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4 Posta ile ıanderileeek teklif meldublarmıa 2480 N,.lı lca• 
nuna ıCSre olma••· 

5- Şartnameleri Komi•yondan paruaz olarak abDabUeeefi 
ilin olunur. 

lıtanbul Levazım Amirliii 
Satınalma Komiıyonundan: 

idareleri lıtanbul Levuım 
AmirlijiDe batb kıt' at için bet 
bin liralık yulaf 15 9 936 •ala 
fGnü Aat 14 de TopbaDede 
Sahnalma komi•yonuıula pazar-

lıkla alınacak•r. Beber kilo 
yulaf içia 5,5 kurut fiyat tah· 
miD edilmiftir. ilk teminat 375 
liradar. Şarblame ·ve auman•i 
komisyoacla slrllebilir. istekli
lerin beUi •aatte komiqoaa 
•elmelerl. 

latanbal Belediyesinden: 

Bir kiloaunun 
Miktan muhammen fiatı Cinsi ilk teminatı 
29270 1 O kurut 75 S. Ekmek 252,50 lira 

2700 13 ,, Süt 27 » 
6305 '25 ., Beyaz peynir 118,50 ,, 
Belediye haıtaneleri ve diler miieı .... tuaa lbım o· 

lan yukand.a cinıi, miktarı ve muhammen bedelleri ya· 
zdı ilç tiirlil yiyecek ayn ayn pazarlıp konalm .. tur· 
Şartnameleri Levazım Mildlrltıjtbıcle girilir. istekli olan· 
lar 2490 numaralı kanunda yulh •e8İÜ •.e lmal&rmda 
sWeril• ilk tem•t makbu vey• meldilGiJe beraber 
28-9-936 puuteai - ıaat 14 te Daimi Enclmende 
balanmabcbrlar. (M) 

lat.abul Defterdarlığmcl•: 

Keti* bedeli '89 lira bir kurqtan ibaret buluau Beyotlunda 
Tarla~ eacldellatle Beyotlu malmldürlGtünün ifıalindeki 78 No. 
la biauua onardmua açık eksiltmeye konulmUflur. l.teldilerin 
ve mukaYele, eksiltme Nafıa ifleri, umumi, huuai ye femal pıt· 
aam.ı.i ve ketlf hullsuını ıirmek istiyeDleria 24-IM).18 pertem· 
be roa• ... t 14 de en az 500 \iralak b.u ite benzer it yaphtaaa 
tlalr Nafia Mldlrllpaclea almıt oldutu mlteahhitllk ve ncaret 
ocluı Y•kaları ve 58 lirahk muvakkat pey akçelerile Mftertl 
lakla MiıU Emlik MüdilrlGtGatle toplaaaa Koml•yo•a mlrae.:: ...... 

Erzurum Valilijinden: 

a 1 Atu•toa 9a8 paaartHl ,0D6 ibal•i yapalaeak olu Ersu• 
rilm muallim mektebi ikmali intaata kaaual bam ekalklikler ha· 
ıebile 21 ıln mlldcletle temdit •• ,.melen ilAaıu U•um flrılll
müıtür. 

1 Ebiltmep koDulaa it Enuram erkek Muallim mektebi 
yapaaınaa bitirilmuldir. 

K .. lf bedeli; 141811 lira 48 kurattur. 
2- Ba ite •it prtaameler n ••rak t•alanl•: 
A Ebiltme ............ 
B- Makavele projelll. 
C- Ba7mcluhk pael ..,e.._a1. 
D- lapata ait ,_.ı fMtD&aM. 
E- Ketif cetveli. 
F Proje (Talibler projeyi Ba:rıadarbk BakaDhtaDcla, Er:1111rum 

Ba111Mhrbk MldGrlGt ..... f&.ebilirl•.) 
l.ıeklller fUbaam• •• •VIÜI --.,ı 12 Ura 10 kunt maka• 

biliatle illa ..... au.ri Bayuularbk ............... __ .._. 
3- Ekailtme 21 Eyl61 m6 puarteıii llal aat 15 ti• lnwa• 

Klltlr Direkt&lltl dairealacle yapdaeaktır. 
4- Ebiltm• kapab aaff ualile ppdaeaJcbr. 
5 Eluiıtme,. ,U.blbaek lçia iateldilwia 1- lira mp.ıc

kat teminat ...... ı ye ltuaclan b .. ka atatacWd •Mikalua laais 
olqp ..-...a..ı Mnuar • 

A- llUB yıbaa ait Ticaret oduı ••ikaı· 
8- IM)uathdtk ............ .. ..... ... elli .... ~ 

bu •••i iapab yapabllecefbae .. ir almmıt ••ika. 
6- Teklif melttülar;a ~ ..... de yualı aaattn Wr 

Aat e•veliae kaclar Enurum Klltlr Direlctarlltü claire•ine re· 
tbilerek .._. Kom'PJOH ......... ...._.z mukabilinde 
....... ldlr. 

Pa.ta ile flacl.U... ...._., • .,. llilıayet lçuael ...Wecle 
yazdı aaate k ........... 8'1••= " .... zam. mlla• mama Ue 
iyice kapabbalt ~ .... . 
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b) Müııayedeler 

1-Es!i .. 
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. ... ........ " 
... , ... - ...... tlrahk projeal ..,.. 
den iAle iafaab 27..a.aM tul
hinden ita"harea 45 ıG• •ld
detle kapalı zarf uaulile ekallt· 
meye tkonulmafbar. 

2 - Ekalltme 12-INll tari
hine muatllf puarte91 .... 
... t 15te Kan Hlklaet Ko
•ataatla toplana• Daimi Eacll
meaee ,.,ı1aea1mr. 

3 - flanll, _ ..... ...... 
prbaameler, ketif ...... •• 
....ı..aı. 8,11 Ura •akatlilia4e 
Kan Nafıa Mltlldlll•••• ... 
rilecektir. 

4- Muvakkat ...ıaat .a.71 ....... 
5- Pıejelerla m-ehiall 8U• 
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Sayfa ?. 

F- Keşif cetveli, silsilei fi
at cetveli , metraj cetveli. 

İstiyenler bu şartnameleri ve 
evrakı bedelsiz olarak Nafıa 
Müdürlüğünde görebilirier. 

3 - Eksiltme 4-9-936 tarihin· 
den 30-9-936 tarihine tesadüf 
eden çarşamba günü saat 17 de 
Mersinde Vilayet Encümeninde 
yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf u· 
sulile yapılacaktır. 

5- Eksiltmeye girebilmek 
için isteklinin 1516 lira 54 ku
ruş muvakkat teminat verme• 
si, bundan başka aşağıdaki ve
sikaları haiz olup göstermesi 
lazımdır: Ticaret odası, Nafıa 
Bakanhğmdan aldığı müteahhit
lik ehliyet vesikasmı getirme· 
leri lazımdır. 
6- İstekli yapılacak işin me
suliyeti fenniyesini deruhte e
decek bir mühendis veya mi
mar bulundurmayı taahhüd et
miş olacrktır. 

7 - Teklif mektubları yuka
rıda üçüncü maddede yazilı sa
atten bir saat evveline kadar 
Vilayet Encümenine getirilerek 
Eksiltme Komisyonu Reisliği
ğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile ~önderile
cek mektublaran nihayet üçün
cü maddede yazıla saatte gel
miş olmaları ve dış zarfın mü
hür mumile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa Vekaletinden: 

1 - 3-9-936 günü ihalesi ya
pılmak üzere kapalı zarf usuli
le eksiltmiye konulmuş olan 
Ankarada Cebedde Musiki Mu
allim Mektebine ilave olarak 
yapılacak çalışma odaları ve 
jimnastikhane inşaatına istekli 
çıkmamış olmasından ötürü ye
niden ayni şartlarla ve pazar· 
hk usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

Keşif bedeli 24461 lira 86 
kuruştur. 

2- Bu işe aid şartnameler 
ve evrak şunlardır: 

A- Eksiltme şartnamesi, 

B- Mukavele projesi, 
C- Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi, 

D Hususi şartnam\1 (fenni 
şartname), 

E - Keşif cetveli, 
F- Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri 

ve evrakı 122 kuruş mukabilin
de Yapı işleri U. Müdürlüğün
den alabilirler. 

3 Eksiltme pazarlık sure-
tile ve 25-9-936 tarihine müsa
dif cuma günü saat 16 da Ek
siltme Komisyonu odasında ya 
pılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 1835 liralık mu
vakkat teminat vermesi ve ek
siltme şartnamesindeki evsafı 
haiz olması ve bundan başka 
bu büyüklükte bir yapıyı yapa
bileceğine dair Nafıa Vekaletin
den alınmış yapı müteabhidliği 
Vesikası almış bulunması lazım
dır. 

5- İstenilen vesikaların ü
çüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komis
yon Reisliğine verilmesi şarttır . 

İstanbul Vilayeti Nafia 
Müdürlüğünden: 

28-9:936 pazartesi günü saat 
11 de latanbul Nsıfıa müdürlüğü 
Eksiltme komisyonu odasında 
974 lira keşif bedelli İstanbul 
Kuduı: Tedavi evi köpek koğu· 
şu ve bodrum katı tamirat ve 
tadilat açık eksiltmeye konul· 

MÜNAKASA GAZETESİ 

muştur. Mukavele, eksiltme: 

ııE~ 

fiatlatl 
yukarda miktarları ve bir kilosunun muhammen 

1 
uştur· 

Baymdırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri proje ke
şif hülasası ile buna müteferri 
diğer evrak da-resinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat 74 liradır. 
İsteklilerin en az 500 liralık bu 
işe benzer iş yaptığina dair 
Nafıa müdürlüğünden almış ol
duğu müteahhitlik ve ticaret 
odası vesikalariyle 28 -9-936 pa
zartesi günü saat 14 e kadar 
Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. 

Nafıa Müdürlüğünden almış ol· 
duğu müteahhitlik ve ticaret 
odası vesikalariyle 28-9 · 936 
pazartesi günü saat 15 e kadar 
Nafıa müdürlüğüne gelmeleri. 

İstanbul Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

yazılı olan ayrı ayrı açık eksiltmeye k?nu ~ 0\all 
• Şartnameleri Levazım müdürlüğünde görülür. iste ıoe~· 

lar hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz ve'!a~ eııcU' ~ 
tubile beraber 29·9·936 salı günü saat 14 de daıııı~) ~ 
mende bulunmalıdır. ( / ~ 

! 

• 
* * 28-9--936 Pazartesi günü saat 

15 te İstanbulda Nafıa Müdür
lüğü eksiltme komisyonu oda
sında 2939 lira keşif bedelli 
Çapada kız Muallim mektebi 
çatı tamiratı ile jimnastik sa
lonu tahkimatı işleri açık ek
siltmeye konmuştur. 

Mukavele, ekıiltme, bayan· 
dırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif 
hülasasile buna müteferri diğer 
evrak dairesinde gör lecektir. 

Muvakkat teminat 228 liradır. 
İsteklilerin en az 2500 liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair 

14-9-936 pazartesi günü saat 
l5 te İstanbulda Nafıa Müdür· 
lüğü Eksiltme Komisyonu oda
sında 9360 lira keşif bedelli 
Ayasofya müzesinde yapıla· 

cak sıva tamiri pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. Muka
vele, eksiltme, Bayındırlık iş

leri genel, hususi ve fenni şart· 
nameleri, proje, keşif hulasasile 
buna müteferri diğer evrak 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 703 liradır. 
İsteklilerin en az 5000 lira· 

hk bu işe benzer iş yaptığına 

dair Nafıa Müdürlüğünden al
mış olduğu müteahhidlik ve 
Ticaret Odası vesikalarile 

14-9-936 pazartesi günü saat 
15 e kadar Nafıa Müdürlüğüne 
gelmeleri. 

Kars Nafıa Müdürlüğünden: 
1- lğdırda muhacir iskanı için yapılacak olan ve beheri 

591.23 liralık 236 aded evin 139530.28 liralık keşif üzerine inşası 
pazarlık suretile eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Pazarlık2l-9-936 tarihine musadif pazartesi günü saat 14 te 
Kars Nafıa Müdürlüğünde toplanacak olan Komisyonca yapıla- ı 

caktır. • 
3- Muvakkat teminat 10464. 77 liradır. 
4- Şartnameler, plan ve keşif 6,97 lira mukabilinde Kars 

Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. Bu hususta tafsilat almak isti
yenler İ~tanbul, Ankara, İzmir, Vilayetleri Nafıa Müdürlüklerinde 
mevcut musaddak evrakı görebilirler. İsteklilerin muvakkat te
minatlarını Nafıa Vekaletince musaddak ehlivetnameleri ve mali 
iktidarına dair vesaiki hamil olarak bu günde pazarlığa iştirak 
etmek üzere müracaatleri ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 734 lira 4 kuruş olan Beyoğlu 37 inci mektebin 

duvarın tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartname

si levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar lranunun tayin 
ettiği vesika ile fen işleri müdürliigünden vesikası ve 55 lira 5 
kuruş ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28-9-936 pa
zartesi günü saat 14 de daimi:encümende bulunmalıdır. 

Mersin Belediye Riyasetinden : 
A- Yeni mezarlık yolunun ikinci kısmının kaldırımlanması 

açık ekı.iltmeye konulmuştur. 
B Keşif değeri 8140 liradır. 
C- Şartname Belediye fen df\iresinden beş kuruş mukabilin

de alınır. 
D- Eksiltme 23-9-936 salı günü saat 15te Belediye dairesinde 

yapılacaktır. 

E- Süresiz tutak miktarı 6l0 lira 50 kuruştur. 
F- Eksiltmeye girecek olanlar Ticarc>:t Odasında kayıtlı bu

lunduğuna dair belge gösterecektir. 

Istanbul Belediyesinden 

Keşif bedeli 2088 lira 90 kuruş olan Konservatuar yatı kısmı 

binasının tamiri açık eksiltmeye konulmuş, ihale gününde giren 
buJunmadığmdan eksiltme 11-9-936 cuma gününe uzatıJmıştı!. Ke
şif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli 
olanlar (Fen ehliyet vesikası şarttır) 156 lira 67 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde sa
at 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
Şartn<ı.me ve projesi mucibince 45816 lira 32 kuruş keşifli 

Paşabahçe Fabrikasında yapılacak beton arme- iske~e ve rıhtım 
inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bak: inhisarlar U. 
Müdürlüğü İlanlarına. 

* • * . 
Keşif bedeli 585 lira 72 kuruş olan lstan~ul 19 uncu mekte-

bin tamıri açık eksiltmeye konmuştur. Bak: Istanbul Belediyesi 
İlanlarına. 

J .. IJaçlar, Klinik ve ispençiyari alat : 

İstanbul Belediyesinden: 

1050 kilo idrofil pamuk Cerahpaşa hastanesine beher 
kilosu 155 kuruştan teminatı 122 lira. 1 O kuruş. 

300 kilo idrofil pamuk düşkünler evi için beher kilo· 
suna l 40 kuruş ilk teminatı 24 lira. 

Cerrahpaşa hastahanesilc Düşkünler evine lazım olan 

4-Makineler, Motörler, sair teferruatı . 
daıı· 

Istanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonun 
· si jle 

İki No lu dikimevi için bir adet bez kesim makıne t ıJtf 
- •• sııa ır 

adet yedek bıçağı ve teferruatı 27-10-936 salı gunu cll}ıt 
Topanede Satınalma komisyonunda açık eksiltme ile atına 

111
e fi 

Tahmin bedeli 600 liradır . İlk teminatı 45 liradır. Şart~~at•rıl' 
kataloğu komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni "esı 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Vilayeti Baytar işleri Direktörlüğiindeıt: İ 
k M . k·1·t . . tın atııı• .J Ziraat Vekaleti Mer ez ı erınos teş ı a ı ıçın sa . tJ'" 

. ~ . f d .h e bır ır-bir tane Respırasyon alatı, bır tane re or en cı azı v ııi v 
b d ~ ·rrne hayvan yemlerini un yapmağa mahsus la oratuar egı 111etı 

siltmeye konulmuş ise de istekli çıkmadığından pazarlık~ fı 
satın alınmasına karar verilmiştir. Pazarlık günü 17-9· \fil; 
şembe günüdür. Talihlerin yevmi mezkurda saat 15te 
Muhasebeciliğindeki Komisyona müracaatleri ilan olunur• 

5-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, 

İstanbul Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: .. darl~ C 
28·9~936 pazartesi günü saat 14te İstanbul da Nafıa .ıvııı ,p•d' 

ğü eksiltme komisyonu odasında 2471 lira keşif bedellı Ç. ,ç 
Kız Muallim Mektebi kütüphanesinde yapılacak möble işler• jşlt 
eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık bl lı 
genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşif hülisasile 
müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 186 liradır. o' 
İsteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer i ş yaptığıPa /. 

Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret ~ Ilı 
vesikalarile 28-9-93() pazartesi günü saat 14e kadar Nafıa 
dürlüğüne gelmeleri. 

6-t:l;ktrik, Havagazı .. Kalorifer Tesisat ve Mal 
İstaaıbul Vakıflar Direktörlüğünd~n : . ~ 

Camiler için lüzumu olan 5800 ampul açık eksıltme ıle 
yaa edilecektir. Vermek arzu edenler şartnameyi görmek . 
hergün öğleden sonra İstanbul Vakıflar direktörlüğü heyetı t 
niyesine ve eksiltmeye girmek için de 120 liralık muvakİ<' 

0 minatları ile beraber İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ihale 1' 
yonuna 21 Eylül 936 pasartesi günü saat 14 te bulunmalar•· 

Zonguldak C. H. P. Başkanlığından: 
1
, 

Zonguldak Halk Partisi binasının kalörifer tesiatı yaptır• e 
tar. Tesisatı yapmak istiyenlerin tekliflerine esas olmak ü:t~ 
nanın planlarını ve bu hususlaki şartnameyi Parti Başkanlpıf~ 
istemeleri ve tekliflerini 25 Eylul 936 akşamına kadar 
göndermeleri ilin olunur. 

Fethiye Belediyesinden: ,ı 
1- Nafıa Vekaletinden tasdikli proje, keşifname ve ş~lıı' 

mesi mucibince Fethiye kasabasmda elektrik tesisatı yaPtl' 
22-8-936 tarihinden 6-10-936 tarihine kadar 45 ğün müdde 
kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

1 
2 Eksiltme 6-10-936 salı günü saat 16 c a Fethiye J3e 

dairesinde müteşekkil Belediye Encümenince yapılacaktır• 1ı 
. şa ' 3 - Tahmin edilen bedel •ı520 liralık santral binası ırı 

ağaç direkler hariç olmak üzere 16301 .05 liradır . 

4- Muvakkat teminat mıktarı 1222.58 liradır. 

5 - Proje ve teferruatı, : fenAi ve hususi şartname de§ 
velename projesi suretleri lstanbul Sirkeci Yalıköşkü cad. d' 
Fethiye Nakliyat ve Ticaret evinde ve Fethiye Belediyesıl'I 
rasız görülebilir. 

6 - Teklif mektubları şu vesikaları ihtiva edecektir: ıJ 
A - İstekli bir şirket olduğu takdirde sicilde kayidli 0 

ve halen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltmenin ilin tap 
den sonra alıncnş resmi bir vesika, şirket sirküleri vey• 
likten musaddak vekaletnamesi. 

B - Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubll· 
C . Bugüne kadar er~ aşağı 16,500 liralık bir elektrik 

1 
tını muvaffakiyetle bitirdiğine dair kabul raporu veya ını.ı•d 
sureti. İsteklilerin eksiltme şartnamesi mucibince tanziın ~,,, 
leri teklif mektublarını eksiltme saatinden bir saat ev'Velt i 
dar Belediye Riyasetine vermeleri veya bu saate yetittirıt' 
zere göndermeleri ilan olunur. 

7 ·Mahrukat -Benzin-Makine yağlara ve saire 
Ankara inhisarlar Başmüdürlüğünden: 1 

Başmüdürlük için 72 ton yerli kok kömürü açık ek•i)t 

ah nacaktır. ~JO' 
Eksiltme 28-9·936 pazartesi günü saat 15te Başın'-' 

yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçesi 162 liradır. I 
Şartları anlamak istiytonlerin Başmüdüriyete m üracaatl 



• istanbul Belediyesinden. 
1Ye makineleri için lazım olan 62000 litre motörin 

~alc ekıiltmeye konulmuştur. Bir litre motörin ya
~ruş fiat tahmin olunmuıtur. Şartnamesi leYa11m 

t '6nde görlUür. istekli olanlar kanunun tayin et· 
~a ve 279 liralık ilk teminat makbuz veya mek-
'leraber 25-9-936 cuma günü saat 14 te daimi 
ilde bulunmalıdır. (M) 

' .lstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
lılc ıle 120 ton kok kömürü satın alınacaktır. Ekıiltme· 

1:~1 936 pazartesi günü ıaat 16 dadır. ilk pay parası 234 
•r tonun muhammen fiyatı 26 liradır. Şartname ve ev-

llrrııek iıtiyenler her ıün KO. da 18rebilirler. Ekıiltnaeye 
to.,

1 
ilk pey paraya ait makbuzla belli pn ve saatten ev-

'-da ST. AL. KO. da bulunmaları liıımdır. 

~. Yüksek Ticaret Mektebi Müdürlüğünden : 
"-ele iktisat ve ticaret mektebi için liizumu olan 120 ton 
lQaden kömiirünün 4 ~ tarihinde ihalesi icra olunmak 
lçılc ekıiltmeye konmu, idi. Mezkür ıünde zuhur eden 
t.rafından verilen fiatlar pahalı oldutundan 14-9-936 pa
cnü saat 14te ihalesi icra olunmak üzere temdit edil

l''1ib( ~eminata 162 liradır. 
~ .•rın Catalotlunda Cümburiyet Matbaaıı kar,ııında yük
~~ebler muhasebecilitindeki komiıyona müracaAtleri. 

~ GGmrük Muhafaza ikin;i• ~abur ve talimatrih erat ve 
C b ihtiyacı için 8439M kilo odun aatınahnacakbr. Bak: 
Gnırük muhafaza ikinci Tabur utınalma komiıyonunun 
" hanesinde münte,ir ilinıaa. 

ll&teferrik 
it Mubuf aza Genel Komutanlağı lstanbul Satına ima 

tt ~~~isyonundan: 
IQrGlr Muhafaza örıiltu ıçın 150 tane dürbilnün 25·9-936 

~ IGQQ ıaat 15 te kapalı zarfla ekıiltmeıi yapılacaktır. 
a ' T aıınlanan tutarı 7500 hradır· 
4 ' Şartname ve evıafı komiıyondadır. Görillebilir. 

lıtekliler 562 lira 50 kurufluk ilk teminatları ve kanuni 
ile birlikte teklif mektuplarını ıaat 14 te komiıyoua ver-

~•keri Fabrikaiar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundanı 

kilo Çit Bezir 
kilo lnıiliz Beziri 
kilo Neft yatı 
kilo iki kaynamıt bezir 

illin edilen bedeli 8950 lira olan yukarıda miktarı ve cinıi 
alzeme Aıkeri Fabrikalar Umum MiidürlGtO 1atın alma 
oııunca 24 Eylül 936 tarihinde pertembe ailnii saat 15 de 

~arf il~ ihale edilecektir. 
t~~•nıe parasız olarak komiıyondan verilir. 
'iiblerin muvvakat teminat olan 671 lira 25 kurutu havi tek

'-b luını mezkür ründe saat 14 e kadar komiıyona ver
•e kendilerinin de 2490 numarala kanunun 2 ve 3 mad· 
elci ve1aikle mezkür rGn ve ıaatte komiıyona mOracaat-

MUNAKASA GAZETES 

2 - Kiraya verilen arazi bend dahilindeki ıuların çekilme.ile 
meydana çıkan toprek olup mesahası ahvali tabiiyeye batla ve 

muayyen detildir. 
3- Sularwn çoğalmaaile tahassül edecek zararlardan hiçbir 

rnesuliyet kabul olunmaz. 
4- Köylüye ve araziye bir zarar verilmemek şartile bendin 

kapatanı açmak ve kapamak hakkı müstecirindir. 
Yukarıda 'erait ve evsafı yazılı gayrimenkulün ic.ıırının arttı

rılma•• 11 9-936 cuma günü saat 14 de pazarlık auretile yapılaca
tından ilteklilerin yüzde 7,5 pey akçelerile. mezkur gün ve saat· 
te Malmüdürlüğünde mütetekkil Komiayona müracaatleri. 

lstanb1d Defterdarlığından: 
Ketif bedeli 9999 lira 73 kurutdan ibaret bulunan Heybeliada 

da Deniz Harp okulu müttemilitından Gemici kaynağı, Set ve 
kıtla ardı ıokaklarında hazineye ait evlerin 9-9-936 da yapılan 

açık ekıiltme1inde en son teklif edilen 2958 lira bedel tam deter 
görülmediğinder.. açık ekailtme on gün uzatılmıttar. lateklilerin 
ke,if ve şartnamelerini rörmek istiyenlerin en az bin liralık bu 
i•e benzer it yaptıklarına dair Nafıa müdürlütünden alacakları 
müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını ve 223 liralık muvak
kat teminat akçelerile 17-P-936 pertembe günü saat 14 te Def
terdarlıkta toplanan komiıyona müratcaatları. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-----------------------------------=;.... ________ ___ 

1- Şartname ve projesi mucibince 45816 lira 32 
kuruf muhammen keşif bedelli Paşabahçe Fabrikasında 
yapılacak beton arme iskele ve rıhtım inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26-9-936 tarihine rastlayan Cumartesi 
günü saat 11 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat şu

besindeki alım komisyonundo yapılacaktır. 
3 Muvakkat teminat 3437 Liradır. 
4- isteklilerin, Eksiltmeye girebilmeleri için ihale 

gününden en az iki gün evvel inhisarlar Umum Müdür
lüğü Müskirat Fabrikalar şubesine müracaat edip bu 
gibi rıhtım ve köprü işlerini muvaffakiyetle yaptıklarına 
dair vesikalarını ibraz t:derek ayrıca vesika almaları 
lazımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve projeler 229 
kabilinde Kabataşda Levazım ve mübayaat 
her gün alınabilil'. 

kuruş mu· 
şubesinden 

6 Teklife ait kapalı zarflar ihale günü en geç saat 
tam ona kadar adı geçen komisyon Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmiş olmalıdır. ( 1149) 244 l ··4 

• • • 
45000 kilo toz paket kolası 
15000 kilo toz makine kolası 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı toz kolalar 30 9-936 
tarihine rastlayan çarşamba günü saat l 5te pazarlıkla 
satın alınacaktır. isteklilerin şartnamelerini görmek ilzere 
hergiln ve pazarlık içinde tayin olunan gün ve saatte 
yiizde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki alım Komisyonuna 

Sayfa 3 

~ 
Hareket edecek vapurlar 
QUIRINALE cuma 11-9 Hat 

9da Galata rıhtımından Pire 
Brindizi, Venedik ve Triest:. 

FENICIA cumute1i 12-9 saat 
17de Selinik, Midili, İzmir 

' Pire,Brindizi, Venedik, Tri· 
este. 

CAMPIDOGLlO pazaratesi 14-
9 aaat 10 da lzmir, Selanık, 
Pire, Patraı, Napoli, Marsil· 
ya, Cenova. 

ASSIRIA çarıamba 16-9 ıaa t19 
da Burgaz, Varna, Konıtan· 
sa, Sulina, Kalaı, lbraila. 

QUENTiNO pertembe 17-9 sa· 
at 17 de Burgaz, V arna, 
Konıtanza. 

DEACAL perıembe 17-9 ıaat 
17 de Kavala, Selanik, Volo 
Pire, Patras, Santi-40, Brin 
dizi, Ankona, Venedik, Trieste 

CELiO cuma 16-9 saat 9 da 
Galata rıhbmından Pire, 
Brindizi, Venedik, Trieste. 

ST ANTIVENZO çartamba 23-
9 ıaat 17 dıe Napoli, Pire, 
Marsilya, Cenova. 

SiLISIA çartanba 13-9 Hat 17 
de Burgaz, Varna, Köıtence 
Sulina, Galaz, Breyla. 

iSEO pertembe 24-9 aaat 17 de 
Burıaz, V arna, Konıtaoza, 
Odeıa, Batum, Trabzon, 
Sama un, V arna Bnrıaz. 

KIRINAL cumartesi 25-9 ıaat 
9 da Galata rıhtımından Pi· 
re, Brindizi, Venedik, Trieste 

BOLSENA cumarteıi 26-9 ıa
at 17 de Selanik, Metelin, 
lzmir, Pire, Patru, Brindizi, 
Venedik, Trieste. 

A VENTINO pazartesi 26-9 sa· 
at 12 de lımir, Selanik, Pire 
Patraı, Napoli, Marıilya, Ce· 
nova. 

ABAZIA çartamba 30-9 ıaat 
17 de Burıaz, Varna, Konı· 
tanza Sulina. Galatz, Braila. ------Beklenen vapurlar 
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BOLSENA perfembe 10-9 sa
at 10 da Trie1te, Venedik, 
Brindizi, Pire, lzmir, Selanik· 
den 

FENICIA cumartesi 12-9 ıaat 7 
de Batum, Trabzon, Sam- • 
sun, Varna, Burgazdan 

l Mubayaat Komiayonundan: ı· b • 
~ gün pazartesi .. at 13 te ihale•i mukarrer olan 200 stan ul Belediyesi llanla_rı ___ _ 
-... ile 100 bat keçinin açık ekıiltmeıinde verilen fiatlar 

ICirüldüjiinden 2490 Hyıb kanunun 43 üncG maddesine 
lto il 17-9-9-16 perşembe ıünü Hat 15 te tekrar açık ekıiltml-
"'1acatından Ticaret Odaıı veıikaıile birlikte lıtaabulda 
" llnıumiye biaaııada YGbek Mektepler Muhaıibi Mes'ul· 

,. lllüteıekkil Komiı)'ona müracaatleri. 

t 'dbu1 Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
e •t Alay sancatının 15-9-936 Sala ıünü ıaat 14,30da Top
:!!ınalma komiıyonunda pazarlıtı yapılacaktır. Tahmin 

· ~ liradır. ilk teminatı 64 lira 13 kuruıtur. Şartnameıi 
•• 

01lda 18riile bilir. lıteklilerin belli satte komiıyona ıel-

L.. • """ ...... _ .. 
..,. idaresince 45000 kilo toz paket ve 15000 kilo toz 

~ kolAlı satanalanacaktır. Bak: lnhiHrlar Umum Miidiirlü
-.,na. 

~ 
~ 

~ile 

' 

Bakırkay Malm6dtırlllillnden: 
BalurköJ. 
Şamlar. 
Baruthane bendindeki ıuların çekilme1ile meyda· 
na çıku arazi. 

500 lira. 
~ ........ : 
L-~ 3 ••ne. 
f""it: 

ı,.k 
-- aıGdati 3 1enedir. 

Belediye merkezile şuabat ve müessesatına lizım olan CAMPlDOGLiO pazar 13-9 sa-
13780 tane muhtelif vat ve N. sı ampul açık eksiltmeye at 10 da Konıtanza, Varua, 
konulmuştur. Şartnamesi ve listesi Levazım Müdürlüğün- Burıazdan 
de görülür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika CELIO ıah 15-9 saat 17 de 
ve 357 lira'ık ilk teminat makbuz veya mektubile bera• Trieste, Venedik, Brindizi, 

ber 28·9-936 pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümen· Pireden 
de bulunmalıdır. (B) 238 ASSiRiA çartamba 16-9 ıaat 10 

• • • 
da Trieate, Venedik, Brindi-
zi, Selanikten, Kavaladan 

Hepsinin muhammen bedeli ilk teminat A VENTINO pertembe 17-9 ... 
at 7 de Cenova, Napoli, Pire 

350 kilo tere yağı 334 lira 50 kuruş 26 lira den 
70 çuval toz şeker 1785 lira 134 CAL'1EA pertembe 17-9 ..aat 
Dilfkflnler evi için lazım olan yukarda miktarları 7 de Danüb, Koıutanza, 

yazılı olan tuzsuz tere yağı ile toz şeker ayn ayrı açık Varaa, Burgazdan 
eksiltmeye konulmuftur. Şartnameleri levazım mildiirlü- QUIRINALE salı 22·9 aaat 17 de 
ğünde göriilür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika Trieate, Venedik, Brindizi, 
ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu Pireden 
bile beraber 29·9-936 salı günü saat 14 de daimi encü· - SPARTIVENTO çartamba 2.l-9 saat 7 de Danilb, Koıtan-
mende bulunmalıdır. (D) 239 za, Varaa, Burruclu 

Satıhk çamhk arazı 
Burgu adada İndoı gazinosu mevkiinde llç ta· 

rafı yol içinde 1 OOOden fazla çamı havi, bina yap· 
mağa elveritli ve Marmaraya nezareti kimilesi 
olan 4.000 arfın miktarında çamlık erazi temamen 
veya ifrazen satılıktır. Görmek ve görüımek iste· 
f ! ı ! ·, ı gazetemiz sahibi• müracaatları. 

SILISIA çarpmba 2.l-9 ıaat 7 
de JıneY, Napoll, Pireden 

ısEO per,embe 24-9 Hat 10 
da Trieıte' Venedlk, Brinc!i· 
ıi, lzmlr, Selanikden 

mtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baaıldığı yer: ARTUN Baıımevı 
Galata Billur ıoluıık No. 10 
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-----------------------------------------------..-.~ 
A nos lecteurs 

ı\'011s avons l'aııantaye d'lnformer nos Abonnes 
<Jile nuus aııuns trans{ert: nos Hure.a11.r <İ l' adresse 
sııil'ante : 

r oğurlcu lf arı, frr f laye No . .1 et 4, Perdıem
b,; /-Jazar, f'alala. Telt:plıon: 1::?12.;. B. P. 12r;1 

r-------- -----~ :: : ·:-;:: ·: ··-------·- --ı 
t A) Adjudications au Rabais. ı 
t 1 - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete. 
ı 2 - Produits Chimique et Pharmaceutique • lnstruments Sanitaireı .• 

l Antiquites ete. 
3 -· Ameublement • Mobilier pour Habitation et Bureaux • Tapisse. 

rie • Linoleurn, T apis ete. 

ı 4 Eleetrieite • Gaz • Telephon • Chauffage Central. lnstallationı. 
• 5 Machines, Moteurs, Accessoires et Huiles pour machine. 

ı ~- ~~=.~•tôble • Charbon • Carburant. (Benzine, ete.) 1 
.................................................... .........., ........................ ~ .................... •t-4 .............. ,.., .... 

A) Adjudications au Rabais 

1 -

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Const:ruction Cartographie 

Construction d'une echelle 
en beton arme et des quais a 
l'Uıine de Paşaballdje (Bospho
re). Prix est. 45816,32, caut. prov. 
3437 L. Adj. sou11 pli cachete. 
Com. d'Achat de la Oirection 
Genera'e des Monopoles a Fin· 
dikli, aamedi 26-9 936 iı. 11 h. 
Cah. des eh. İl la dite Commis· 
ıion, moyennant 229 P. 

Reliquat de la Construction de 
l'Ecole Normale des Garçons 
a Erzerum. Prix est. 242671 ,48, 
caut. prov. 13384 L. Nouvelle 
adj. sous pli cachete, la prece· 
dente qui deva;t avoir lieu le 
31-8-936 ayant ete annulee, a la 
ıuite de differents legaux. Oirec· 
tion de l'lnstruction Publique 
d'Erzerum, lundi, 21 9-936 iı. 15 
h. Cab. des eh. aux Directions 
de l'lnıtruction Publiques des en· 
droitı ou cet avis a paru, aux 
Prix de 1210 P. -Reparation de la toiture et 
eonaolidation de . la salle de 
IYlnnastique d~ l'Ecole Normale 
des Jeunes Filleı de Tchapa. Prix 
eıt. 2939, caut. prov. 228.L. Adj. 
ouverte. Com. d'Enchere de la 
Direction des Travaux Publica 
d'lıtanbul, lundi 28-9-936 a 15 
h. Cab, dee eh. au Secretariat. -Reparation du bitiment de la 
Direction deı Revenus de Be
yogfou, sis au N. 78, de la rue 
Tarlabachi a Beyoglu. Prix est. 
699,01, caut. prov. 58 L. Adj. 
?uverte. eo •. ıpec\ale siereant 
a la Dırection des Biens Natio· 
naux du Defterdarat d'lstanbul, 
jeudi 24 9 ·936 a 14 b. Cah. deı 
eh. a la meme adresse. -

Reparation et modification a 
l' Hôpital Antirabique d'lstan· 
bul. Prix est. 974, caut. ·prov. 74 
L. Adj. ouverte. Com. d'Enchere 
de la Direction deı Travaux Pu· 
blics d'lstanbul, lundi 28-9-936 a 
11 h. Cah. des cb.auSecretariat. 

Travaux d'adduction des 
eaux de la ıource Borlouk, ıi
tuee iı. une distanee de 16 kil. de 
la ville de Kars. Prix est. 123062,92, 
caut. prov. 9229,71 L. Adj. sous 
pli cachete. Com. Permanente du 
Vilayet de Kars, lundi 12-10-936 
a 15 h. Cah. des eh. a la D:rec· 
tion des Travaux Publics de Kars, 
moyennant 615 P. 

Construction d'une Ecole Pri· 
maire a Mersine. Prix eıt. 
20220,44, caut. prov. 1516,54 L. 
Adj. sous pli cachete. Com. Per· 
manente du Vilayet de Mersine 
mercredi, 30-9-936 a 17 h. Cah. 
des eh. grat. a la Direction dea 
Travaux Publicı. 

Reparation iı I' enduit au Mu· 
ıee d' Ayasofıa. Prix est . 9360, 
caut. prov. 703 L. Adj. de gre a 
grc. Com. d'Enchere de la Diree· 
tion des Travaux Publieı d'lıtan· 

bul, lundi 14-9-936 a 15 h. Cah. 
des eh. au Secretariat. 

Reparation du nıur de la 
37me Ecole de Beyoglu. Prix 
est. 734,04, eaut. prov. 55,35 L. 
Adj. de gre a gre. Com. Perma· 
nente de la Munieipalite d'lıtan· 

bul, lundi 28-9-936 a 14 h. Cah. 
des eh. a la Oirection de l'E.co· 
mat. 

Conıtruction de 236 loge· 
menta d'immigranh İl lgdir 
( prov. de Karı ). Prix est. 
139530,28, caut. prov. 10464,77 L. 
Adj. de rre ia ~e. Com. d'En· 
chere de la Direction des Tra
vaux Publics du Vilayet de Kan, 
lundi, 21-9-936 İl 14 h. Cab, des 
eh. a la Direetion des Travaux 
Publies de Kanı, moyennant697 P. 

. VENDREDI 

et renseignements complementai· 
re9 au x Directions des Travaux 
Publics d' lstanbul, d' Ankara et 
d'lzmir. 

Reparation de la l 9me Eeole 
d'lıtanbul. Prix est. 585,72, caut. 
prov. 44 L. Adj. ouverte. Com. 
Permanente de la Municipalite 
d'lstanbul, vendredi 25-9-936 iı. 

t 4 h. Cah. des eh . a la Direc
tion de l'E.conomat. 

- 2 
··--------

Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstru

ments Sanitaires - F our
niture pour Hôpitaux 

Coton hydrophile 1050 kilos. 
Pour l'Hôpital de Djerrahpacha. 
Prix est. 155 P. le k. Caut. prov. 
122,10 L. 

Coton hydrophile 300 kiloı, 
pour l' Asile des Pauvre,. :le Chi · 
ehli. Prix est. 140 P. le k. Caut. 
prov. 24 L. Adj. ouverte et s?
parement . Com. Permanente de la 
Municipalite d'lstanbul, mardi 
29 9-936 a 14 h. Cah. des eh. a 
la Direction de l'Economat. 

Huile de ricin 150 tonnea. 
Prix est. i20.000 L. (a raison 
de 80 P. le kilo), caut. prov. 
7250 L. Adj. ıous pli cachete. 
Com. d' Achat du Ministere de 

compris les poteaux en bois). 
Caut . prov. 1222,58 L. Adj. sous 
pli caehete. Com. Permanente de 
la Munieipalite de F ethi t., mardi 
6·10-936 a 16 h. Cah. deı eh. 
rratuit. a la Municipalite a Fe
thie, et a la Maison de Commer· 
ce et de Transport "Fethiye Nak· 

1 
liyat ve Ticaret Evi" sise rue Ya· 
lilteuchku a Sirkedji. 
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Machines, Moteurs, Acces· 
soires et Huiles pour 

Machine 

Machine pour couper l' etoffe, 
0

avec 10 ooutea~x de rechange 
et accessoires. Prix est. 600, 
caut. prov. 45 L. Adj. ouverte. 
Com. de l'lr.tendance Militaire 
d'lstanbul a Tophane, mardi 
27-10-936 a 14 h. Cah. des eh. 
et eatalogue a la dite Commis· 
sion. 

* * • 
L'adj . relative a l'aehat d'une 

machine de reıpiratlon d'un 
appareil de reforden et d'un 
pelit moulin de laboratoire 
(destines a la F~rine .t'Elevage 
de Merinos) a ete remiı, faite 
de soumissionnaire au 17-9-936 
jeudi a 15 h. (De gre a gre). 

la Defenae Nationale İl Ankara, 
mercredi 14-10-936 a 15 h. Cah. 
des eh. a la dite CommiS1ion 1 

moyennant 600 P. M. ı 

- fS -------
Combustible, Charbons, 

Car bur ant. 
~~~~-··-~-------! 

-3 -

Ameublement - Mobilier 
pour Habitation et Bu

reaux -- Tapisserie - Li
noleum, ete. 

Confection de mobilier pour 
la salle de bibliotheque de l'Eco· 
le Normale des Jeunes Filles a 
Tchapa. Prix est. 2471, oaut . 
prov. 186 L. Adj. ouverte. Com. 
d'E.nehere de la Direetion des 
Travaux Publies d'lstanbul, lund.i 
28-9-936 a 14 h. Cah. des eh. au 
S~cretariat. 

4 

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauff age Central 

lnstallation de chauffage cen· 
tral a la Maiıon du Peuple de 
Zong-ouldak. Les intereases sont 

Motorine 62000 litres. Prıx est. 
6 P. le litre. Caut. prov. 279 L. 
Adj. ouvertc. Com. Permanente 
de la Municipalite d'lstanbul, ven
dredi 25-9-936 a 14 h. Cah. des 
eh. a la Direction de l'Economat. -

Coke 120 tonnes. Prix est. 26 
L. la ton ne. Caut. prov. 234 L. 
Com. de l'ln,endance Militaire de 
Tehorlou, lundi 21-9-936 a 16 h. 
Cah. du eh. a la Commission. -

Boiı de chauff aıre 843935 ki· 
los. Prix est. 19470, eaut. prov. 
1460 L. Adj. sous pli cachete. 
Com. de l'lntendanee du Sceond 
Hataillon de SurveiUance Ooua· 
niere a Ourfa, vendredi 25·9 ·936 
a 16 h. Cah. deı eh. a la Com· 
mission. 

- 7-

pries de demander les plans du ı 
batiment et leı cah. des eh. a la 
Presidence du Parti et remettre 

Divers 
-----

leurs offres jusqu'au 25-9-936, le 
soir. 

Ampoule 5800 p. pour l'eclai· 
rage des moıquees d'lstanbul. 
Caut. prov. 120 L. Adj. ouvertc. 
Com. d'Enchere de la Direction 
des Vakoufı d'lstanbul, lundi, 
21-9-936 a 14 h. Cah. des eh. au 
Service Teehnique de cette Di· 
rection. 

lnıtallation d'electricite iı Fe· 
thie. Prix est. 16301 ,05 L. (dont 
L. 4520 pour le Centrale, et non 

Huile de lin brute 2500 kilos. 
Huile de lin analaiae 3830 

kilos. 
Naphte 7600 kiloı. 
Huile de lin rediıtille 3200 

kiloı. Prix est. 8950, caut. 
prov. 671,25 L. Adj. ıouı pli· 
cachcte. Com. d' Achat de la 

IDirection Generale deı Fa
briqueı Militaireı, jeudi-24-9-936 
a 15 h. Cah. dea eh. l'rat. a 
la Commisaion. 

Colle d'amidon, en poudre, 
pour paquet, 45000 kilos. 

Y oghourtchou ff•~ 
1 er Etage, N. ~-Saıa" 

Galata, Perchenıbe -
T elefone: 42425 

- 126' Boite Postale N. - 11ıque· 
\dressc Td• gr:ııı /t,S~ 

latanbul - MONAI< 

11 

Colle d'•midon. eJI 
pour macbine, 1sOOo .. 

cell" Caut. prov. 7,5 pour •A 
de gre a gre . Com. d 
la Direetion Generale del 
poles a Kabatache, d 
30-9-936 a 15 h. Cah· 
la dite Direction. 

Drapeau de regia1ent g 
Prix eıt. 855, caut. pr 
L. Adj. de gre a ııre-. 
de l'lntendance Mili ı 
tanbul, mardi 15-~936 
30. Cah. des eh. a l• 
•İon. 

f ratelli S P( 
Galata Gümrükleri 

Hürdaverdigir ff.0-
Telefon: 4479'l 

Amıterdam - Kompaııi 
Neerlandez dö Navif 
vapör Anvers, Rotterd 
mıterdam ve Hamburf 
kında hareket. 

GANYMEDES vapuru 
limanda. 

HERCULES vapuru 13-
tahmil. 

Nerlandez komp 
nehri vapurları lia1 
hususi ve seri seferler 

Bütün limanlar içill 
ı andez Kumpanya11 il• 
mak suretile bütün d 
manları için dotru ~ 

tol ar verilir. • ırl 
İTHALAT SERY• 

Amsterdamdan b 
vapurlar. 
HERMES vapuru 
doğru Amsterdamdan 
hareket ORESTES " 

Eylula dofru 

Nippon Yusen K 
JAPON VAPUR KU 

Yakohama, Kobe, 
Colombo, Süveyi,, P 
Beyrut ve I.tanbul 
arasında dotru seferi 

Pire, Marıilya, Liv 
Glaakov. 

(dotru ve aktaraa 
DURSAN MARU 19 
DELAGOA MARU 1 

ıtalyan Seyahat Ku 
Dünya aeyahat te 

Gatiirii seyahat 
Otellerde oda tu 

Deniz yolu bil• 
ffava yolu " 
Demiryolları ı1 
Bal'ajların ıi 

İtalyan demir 
yüzde 50 tenzi 

Galata Rıhtım üs 
nili Rıhtım hanınd 
da FRATELLI SP 
nezdinde C . 1. T. 

eaat olunur. 


