 8 il 
Salça • 750 1100 20 il • Tue bltak 4188 5780 ' ' • 
Ha··~ • ıı• 1 4 • Domates 4200 5800 3 13 
Tue-r• .. llQD .... • il • T ~ ~ 

ı,so 7 ..... • 3 17 ..... " .,., 8000 3 • 
Patlican 700) ımoo 

18 • 5 • Yaprak 700 IOJO • 20 ıs 
Maycluaoa 5000 • 8)0 a.tJO 13 
Kaba biber ,.., • 1800 5 • • Taze fualye 2aOO .. Ut • • Kereviı 1050 ..., 7 il 
Kok ka.lrl 40 m Toa 4000.- L. • 

111 
Odua 380000 384000 K •• • 1,25 ., 

25-9-Blcuma .. nllMtlfte • 
Ekmek 11(., 14'>QO 1,75 ıom KlipU 
Zeytiay ... 4300 8.100 52 248 Atak 
Koyua eti 18800 23IOO 40 7di ~ .... 
Satır eti 11400 l.7000 3ı,tlt) 4tA 
Sade yat 5800 7500 • 

80 ı Tuz 2100 3000 • 9 Af ak 
Pirinç 8800 ... • 218 • Sotan 7900 10500 4 31,75 
Kuru fuul1.a • 4llOO la 14 81 • PeJair 4750 - 32 ... • Ua .. 8IQO 14 • • Şekw - ..... 218 - • Vamuta 1 lODOO 137Q ~ 1.25 .. .. 
Çay 85 125 30 • .. 
ZeJtia ı• 1800 30 a • Kqar 1050 1800 ., 81 
Umon 19.W ... • 50 • Mak .. a .., ., • 25 ., 
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Nolaat •• - 18 M ..... .. - 5'5 • • 
Pirlllt -· 

• .. 17.1 • 1 .. 
Sirke .., 3100 18 ., 
NtMlı •• 111 • • ' .... • - ·- .. Q ..... • .. ,. • • • Soda 1750 2800 12 1 • ÇlYl.i ~- .., uq 7 • 

M· ,.,._ ..... ~ .... .-t 14t. 
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Sayfa 2 

Silifke Jandarma Oku] Kumandanlığrndan: 
Miktarı Tahmin bedeli Muvak. teminatı 

Cinsi Kilo Lira K. Lira K. 
Sabun 3500 1260 90 
Mercimek 4000 340 25 50 
Zeytin taneai 2000 450 34 25 
Zeytin yağ! 1000 425 31 65 
Kuru üzüm 850 76 50 5 75 
Arpa 8000 208 15 60 
Saman 8000 40 3 
Salça 1000 250 18 75 

Silifke jandarma okulunun ihtiyacı olan yukarda cinı ve mik
tarı tahmin edilen bedeli tutarı muvakkat teminat miktarı 
yazılı sekiz kalem mevaddı iaşenin evvelce ilan edilen gün
de yaj)ılan açık eksiltmesinde vermeğe istekli çıkmadığmdan ek
siltmesi on gün müddetle uzatılmıştır. 14-9·936 günlemecine rast
layan pazartesi günü yeniden saat ondan itibaren açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin mezkur günde okul arhrma 
ve eksiltme komisyonuna baş vurmaları Han olunur. 

"' • * 
Düşkünler Evi için 350 kilo tere yağı ve 70 çuval toz şeker 

ıro.tınalınacaktır. Bak İstanbul Belediyesi İlanlarına . 

2. İnşaat. Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
Karacabey Harası Direktörlüğünden: 

1- Eksiltmiye konulan iş: ,,Çöreklide Elit kısrak ahırmm 
yeniden inşası" . Keşif bedeli 60082 lira 15 kuru,tur. 

2- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A Eksiltme şartname.si, 
B- Mukavele projesi , 
C Nafıa işleri şeraiti umumiyes.J, 
D- Fenni şartname, 
E- Planlar. 
lstiyenler bu evrakı 29 lira mukabilinde Karacabey Harası 

Müdürlüğünden alabilirler. 
3- Eksiltme 25 eylül 936 cuma günü saat 14 de Bursa Bay

tar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

' 5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 4255 lira teminat 
vermesi, aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. Ek
siltmiye en az bir parçada yiiz bin liralık birınci nevi bin~ yap
nıış olduğuna dair Nafıa Müdürlüğünrlen vesika alanlar girebile
ceklerdir. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ücüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evvel Bursa Baytar müdürlüğüne getirilerek Eksiltme 
Komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazıh saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın üzeri mühür mumile iyice ka
patılmış olması lazımdır. 

Poı;ta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. İsteklilerin şeraiti 
anlamak üzere İstanbul, Bursa Baytar Müdürlüklerile Hara Mü
dürlüğüne müracaatleri ve 2490 numaralı kanunun tarifatı dahi
linde eksiltmiye iştiralc eylemeleri ilan olunur. 

• • • 
Eksiltmeye konulan iş: "Çöreklide ikinci inek ahırının 

yeniden inşası,,. 
Keşif bedeli 21689 lira 14 kuruştur, 
2- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Nafıa işleri şeraiti umumiyeıi, 

O- Fenni şartname, 
E- Planlar. 
İsti yenler bu evrakı parasız olar ak Karacabey Harası Müd ilr· 

lüğünden alabilirler. 
3- Ekailtme 25 Eylül 936 cuma günü saat on altıda Buı·sa 

Baytar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1627 lira teminat 

vermesi, aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermemi lazımdır . Ek
siltmeye en az bir parçada yüz bin liralık birinci nevi bina yap· 
mıt olduğuna dair Nafıa Müdürlüğündea vesika alanlar girebile· 
ce), lerdir. 

6- Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yaı.ıh uatten 
bir saat evvel Bursa Baytar Müdürlüğüne getirilerek Eksiltme 
Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
2Önderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazıl& saate 
kadar gelıi:ıiş olma11 ve dış zarfın üzeri mühilr mumile iyice ka~ 
Patılmış olması lazımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

İsteklilerin şeraiti anlamak üzere İstanbul, Bursa Baytar Mü
dürlüklerile Hara Müdürlüğüne müracaatleri ve 2490 numaralı 
kanunun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirak eylemeleri ilin 
olunur. • 

Prevcntorium Müdüriyetinden: 
14-9-936 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Cağaloğlunda 

İıtanbul Erkek Lisesi ittisalinde Yüksek Mektepler Muhasibliği 
oda~ında 1199 lira 2!J )turuş keşif bedelli Preventorium bahçesin· 
dekı yolun asfalt kaplaması pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif ve evrakı sairesile buna müteferri diğer evrak dairesin
. d;: görülecektir. Muvakkat teminat 90 liradır. İsteklilerin en a 

. bib liralık iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduğ: 
milleahhitlik ve Ticaret Odası vesikalari~e talihlerin ayrıca buna 
b~tızer ·yol işlerini yapabilec~ğine dair lstanbul Nafıa Müdiirlü
ğunden bir vesikalar"ıle yevmi mezkurda Muhaaiblik oda11na a-el
meleri , 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Dahiliye Vekaletinden : 

Muğla şehrine 783 metro 
mesafeden su isalesi ve şehir 
dahilindeki şebeke için icabe
den malzemenin tedariki ve 
boru ferşiyatının icrası ile sair 
buna mütcferri imalatın yapıl

ması ve iki depo inşası , su 
saatleri ve diğer alıit ve ede· 
vatın tedariki kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

1- İşin muhammen bedeli 
59977 lira 82 kuruştur. 

2 istekliler bu işe ait şart-
name, proje ve sair evrakı üç 
lira mukabilinde dahiliye ve
kaleti belediyeler imar heyeti 
fen şefliğinden alabilirler. 

3- Eksiltme 24 Birinciteşrin 
936 tarihine rastlıyan cumarte
si günü saat on birde Ankara
da Dahiliye Vekalati binasında 
toplanacak Belediyeler imar he
yetince yapil•caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin aşağıda yazılı 
teminat ve vesaiki ayni ı(Ün 
saat ona kadar komisyon reis 
liğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır . 

A- 2490 sayılı kanunun 16 
ve l7inci maddelerine uygun 
3999 lira muvakkat teminat. 

B Kanunun tayin ettlği 
vesikalar. 

C Kanunun 4üncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye 
bir mani bulunmadığma dair 
imzalı bir mektup. 

D- Nafıa Vekaletinden tas
dikli fenni ehliyet vesikası mu
kabilinde komisyon reisliğine 
verilecektir. Posta ile gönderi
lecek teklif mektublarının İa• 
deli taahhütlü olması ve niha· 

yet bu saate kadar komisyo
na gelmiş bulunması lazımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat 
almak istiyenlerin belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine müra
caat etmeleri. 

-
Dahiliye Vekaletinden: 

Gaziantep şehrine 12,5 
kilometro mesafeden su isalesi 
ve şehir dahilindeki şebeke 
için icabeden malzemelerin te
dariki ve boru ferşiyatının ic
ra'a ile sair müteferri imalatın 
yapılması ve şehir dahilinde 
iki depo inşası, su saatleri ve 
dwer alat ve edevatın tedariki 
J{apalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

1 İşin muhammen bedeli 
249905 lira 59 kuruştur. 

2- İstekliler bu işe ait şart
name, proje ve sair evrakı 

on iki buçuk lira mukabilinde 
dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden a· 
la bilirler, 

3- Eksiltme 24 İlk Teşrin 
936 tarihine rastlıyan Cumar· 
tesi günü saat on birde Anka· 
rada Dahiliye Vekaleti binasın· 
da toplanacak belediyeler imar 
h~yetince yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin aşağıda yazılı 
teminat ve vesaiki ayni gün 
saat ona kadar komisyon re
isliğine teslim etmiş olmaları 
lazımdır . 

A- 2490 sayılı kanunun 16 
ve 17 inci maddelerine uyugun 
13745 lira 28 kuruşluk mu
vakkat teminat, 

B- Kanunun tayin ettiği 
vesikalar, 

C- Kanunun 4 üncü mad
desi mucibince eksiltmeye gir
nıeye bir mani bulunmadığına 
dair imzalı bir mektup. 

D Nafıa Vekaletinden 
taıdi1di fenni ehliyet vesikuı, 

5- Teklif mektubları ihale 
günü saat ona kadar makbuz 
mukabilinde komisyon reisliği

ne verilecektir. Posta ile gön· 
derilecek teklif mektublarmm 
iadeli taahhütlü olması ve ni· 
hayet bu saate kadar komisyo 
na gelmiş bulunması lazımdır . 

Bu iş hakkında fazla izahat 
almak istiyen\erin belediyeler 
imar heyeti fen şefliğine müra· 
caat etmeleri. (M} 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma 
Kurumundan: 

24 9-936 perşembe günü saat 
15 te İstanbulda Kültür Direk
törlüğü binası Eksiltme komis
yonu odasında 8209,32 lira 
keşif bedelli Haydarpaşa Li-

10 Eyliı~ 

1ıb 
sesinde şimdiki mutfağın 1,ıı 
Fakültesi zamanında kulları• iO' 

f kl 
. tt ye 

mut ağa tan i tesısa ·ıtıııe>' 
şaatı açık usulile ek•1 

konulmuştur. N•''' 
Mukavele, Ekıiltoıe feıtPI 

işleri umumi, hususi ye ·f hıl' 
şartnameleri ' proje, ke_şı dittf 
lisasile buna müteferrı . pı 

L' ei• evrak Haydarpaşa 1~ ektir 
rektörlüg" ünden verıl~c ı:r•' 

' l(i • 
Muvakkat teminat 6 

dı~. ur' 
isteklilerin en a~ sOOo uıı" 

lık bu işe benzer ış yap 11 

dair Nafıa Mfidürlüğ-ünd~: fi 

mış olduğu müteahhidlı ~ 
Ticaret odası vesikalarile ,,ı 

~ Ü • 
Eyliil 936 perşembe gun 11,t 
15 te Eksiltme KoınisY011 

gelmeleri lazımdır . 

Dinar Şarbaylığından: 1ı,ı 
Merkez Dinar İlçesi haritasının alınması aşağıda yazılı şar 

dairesinde eksiltmiye çıkarılmıştır. ı.tJ 
1 İymar dahiline girecek sahanın miktarı tahmilleıı d 

hektar meskun arazi ve 60 hektar ağaçlık arazidir ki BaY1~il 
lık Bakanlığınca tanzim kılınan şartnamenin üçüncü ıııadde~r 
tevfikan şehrin gelecek zamanda alacağı genişliğe göre ta 
iymar hududu aşağıda yazılmıştır. d•~ 

A- Gündoğrusu: Su çıkan, gün batısı : İstasyon ark•5' 11 · ııı• 
D~rid yolunda nüfus nıemuru Salibin evi sınırı dahilinde, !' • 
len: ilca mektebinin arkasındaki evlerin son noktası ve yerı• ,.~ 
çılan Aliçetinkaya caddesinin sonundaki İbrahim Bay oğlu çer 
medin kızına ait bahçenin sınırı ve gene yeni açılan HaYd~:,• 
çel caddesinin müntehasındaki nıezbaha yapılacak yer ve f' , 
bağı namile anılan bahçesi ve cenuben Karabayır me:ıarlıt1 eler' 
nırı ve Kadir oğlu Hasanın bahçesi ve Kımılli oğlu vete

5 
01) 

bahçesi ve yeni açılan Raaihkaplan caddesinin münteha5'
11

1 
ti 

su kanalı ve muhacir Siyamı ve o civardaki evlerin ıınırlar 
istasyon barıthanesi çevresi içinde olacaktır. 

2 Yapılacak haritanın mezkur arazinin hektarı 
ağaçlık arazinin hektarı 15 liradan bütün tutarı 3700 
men keşiflidir. 

3- Harita Bayındırlık Bakanlığınca ba:zırlanan 
uygun olacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf uıulile ihale edilecektir. 
5 İhaleden on beş gün sonra müteahbid faaliyete geçe 

lir ve ihaleden itibaren en çok bir senede ikmali şarttır. ~d 
6 Eksiltme 1 Eyllıl 936 tarihinden itibaren 2l gün ııtll 

22 Eyllıl 936 salı günü saat 14 te Belediye Encümeninde Y' 
caktır. 

7 - Eksiltmiye girebilmek için 22 9-936 salı günü saat 
kadar muvakkat teminat olarak 2TI,5 lira veya banka ınel<tıı 
ve ehliyetnamesini Dinar Şarbaylığına tevdi etmeleri şarttır• 

8- Haritanın ikmali azami bir sene tensib edilmişse dt 
Hbler arasında daha kısa bir zamanda bitirilmesini taahüd 
müteahhid tercih olunur. · ~' 

9- İlan hususunda yapılan bilumum maıarifat müteahh' 
ııı' iddir ve keşif bedeli vesair mukavele tanzimi gibi unıurJl 

müteahhide aiddir. 

Elaziz İskan Müdürlüğünden : ~ 
Otuz altı çift göçmen evinin inşaatına talip çıkmadigı 

aynı şcraitle on gün daha temdid edildiği ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundsıı ' 
1- İzmirde yaptırılacak inşaat kapalı zarfla ekıiltıneYe 

muştur. , 
2- Tahmin edilen bedeli 41.749 lira olup ilk inanç P 

3131 lira 18 kuruştur. . 0ı 
3- Şartnamesini almak isti yenler 21 O kuruş mukabilı11 

M. Vekaleti aatınalma komisyonundan alabilirler. 
4 - İhalesi 23 9-936 çarşamba günü saat 14tedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun z',I' 

maddelerinde yazılı bilgelerile bayındırlılc bakanlı§-ıodaıı ~ 

ları fenni şartname ile idari şartnamede iılenen ve belı~ 
verilmesi mecburi olan vesikalarla teminat ve teklif rne~t \ 
nı ihale saatından en geç bir saat evveline kadar M. rtf• 
hnalma komisyonuna vermeleri. 

* * * Keşif bedeli 2787 lira 50 kuruş olan Çubuklu gaz d~ • 
daki tankların deniz tarafma yapılmau lazım gelen iıt•~ 
varı açık ekıiltmeye konulmuştur. Bak: İstandul Belediye 
larına. 

3 -Mahrukat ·Benzin-Makine yağlan ve saire 
Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden: .1 

Başmüdürlük için 72 ton yerli kok kömürü açık e~~ı 
alınacaktır. rl' 

Eksiltme 28-9-936 pazarteıi ıünü saat 15 de BaşrıJil 
y apılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 162 liradır . 
Şartları anlamak istiyenlerin Başmüdüriyete 

• * • 
Edirne Orta okulların Mayıı • 937 ıonuoa kadar ibti~ 

40-50 ton kok kömürü ile 380,000 -384,000 kg. odunu e"• 
konulmuştur. Bak: Edirne Kültür Direktörlütünün "Ert-
ıinde münteşir ilanına. 



\lı~ Salı" 
t311,- ··~· ı ~ı. l tt,-

11•~. li'ı , 

••• •• 1 '"·-
bil, 8:' .. 
' l.- ~. 

SIG, S'.!O, 

~. 2."ı , 

8'', ~·.-
~l. AA,-
.!"L :!.\, 

n . ili, 
?8, :ııı, 

21 • :!',-
2"2, 24. 

1 :~. IG, 
4!•, .1<! .. , ··-,- 84, 
:1 1, :-ı:ı.-

\11,, çı•,o. -
'-U. >.ti, 

o\•. ıı, Kapanı-: 
t .ı.-.,aı 1 ı ;:ı;., 

"· ı!l.\IJ il, '7~· >;--, 

I" fili t:!,Oı. 

ltl/1 111 111,r~ı7-, 

4, ı).1711 4 , 7ı~: 

ı-:ı,!ttı7:"> s:ı. \llj7.ı 
1,i.J.tH. ·· . ~ı·>ıı 

lı.I. ~ ~ 88,i\l 
ı.ı . 1, ıı,7ıi 

l!l,'" ... , Hl, t7of• 
ı.:~oı , \, t !l(ı(l 

li.4117 ıö,4 1 84 

ı, .ı . 1 l , fı7:1h 

%,:!H l -, 4,:!16i ı 

4,:!•il J 4,:!:-Jf*I 
107,.l:!'ili 107, l l'G'' 

.ı4:•.t.'l·· ,14,;ı;,:17 

•>,7o ' ', lil<"ı 
24,88'1 "4,87:-, 

: ı .ıı.:ı"rı :l,tlM:! 

Anlı Kaprını~ 
4'f, ıl 4.\,41) 
,,,:-.u liV. 

\çılış Kapanı'! 
2H,4:t •2fi, 4lı 

21,GO :!:!, ('(_! . ) . 2'2, 
91),2;'°> w·r • 1 

A çı lıs Kapanı 

44,70 44,70 
4ü.r;. 46,r .. 
46,4!ı 41i,4.'"ı 

ı4,80 44,90 
41l .\:'i,~l 

tı Y•pmıtlardır. Bu top• 
• Y•lnız l•panyadaki mal· 
bedelinin ne •uretle çeki

-..;1 ... ~evzuu &zerinde rlrfl-
ı ~r. 

---.:-~da Ziraat Banka81nın 
'-tde yeni bir formfll bu· 

"-"' •e ihracatçalar da bu
buı etmitlırdir. 

l>..ı -
et denıiryollarının bir 

lf.a •ylık nakliyatı 
~İtylran ayı içinde Devlet 

)ole olları ldare.i 55,846 lira· 

1
. "• 14452 lirabk baraj, 

it ''•lak Mnajeri, 141156 
••yri .eri, 1027864 Ura· 

\~i bafif muamelesi yap· 
l . 

'"-. liralık ta muktelif 
11...._--:a:•uamelHa yapılmıtbr. 
~ bqlaa 41 ,980 liralık 
~ ~· limaaından, 17308 
~ t. li11aaaından n 2658 li
~) Akaaacak iıkeleaindee 

•t Y•pılmıttır. 

MUNAKASA GAZETES 

4-Mobilya, Ev ve Büro eş~ası, Muşamba, Hah v.s. 
İstanbul Tapu Sicil Grupu Müdürlüğünden: 

İstanbul Tapu Sicil muhafızhkları için 38 aded yazıhane ve 
masa ile pankoların yeni ve tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Tapu dairesinde 9..16 Hnesi eylulün 17 üçüncü per
şembe günü ıaat 15 de açık eksiltme olacaktır. 

Muhammen bedel miktarı 749 liradır. Teminat akçesi 100 li
radır. isteklilerin herıün Tapu dairesinde nümuneleri görmek Ü· 

zere Levazım memurlutuna ve ihale ıünü de Arttırma ve Ekıilt
me Komiıyonuna müracaatleri. 

Darüşşafaka Direktörlüğünden: 
Mektep için 30 sıra, 1 bolap ve 1 masa yaptırılacaktır. Bun

ları vermek iıtiyenlerin 14-9-936 pazartesi günü saat 15 de Nu 
ruosmaniyed• Türk Okutma Kurumunda bulunmaları. 

Yiikıek Mektepler Abmsatım komisyonundan : 

1 - Adana. Diyarbekir, Konya, Erzurum, Trabzon ve Edirne 
lllerinde açılacak olan 6 Ak .. m Kız San'at okulu için satin a• 
lınacak olan 6 kesme ayna, 14 endam duvar aynası, 6 paravana 
bat ayna11, 24 kilçük duvar aynaai, 10 paravana endam aynası, 
6 kapı levhHı ile muhtelif endamda manken kapalı zarf uıulile 
ekıiltmeye konmuttur. 

2 - ihale 24 Eylul 936 Perşembe günü aktamı saat 16 da 
lstanbulda Cümhuriyet matbaası karşııındaki Yüksek mektebler 
muha•iblik binuında toplanacak olan alımıatım komisyonu tara
fından yapılacaktır. 

3 - Tahmin olunan bedel 2530 muvakat teminat 190 liradır. 
4 Teklif zarfları ihale için tayin edilen saalten bir saat ev

vel komist<ona verilmiş olacaktır. 
5 - Nevilerini; vasıflarını, kabul tesellüm ve tediye fartlarını 

anlamak için okul idaresine müracaat edilmesi. 

5-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
• • • 

Belediye merkezile şuabat ve müessesatına lazım olan 13780 
tane muhtelıf vat ve N.lu ampul açık eksiltmeye konulmuttur. 
Bak: lstanbul Bslediyesi ilanlarına. 

6-Mlitef errik 

Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Tekerlek bedeli T emlnatı 

7500 Telıiz Perforatör ve Ondülitör bandı 
50000 Zt1mkh ve zamksız Hük bandı 
2500 Simenı Perföre bandı 

Lira 
1374 
4100 
1975 

Lira 
104 
308 
149 

1 - Yukarıda yazılı üç nevi band ayrı ayrı ekıiltmeye ko
n ulmuttur. 

2- Ekıiltme 24·10-936 tarihinde Ankarada posta T. T. Umum 
MüdürUltiinde toplanacak Komiıyonda yapılacaktır. 

3- Talihler teminatlarını idaremiz vezneıine teslim edecek 
ve alacakları makbu2 ke tartnamede yazılı belıelerle mezkur 
tatibe mu .. it cumartsi ,Ona saat onda ıözü ~ıeçen Komisyona 
müracaat edeceklerdir. 

4- Şartnameler Ankarada levazım MOdürlüt6nden ve iıtan
bul Levazım Ayniyat Muavinlitinden parasız olarak verilebektir, 

b) M Ü Z AY E D E L E A 

l ·Mftteferrik 
Bolu ili Orman Direktörliiğünden: 

Bolu ilinin Gerede İlçeşinde hudutları tartnamede yazılı Ge
yik ıölü Devlet ormanından tekiz ay içinde imal ve ihraç olun
mak Oaere numaralanmıf ve ölçülmOı ı•yri mamül 3684 metre 
mikap ve 139 desimetre mikaba denk 2387 adet devrik kiiknar 
ve M9 metre mikap ve 967 desimetre mikaba denk 18.1 adet 
devrik çam atacı bir ay müddetle kapalı zarf uıulile arttırmaya 
konulmuftur. 

2- Arttırma ~9.16 cuma ıünü Hat 15te Bolu Orman Mü-
dilrliitünde yapılacaktır. 

3 Beher ıayri mam61 metre mikab klSknarın muhammen 
bedeli ~ kuruı ve çamın 282 kuruıtur. 

4 Muvakkat teminat 718 liradır. 
5- Şartname ve mukavele pr~jesini ıörmek iıteyenler bu 

m6ddet içinde her 16n Boluda ve lıtanbulda Orman Umum Mü
dGrlGklerine ve Ankarada Orman Umum MüdürlütOne mGra· 
caat edebilirler. 

İstanbul Glimrükleri Satış Mlidürltiğünden : 
1 ·- SaraybUl'nunun tahta ambarında 5275 lira deterindeki 

5275 kilo kii.ele kapalı zarfla i•tanbul Gflmriltündeki Satıf Mü
dGrlOfOnce satılacaktır. 2- Şartnameler parasız bu MiidOrlOkten 
verilir. 3- Zarflar 24-9-9.16 günü Hat on altı buçukta Satıı H · 
lonunda açdır . 4 Muvakkat teminat 400 liradır. 5-- ltteklilerin 
Ticaret Od .. ı vuikalannı zarflanna koymaları tarttır. 6 Tek· 
lif mektublarının 2490 S. K. 33Gnc6 maddeıi mucibince 24-9-936 
ıünü sut on bet buçuta kadar MOdiirlGkçe abnacatı ve bu Hat· 
ten ıonra zarf alanmıyacatı ilin olunur. 

Sayfa 3 

İstanbul Belediyesi İlinlan 
Keşif bedeli 2787 lira 50 kurut olan Çubuklu gaz 

depolarında ki tankların deniz tarahna yapılması lazım 
gelen istinat duvaarı açık eksiltmeye konulmuştur. Ketif 
evrakı ve şartnamesi Levazım MüdllrlOğünde görüliir. 
istekli olanlar kanunun tayin ettiği veaika ve 209 lira
lık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28 9-936 
pazartesi günü saat 14te Daimi Enclimende bulunmalıdır. 

• • • 
(B) 237 

Belediye merkezile tubat ve müessesatına lazım olan 
13780 tane muhtelif vat ve N .sı ampul açık eksiltmeye 
konulmuttur. Şartnamesi ve listesi Levazım Midürliifıün· 
de görülür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika 
ve 357 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
ber 28-9-936 pazartesi günü saat l 4te Daimi Encümen· 
de bulunmalıdır. (B) 238 

* * * hepsinin muhammen bedeli ilk teminab 

350 kilo tere yağı 334 lira 50 kurut 26 lira 
70 çuval toz şeker ü785 lira 134 lira 

Düşkünler evi için lazım olan yukarda miktarları 
yazılı olan tuzsuz tere yağı ile ayrı ayrı açık eksiltme· 
ye konulmuftur. Şartnameleri levazım miidürlijiinde 
görülür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz Yeya mektubile 
berabar 29-9-936 sah günü saat 14 de daimi encimen· 
bulvnmabdır. (D) 239 

İnhisarlar U. Müdürlüği!nden: 
1. - Şartna"Desi mucibince 4000 lira muhammen be· 

delli bir adet ıeyyar elektrik vinçi açık ekailtme ıure• 
tile satın alınacaktır. 

2- Eluiltme, 9-10·936 tarihine raıtbyan cuma gilnll 
saat 15te Kabatatta Levazım ve Mllbayaat ıubeıindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler, parasız olarak sözü geçen şubeden 
ahnacakbr. 

4- Muvakkat teminat (300) liradır. 
5- Kanunen eksiltmeye girebilecek olan iıteklilerin 

vesikalarile birlikte tayin olunan glln ve ıaatte yukarıda 
ismi geçen Komisyon Reisligine milracaet etmeleri la· 
zımdır. 

6 Şartnamenin son maddeıi mucibince fiatsız tek
liflerle katalokların en geç eksiltmeden bir hafta evvel 
inhisarlar Umum Müdürlüiü tiitUn fabrikalar ıubesine 
verilmiş olması icabeder. (648) 206 2-4 

* * "" 1905 lira 56 kuruş keşif bedelli Cibali iskelesi intaab 
1214 ,, 40 ,, ,, ,, Ahırkapı tütiln bakımevi 

tamiratı 

1- Yukarıda ksşif bedelleri yazılı inıaat tamiratı 
ayrı ayrı pazarbkla ekıiltmeye konulmuıtur. 

2- Eksiltme, 1 1-9-936 tarihine raıtlıyan cuma gilnli 
saat 15te ve 16da yapılacaktır. 

3- İstekliler şartnamesini görmek üzere hergln ve 
pazarlık için de tayin olunan gllnde yiizde 7 ,5 muvakkat 
güvenme parasile birlikte Kabataşta Levazım ve Mi· 
bayaat şubesindeki alım komisyonuna relmeleri. 

Sivas Çakrı ve Hargiln 
Kaldırım tuzlası için 
Çamaltı tuzlası n 

" " " 

• • • 
(872) 207 3- 3 

Vaıonet 

" 

Tuzlası için 20 adet 

20 " 
120 " ,, 

(Rulmanlı ve 
tamponlu) 

150 takım rulmanlı 
vagonet yatalı 

1 -Şartnamesi mucibince yukarıda nevi ve miktarı ya
zılı vagonetlerle diier malzeme 1·10-936 tarihine rastı.
yan perıembe giinU saat 15 de pazarlıkla satın alınacak· 
tır. 

2- Pazarlık Kabataşda Levazım ve MObayaat pbe· 
sindeki alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye girmek istiyenlerin pazarlık rllnlladen 
en az on gin evvel fiatsız tekliflerini inhisarlar Tuz fen 
şubesine vermeai lizımır. 

4- Muvakkat teminat paruı teklif oluaacak fiatların 
ytizde 7.5 miktandır. 

5- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gln ve aaat· 
te yizde 7,5 muyakkat güvenme parası ve pazarlıia gi
rebilmek için kanunen kendisinden aranılan veaaikle 
birlikte yukarıda ı6zi geçen komiayona gelmeleri li· 
zımdır. (920) 223 2-4 
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JEUDI 

jeudi 24 9-936 a 15 h. Cab. deı 
eh. a la Oirection du Lycee de 
Haydarpacba. 

Diverııes constructionı iı. exe
cuter ıi. lzmir. Prix est. 41749, 
caut. prov. 3131,18 L. Adj.sous 
pl\ cachote. Com. d' Achat du 
Ministcre de la Oefense Nationa· 
le a Ankara, mercredi 23-9-936 a 
14 h. Cah. des eh. a la dite 
Com missio n, moyennant 210 P. 

Construction du mur de sou· 
tien du côtc de la mer, des re
servoirs de petrole de Tchibouk!i. 
Prix est. 2787,50, caut. prov. 209 
L. Adj. ouverte. Com. Permanen· 
te· de la Municipalite d'lstanbul, 
lundi 28-9-936 a 14 h. Cah. des 
eh. iı la Direc~ion de l 'Economat. 

-3-
--- -

7 Bois de Construction, Planches, F'deaux ete. . 1 Ameublement - Mobilier 
t 8- Combustible - Charbon • Carburant. (Benzine, ete.) ı' pour Habitation et Bu-
; 9 · Divers. reaux - Tapisserie - Li-
f B) Adjudications a la Surenchere. noleum, ete. 
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A) Adjudications au Rabais est. 21689,14, caut. prov. 1627. 
Cah. des eh. gut. 

Adj. souı pli cachete et sepa· 
_ 1 _ ,.. ement. Direction des Affaires 

1 Veterinaires de Hursa, vendredi 
Comestible (Denree alimen- le 25-9-936 respectivement a 14 
taire, Viande, Legume, Lait h. et a 16 h. Cah. des eh. a la 

ete. Oirectiorı du Haraıı de Karadja· 

The 85 a 125 kg. Prix est. 
300 P. le kilo. Caut. prov. 28 L. 

Citron 19300 a 25500 pieces. 
Prix est. 5 P. la pif>ce. Caut. 
prov. 95 L. 

lndigo 1750 a 2600 kilos. Prix 
eat. 2,50 p. le kilo. c~ut. prov. 
7 L. (Et plusieurs articles de con· 
ıommation, pour les beıoins an· 
nuels des Ecole~ Secondaires d'E· 
dirn~. Adj. ouverte. Direction de 
l'lnıtruction Publique du Vilayet 
d'Edirr.e, jeudi 24-9·936 a 14 h. 
Cab. deı eh. a cette Oirection. 

2-

Construction :_ Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Adduction d'eau a la ville 
de Gaziantep dea sources se 
trouvant a 12,5 kil. de distance 
de la ville, materiel et construc
tıon de reseau, pose des tuyaux, 
construction de deux reservoirs 
d' eau, fourniture de compteura 
d'eau, et d'autres appareils et ou· 
tila ete. Prix est. 249905,59,caut. 
prov. 13745,'.?8 L. Adj. sous pli 
cachett!. Commission de Restıı.u• 
ration des Municipalites, siegeant 
au Ministere de l'lnterieur a An
kara, samedi 24 10-936 a 11 h. 
Cah. deıt cb. 1.u Service techni· 
que de la Commi118ion 81111indiquee, 
moyennant 1250 P. (M) 

Reconıtruction de l 'Ecurie 
de Juments d'Ellte a Tcheure
kli (Bursa). Prix est. 60082, 15, 
~aut. prov. 4255. Cah. des eh. 
29 L. \7) 

Reconıtruction de la ıecon· 
de Etable de Tcbeurekli. Prix 

bey. -
Aıphaltage des allees du Jar

din du Preventorium. Prix est. 
1199,26, caut. prov. 90 L. Adj. 
de gre a gre. Com. speciale sie 
geant a la Comptabilite des E.co· 
les Supcrieures d'Istanbul, a Dja
ghaloglou, lundi 14-9·936 a 15 h. 
Cah. des eh. a l'expedition. 

Levee de 1a carte topogra
phique de Dinar. (Etendue de 
200 hectare-ı, dont 140 peuplee, 
"t 60 foreta). Prix est. 3700 L. 
(a raison de 20 L. l'hectare peu
plee, et 15 L. l'hectare non-peu· 
ple). Caut. prov. 277,50 L. Adi. 
sous pli cachete. Com. Perma
nente de la Municipalite de Di· 
nar, mardi 22-9-936 a 14 h. 

Adduction d'eau it la ville 
de Moughla, deı sources ııe trou
vant a 783 metres de distance 
de la ville, fourniture du materiel 
pour le reseau d'eau, pose de 
tuyaux, construction de deux re· 
servoirs d 'eau, fourniture de 
compteurs d'eau et d'autres ap· 
pareils et outilıı neceuaires. Prix 
est. 59977 ,82, caut. prov. 3999 L. 
Adj. sous pli cacbete. Coınmis· 
sion de Reıtauralion des Munici
palitea, siegeant au Miniıtere de 
l'Intt~rieur a Ankara, samedi 24 · 
9-936 a 11 h. Cah. deı eh. au 
Service tecbnique de la Comaıiı· 
sion susviı~e, moyennant 300 P. -

Travaux i e modification a 
la cuiıine du Lycee de Haydar· 
pacha. Prix est. 8209,32, caut. 
prov. 616 L. Adj. ouverte. Com. 
d'Enchere de la Oirection de 
l'lnstruction Publique d'lıtanbul, 

Confection de 30 bancı d'e
colier, d'une armoire et d'une 
table pour l'Ecole Daruchefaka. 
S'adresser a l' Association Turque 
d'Enseignement a Nouri Osmani· 
ye, lundi 14-9-936 a 15 h. 

Miroir taille 6 pieces. 
Psyche de mur 14 pieces. 

Miroir de toilette de par•-
vent 6 pieces. 

Miroir petit pour du mur, 24 
pieces. 

Miroir de toilette, grand, 
pour paravent 10 pieces. 

Ecriteaux pour porte 6 pie
ces. 

Mannequins de diff. dimen
ıion (a l'usage des 6 E.coles des 
Travaux Manuels de Jeunea Filles 
iı creer a Adana, Oiyarbekir, Kon
ya, Erzerum, Trabzon et Edirne). 

Prix est. 2530, caut. prov. 190 
L. Adj. sous pli cachetc. Com. 
speciale siegeant iı la Comptabi
lite des Ecoles Superieureı d'ls· 
tanbul, jeudi 24-9-936 a 16 h. 

- 7 

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauffage Central 

Ampoulc de woltage et de 
N. differents, 13780 pieces. Caut. 
prov. 357 L. Adj. ouverte. Com. 
Permant-nte de la Municipalit? 
d'lstanbul, lundi 28 9-936 a 14 h. 
Cah. d.e11 eh. et liste a la Direc· 
tion de l'f.conomat. 

-8 

Combustible, Charbons, 
Carburant. 

Cock 40 a 60 tonnes. Prix 
est. 40 L. la tonne. Caut. prov. 
195 L. 

Boiı de chauffage 380,0~0 a 
384000 kı. Prix est. 1,25 P. le kg. 

Caut. prov, 360 L. Po-ur lea f.co· 

leıı Secondaireı d'Edirne). Adj. j 
ouverte. Direction de l'lnstruction 
Publique du Vilayet d'Edirne, 1 

vendredi 25-9-939 a 14 lı. Cah. 
des eh. a la dite Oirection. 

Cock indigene 72 tonnes. Caut. 
prov. 162 L. Adi. ouverte. Di
rection Principale des Monopoks 
iı ~nkara, lundi 28-9·936 a 15 h. 
Cah. dea eh . a la Direction en 
question . 

-9-

Oivers 

Bande pour perforateur et 
ondulateur de T. S F. 7500 rou
leaux. Prix est. 1375, 'caut. prov. 
104 L. 

Bande de Hugh, avec ou 
sans colle, 511,000 rouleaux. Prix 
est. 4100, caut. prov. 308 L. 

Bande perforee Siemens, 2500 
rouleaux. Prix est. 1975, caut. 
prov. 149 L. Adi. ouverte et se· 
parement. Com. de la Direction 
Generale des P. T. T. d' Ankara, 
le 24-10-936 a 10 h. Cah. des eh. 
gnt. a la Oirection de l'Econo
mat a Ankara, et au bureau des 
"Ayniyat,, a lııtanbul. 

F ourniture et outila divers 
811 lots. Prix est. 56000, caut. 
prov. 4200. Adj. soua pli cache· 
te. Com. d' Achat du Ministere de 
la Defense Nationale a Ankara, 
jeudi 22-10-936 a 15 h. Cah. des 
eh. a la dite Commission, moyen· 
nant 280 P. (M). 

Cuiv re electroJyte 350 tonnes. 
Acier lamine en feuille pla

tine speciaJement 150 tonnes. 
Cuivre phoıphoreux 10 tonnea. 
Zinc electrolyte 100 tonnes. 

Prix est 162500, caut. prov. 
9375 L. Adj. aous pli cachete. 
Com. d' Achat de la Oirection 
General des F abriques Militaires. 
lundi 19· 10-936 a 15 h. Cah. des 
clı. a la dite Commission, mo· 
yennant 813 P. 

(L'adj. annoncee pour le 7-9-936 
relative a l'achat du materiel 
ci-haut a i·te annulee). (M) -Fil terreıtre en cuivre, 200 
kilos. 

Fil pour central de 3, metres 
I5f'00, <le 2; m~tres 10,000. 

Fil de suspension, en acier, 
de J ,5 et de 2,5 m m, 51 O mı!· 
tres. 

Fil en bronze 8000 kilos. 

Fil en bronze, ferme et treı· 
ıe double, 100 km. 

Ma:ıchon en cuivre 27001) p. 
Prix est. 9965, caut. prov. 748 
L. Adi. ıous pli caciıete. Com. 
d'Achat de la Direction des Te· 
lephoneı d'lstanbul, vendredi 
16-10·936 a 15 h. Cah. des eh. 
gnt. iı l'Ect>nomat. {M) 

8) Adjudications 
a la Surenchere 

Vente de 5275 kiloı de cuira. 
Prix est. 5275, caut. prov. 400 L. 
Oirection dea Ventes de la 
Douane d'lstanbul, le 24-9-936 iı 

16 lı. 30, 
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Hava Tehlike9İ 
. . bile.Jet' 

Hava Tehlikeaını ı~l' 

rin arasına katıhn•.Y~0 ı;deff 
cele ediniz. Yurt sııı 
çağmhyor. f 

Hava filolarımız her if 
bir az daha ku~vetle~ df 
Bu gelişmeyi iate~i~iııll t1•f• 
receye çıkarmak ıçın y' 
Tehlikesini bilen üye 
malıyız. 

Türk ulusu el 
işi başarı ile 

Ha va tehlikeıini 
için giriştiğimiz 

ferle bitecektir. 

'rİ 
attığı . 11r 
bitir ııı•f • 

t~e 
yok e ,, 

sav•f t• 1. 

Türk Hava kur~ 

~f rat~elli S~Pfl 
----------~--~--

Galata Gümrükleri 
Hürdaverdigi.r tfaıı· 

Telefon: 44792 f 
. ~o 

Amsterdam - Kompanı 
11 

1 

Neerlandez dö Naviga•Y0 

vapör Anvers, RotterdaJJ1• 
msterdam ve Hamburg içİll 
kında hareket. ~ 
GANYMEDES vapuru el 

limanda. 6 HERCULES vapuru 13-19 
tahmil. I 

N erlandez kompanY',.ı( 
nehri vapurları limanl•' 
hususi ve seri ıeferler. NI. 

Bütün limanlar için \J 
1 andez Kumpanyası ile • 11 

mak ıuretile bütün düıı't'.~ef 
manları için dotru ~on~• 
tol ar verilir. 

iTHALA T SERVİSi ·ıl 
1 ııı 

Amıterdamdan bek e 
vapurlar. ı~ 

HERMES vapuru 12 ı:::. .. ~ 
doğru Amsterdamdan y• 
hareket ORESTE.S v•P· 

Eyliıla doğru 

Nippon Yusen Kais~ 
JAPON VAPUR KUMP.4~ 
Yak ohama, Kobe, Sini~ 

Colombo, Süveyiş, Port· ıl 
Beyrut ve lıtanbul liı11•" 
arasında doğru seferler: ı 

Pire, Marsilya, Liverpo0 

Glaakov. 

(doğru ve aktarmaııı) ti' 
DURBAN MARU 19 Atııs ıol' 
DF.LAGOA MARU 19 U 

ıtalyan Seyahat Kumpaı1~ 
Dünya ıeyahat teıkililt 

Götürü seyahat 
1 

Otellerde oda tutuJrn'' 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryollara " 1 
Bagajların ıigort .. / 

İtalyan demir yoll•' 
yüzde öO tenzilat 

Galata Rıhtım üzerind~ 
nili Rıhtım hanında 93·0 
da FRATELLl SPERC.ııp 
nezdinde C. 1. T. ye 

caat olunur. 


