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Sayısı 5 kuruş 
lttnıi makbuz bedeli ol· 

tediyat makbül de. 

~~4~ 

lteahhidler sıkı bir 
ola tabi tutulacak 

• Vekaleti, vekiletlerle 
lllüdürlüklere bir ta· 

1a!~~arak kendi dairelerine 
~üt itlerine riren mü· 

dlerin taahhGdlerini dü-
•e eyi bir tekilde batara

inin bilinmesini ve 
ol edilmesini temin mak

bazı hu•u•ların nazara 
\' alanma•ına bildirmittir. 

•kilet bu tamimle, ehliyet 
ı almıt olan müteahhid-

• '-abbü'dleri emnHanda her 
bir hileleri veya dürii•t 
ltabili telif olmayan bir 
ttleri olup olmadıtını, 
•ele hükümlerine aykara 

.... •ketleri göriil6p görül
. aıi, oldutu takdirde se

•e mahiyetinin neden iba· 
lı.atuaıdutunu, umıımi ola· 
lllukavele hilkiimlerine ne 

ye kadar riayet ettikle· 
••kilete derhal bildirme
iıtemittir. 
'yet veıikaaı almamış o· 

teahhüdlerini yaparken 
n(i bir yol.uzluk veya 

•eya mukaveleye aykırı 
raketleri vuku bulup bul-
anı de derhal vekile te 
mesi ehemmiyetle kay
ittir. ---Şarap fiatlerinde 
tenzilit yapıldı 

.._ l..J.iıarlar Veklleti, tarap fi
~•da yapılacak tenzilib 
~aftarmıt ve lnhiıarlar 
~ M6d6rUitGne bildirmit· 
~ "r apılan tenzilata rlire ev-
to ite 70 Hntilitrelik tite ile 
~""ruta Htılan t•raplar 45 
~if11fa ve 150 kuruta •atılan 
ıas ilUoluk galon t•raplar da 
~kuruta indirilmittir. Eski· 
ti '1 70 ıantilitrelik titeler re
' 

11llllazken idare timdiden il.:.• 10 kurut mukabilinde bu 
""ftleri ıeri alacakbr. 
..... ~I miihim tenzilat açık ıa· 
as da yapılmıttar. 27,5 •• 
~kuru, olarak 2 cinı üzerin
~~tılan bu t•raplar birlet· 
' 

1
• ve 22 kuruttan Htıl· 

~ 1 kararlatbrılmıttar. idare 
'--.: ~ kurut• 2 litrelik r•
~a yeni bir tarap çıka-
11 it r • Bu t•rabın tife•i de 
--:rufa ıeri abnacakbr. 

,... et GzGmden yapilan misket 
\. lbı da piyuaya .evkedilmiı
~are yeni fiatlardan sonra 
S ••btının artaeatını dil· 
~.,.•k ltok mal hazırlamak· 

'ile l'~rkiyedeki b6tiin bayiler 
~~-d~ki malları bir beyan
' ıle inhiHr miid6rlük· 
' bildirecekler ve inhi•ar 
'rlarının kontröliinden 
,,__ fiat farkları idare 
~dan kendilerine ödene· 
-...; : Bu it bitirilir1e yeni fi· 
.__ ~lktetrinin 15 inden itiba· 

tbik edilecektir. 

~•--ı 2ci Hhifada) 

GÜNLÜK 

•• 
iDAREHANE: 

Y oğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşü)ur 

Telegr. : i.t. MÜNAKASA 
T elefoa : 42425 

'GAZ~TESi Posta kutu•u N. 1261 

CUMARTESi 

iÇiNDEKiLER: 

Piyasa Haberleri 
ilanlar, Emirler, Tebliğler 

a) Miinakasalar 
1 Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 - inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane levazımı 
4 Makineler, Motörlar, sair teferruatı. 
5 Mensucat, Elbise, Kundra, Çamaşır v. ı. 

6 Elektrik - Havagazı · Kaloriter tesisat ve Mal· 
zemesi 

1 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
8 Müteferrik 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

lktiıad Vekileti iç Ticaret Umum Müdiirlüğünden: 

30 İkinci tetrin 1330 tarihli kanun hükümleri daire.inde it yap· 
mata izinli bulunan ecnebi tirketlerden (Sokoni Vakum Oyl 
Kompani İnk)in Türkiye umumi vekili haiz oldutu .elihiyete bi
naen bu kere müracaatle Tilrkiyede yapacatı itlerden dotacak 
davalarda, büt6n mahkemlıllerde mGddei, müddeialeyh ve üçünc6 
şahıs ııf atlarile hazır bulunmak üzere tirketin lzmir tube•i direk• 
törü A. W. Drakeyi şirketin Türkiye umumi vekillitine tayin ey
lediti bildirmit ve lium gelen evrakı vermiştir. Keyfiyeti kanu
ni bGk6mlere muvafık ıörülm6t olmakla ilin olunur. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Üniverıite Arttırma Eksiltme ve pazarhk Komiıyonundan: 

Muhammen fiatı 
4 K. 18525 kilo Lahana 
4 ,, 22515 ,, Havuç 
3 ,, 45345 ,, Pancar 
1 ,, 4560 aded Salatalık 

2 " 4583 ,, Marul 
1- Tıp FakGlte•i llboratuarlarında bulunan tavşan ve kubay

lar için alınacak bet kalem aebze 1-10-936 perıembe günü saat 
15te Oniver•ite Rektörl6ğlinde açık ek•iltmeye konulmuştur. 

2- Şartname berrGn Rekt5riikte göriilebilir. Muvakkat temi
nat 243 liradır. ihale gGnGne kadar Oniverıite vezneıine yatırıl
mıt olmaıı ve iıteklilerin kanuni veaikalarını ıö•termesi lizımdır. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

idareleri l.tanbul Levazım Amirliğine batlı miieueaeler için 
5JO ton yemlik ve 60 ton yataklık Hman 5 tetrinievvel 936 pa · 
~rtui riinü ıaat 15,30 da Tophanede ntınalma komi•yonunda 
kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedeli cemanyekGn 12500 Ura 
ilk teminatı 937,5 liradır. Şartnamui hergiin komi•yonda gCSriile
bilir. l.teldilertn kanuni ve.ikalarile beraber teklif mektublarını 
ihale •aatindan bir •aat evvel Tophanede komisyona nrmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonund~n: 

Kor ve tayyare hayvanatının ihtiyacı için 550 bin kilo arpa
nın kapalı zarf u•uluile talibi çıknıadıtından pazarlıkla 18-9-936 
cuma aGnil Hat 10 da yapılacakbr. Muhammen bedeli 17875 lira 
muvakkat teminatı 1341 liradır. l•teklilerin teminatlarile birlikte 
ve feraiti ötrenmek iıtiyenlerin mesai velctinde Diyarbekir ıatı
nalma komi•yonuna relmeleri. ----

Selimiye Askeri Sabnalma Komisyonundan : 
1- Anadolu ve Rumeli Kavaldan bölrelerindeki tiimen bir

liklerinin birinci klnun 936 ıonuna kadar olan ihtiyaçlarının te
mini için 12800 kilo •ıtır eti 2-10-936 cuma günü saat 15te açık 
ekıiltme .uretile alınacaktır. 

2- Sıtır etinin muhammen bedeli 4914 liradır. Yüzde 7,5 
teminat muvakkateai 368 lira M kuruftur. 

19 Eylül 1936 · 

3 - Teminatlar münakasa uatinden evvel tümen muhasebe
ciliğine veyahut her hangi bir mal•andığana yabrılarak makbuz
larının vaktinden evvel komisyona verilmesi metruttur. 

4 - Bu ite gireceklerin bu itle meşgul olduklar1na dair rHmİ 
veaaik ibraz etmeleri şarttır . 

5- Şartname her giin komi•yonda görülebilir. 

• • • 
1- Anadolu ve Rumeli Kavakları civarındaki birliklerin bi-

rincikinun 936 sonuna kadar ihtiyaçları olan 81000 kilo ekmek 
unu ciheti ••keriyeden verilmek t•rtife yaptırılacak ve bu itin 
münakuası Selimiye askeri satın almak komisyonunca 2-10-936 
cuma rünü saat 16.ia açık eksiltme RUretile yapılacakbr. 

2- Ekmek itinin muhammen bedeli 2430 lira olup yiizde 7,5 
teminat akçesi 182 lira 25 kuruştu\'. 

3 - Teminat akçeleri münakaıa saatinden evvel tüm muha
ıebe veznesine veyahut her hangi bir malsandığına yabrılmaıı 

ve makbuzlarının vaktinden evvel komiıyona verilme•i t•rtbr. 
4 - Bu ite gireceklerin resmi vesaiklerini ibraz etmeleri ve 

bu •uretle bu itle metrul olduklarını iıbat ettirmeleri metruttur. 
5- Şartnameler her gün komisyonda rörülebilir. 

2· inşaat-Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Karacabey Harası MüdllrlüğOnden: 

Hara merkezinin ıu tesisata, proje ve keıifleri yapbrılacaktır. 
Bu it ek•iltmeye konulacağmdan i•tenilen proje ve ketfi en mG
Hid ıeraitle yapanın projesi kabul ve Ziraat Vekiletine anedi
lecektir. Projeyi yapmak istiyenlerin yapılacak mu itleri haklrın
da malümat almak üzere Hara Müdürlüğüne müracaatleri illıı o
lunur. 

Tunceli Nafıa Mlidlirlllğilnden: 

1- Ekıiltmeye konulan iş Dördüncü U. Mlfettitlik mıntaka
sında takriben 100 kilometro uzualutundaki Mazrirt-Plilm6r yo· 
lunun tuviyeyi türabiye, sınai imalit intaab dır. 

Bu itlerin tahmin edilen bedeli 200,000 liradır. 
2 - Bu ite ait tartnameler ve evrak ıunlardır: 
A- Ek.iltme ıartnameıi. 
B Mukavele projesi • 
C- Bayındırlık itleri genel ıartnamHi. 
D Teıviyeyi türabiye, şoıe ve kirrir intaata dair fenni ıart-

name, 
E - Husuıi ıartname. 
F- Sil•ilei fiat cetveli. 
G- Taı, kum, ıu grafiği. 
istekliler Bayındırlık işleri Genel ıartnamesi ve fenni ıartna· 

meyi dairede tetkik ve mütalea ve diğer tartnameleri ve evrakı 
5 lira bedel mukabilinde Ankarada Nafıa Vekaleti Şo•eler lda· 
reıinden ve Elizizde Tunceli Nafıa dairesinden alabilirler. sj 

3- 10-9·936 tarihinde pertembe rünii saat 15 te yapılan ek
•İltmede talib çıkmadıtmdan ekıiltme 1·10-936 perfembe günü 
nat 15 te Elizizde Tunceli Nafıa MGdilrlütii binuında yapda
cakfır . 

4- Ek•iltme kapalı zarf u.ulile yapılacaktır. 
5- Ek•iltmeye girebilmek için iıteklinin 11250 lira muvakkat 

teminat verme•i ve bundan batka ticaret Oduı vesikHını ve 
ve Nafıa Vekilettnden i•tihıal edilmit yol ve teferruab miiteahhid· 
liği , ehliyet veıikHını haiz olup röıterme•i lazımdır. 

6- Tek lif mektubları yukarda üçüncü maddede yazılı aaatten 
bir saat evveline kadar Elizizde Tunceli Viliyeti Nafıa daire.ine 
getirilerek Ek•iltme komisyonu Reiılitine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Po•ta ile gönderilen mektubların nihayet 38ncü 
maddede yazılı Hate kadar gelmiş olmuı ve dış zarfın mGhGr 
mumuile iyice kapatılmıt olması lizımdır. 

Poatada olacak geçikmeler kabul edilmez. 

inhisarlar lstanbul BatmüdilrlOğünden: 
Ka11mpqa Tuz Ambarında 5.l5 lira ketif bedelli dıvar, oluk 

ve Hire tamirtatı ketifaame ve ıartnameıi mucibince 8-10-9.16 
perıembe rünG ıaat 15 te ihale edilmek Gzere açık ebiltmeye 
konulmuıtur. lnekliler o ıüne kadar herrün devam eaatlerinde 
ketifneme ve t•rtnameyi rörebilirler. 

Milli Mildafaa Vekileti Sabnalma Komisyonundan: 
Temel .uyu atılma•ı: M. M. V. binuının temellerinde çıkan 

ıuyun drinajla defi tertibatının yapılmaaı pazarlıl• konulmuttur. 
Ketif tutarı: 659 lira 10 kuruştur. Ketif, proje Ye Mflnameai 
paraıile intaat şube•inden abnacakbr. ihale 21-9-936 p•ndui.U
nü •aat on beıtedir. ilk teminatı: 49 lira 43 kuruftul'J 'PltUrlıta 

• 



Sayfa ?. 

PfASA HABERLERi 

( 1 inci aahifeden devam) 

Fiatların kontrolu işi 
Dış memleketlere ihraç etmek

te olduğumuz mamul veya ham 
mallarımıza karşı fiatlara kon
trol koyan veya bu malların 
ithalini daha evvel müsaade 
alınınağa bağlıyan veya mikta
rını her ne suretle olursa olsun 
tahdid eden memleketlere karşı 
muadil tedbirleri almak üzere 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti
le Maliye Vekaletinin bu hu
sustaki mütaleaları alındık· 
tan sonra İktıaad Vekiline sa
lihiyet verildiği alakadarlara 
bildirilmiştir. 

İspanyol parası düşüyor 
İspanyadaki hadiselerin va

hamet kesbetınesi üzerine son 
hafta içinde Pezeta fiatleri tek
rar dü,meK"e başlamışbr. Bun
dan 1,5 ay evvel Türk lirası, 
5,80 Pezeta idi. Halbuki, dün 
borsada lspanyol parası 1 Türk 
lırası karşılığı 7, 16,38 de açıl
mıt ve 7.03,63 te kapanmıştır. 

Tabii bu fiatlar Paristen alın
dığı için dünya borsalarında 
ayni vaziyetin devam ettiği 

anlaşılmaktadır. 

Mevcut vaziyete g6re, lspan
yol parası 1,5 ay içinde kıy

metinin 3 te birini kaybetmiştir. 

Norveç ticaret anlaşmasında 
yapılan ~adil at 

Türk-Norveç ticaret anla,ma
aında bazı değişiklikler yapıl

mıttır. Bu meyanda 3000 kilo
luk laatik ayakkabı tenzilatı 
yerine ~ kiloluk oyun topu 
konulmuştur. Ayrıca tahsisata 
2000 kilo sargılık kiğıd ve 
14482 kilo cilasız mukavva ili· 
ve edilmiştir. 

Bir ayda kesilen hayvanlar 
Geçen ay zarfında Mezbaha· 

da 34606 k:ıraman, 3154 datlıç, 
2995 lnvırcık, 330 keçi, 12028 
kuzu, 30 oğlak. 1144 öküz, 364 
inek, 270 manda, 86 dana, 436 
malak, 2 boğa kesilmiştir. Ku· 
zu kesimi gittikçe azalmakta
dır. 

Yakılacak binalar 
Belediye Daimi encümeni 

bundan sonra yıkılacak binalar 
ve ehemmiyetli duvarlar hak · 
kında bir karar vermiştir: 

Buna röre yıkılacak binala
rtn batında bir mühendis, mi
lhar veya mesul bir kalfa bu
lunacaktır. Bunların i1imleri 
belediyeye bildirilecek, merkez 
fen heyeti ruhsatiye verecek· 
tir. 

Binaıını ve duvarını yıktm\· 
cak olan kimse bu ruhaatiyeyi 
almak için belediyeye bir isti
~· ile ba, vurmak mecburiye· 
tındedır. Ruhsatiye almadan 
du•aranı ve binaaını yıktıran 
lcimae, bir kaza vukuunda der
h.al mahkemeye verilecefİ ribi 
fıddetli belediye cezalarile de 
cezalandırılacaktır. 

Maden priml~de değişiklik 

MÜNAKASA GAZETESİ 

girecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen 
belgeler ile ehliyet vesikalarını pazarlık gün vaktıııd..ı l\1. M. V. 
Satınalına komisyonuna alıp gelsinler. 

* • • 
Tavan yapısı: Askeri fırına puarlıkla tavan yaptırılacaktır. 

Keşif tutarı: 997 lira 45 kuruştur. Ketif komisyonumuzda goru 
lebilir. İhaleıi: 22-9-936 salı gfinü saat 11 de dir. Pa-zarlığına gi· 
recekler gün ve vaktinde M M V. Satınalma komisyonuna gel
sinler. 

* * • 
Çinko işi tamirat: M. M. V. Binasında pazarlıkla çinko işi 

tamirat yaptırılacaktır. Keşif tutarı: 99 lira 25 kuruştur. Keşif 

ve işin yerini görmek için her gün komisyonumuza müracaat 
edilebilir. Pazarlığı: 21-9-936 pazartesi günü saat 11 de yapıla

caktır. Bunun için gün ve saatında M. M. V. Satınalma komisyo· 
nuna istekliler gelsinler. 

• • • 
187,6.1 lira ketif bedelli Maltepe Barut deposunda yeni inşa 

olunan tecrit deposu etrafında yapılacak toprak siperleri isi pa
zarlıkla eks;iltmeye konulmuıttur. Bak: İnhisarlar U. Müdürlüğü 
ilanlarına . 

3 -ilaçlar, Ki inik ve İ~pençiyari alat : 
Yozgat llbaylığr:-ıda r. : 

Memleket hastanesi için lüzumlu olan 700 liralık muhtelif ec
zai tıbbiyenin listeleri İııtanbul sağlık di rektörlüğüne gönderil 
miştir. Açık eksiltme suretile ihalesi 28·9-936 pazartesi günü saat 
14 de yapılacağından taliplerin listeleri görmek üzere mezkur 
sağlık direktörlütüne ve ayni gün ve s aatta da Yozgat Vilayet 
daimi encümenine müracaıı.tleri ilan olunur 

Sıhhat ve İçtimai muavt:net Vekaleti Ankarn Merkez 
Hıfzıssıhha Müessesesi Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan iş : Serum ve kimya ş u belf'rine satın 

alınac:ık alat kimya şubeıinin muhammen b !d ıdi 2850 lira, Serum 
şubesinin muhammen bedeli 4591 lira. 

İsteyenler şartname ve listesini müessese muhasip mutemed-
liğinden alabilirler. 

2 - Eksiltme 3-10-936 gün cumartesi saat l ide yapılacaktır . 
3 Eksiltme kapalı zarf usvlile yapılacaktır. 

4- İstekli eksiltmeye gi•ebilmek için 558 lira IO kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve ayrıca en az bir parçada bu nevi 
malzeme üzerine 10000 liralık iş yaptığına dair vesika ibraz et 
raesi lazımdır. 

5- Teklif mektubları yukarda yazılı saatten bir saat evvel 
müessese müdüriyetine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektub
lar en nihayet yazılı ıaatte gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumuile iyice kapatılmış olması lazımdır . Postada olacak ırecik
rneler kabul edilmez. 

4-Makineler, Motörler. saır teferruatı 
;stanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinsi 
Röntıen alitı 

Miktarı 

9 kalem 

Muhammen İlk 
bedeli teminat 
1400 105 

ihale günü 
5 1 O·!l36 pazartesi. 

!aat 15 te 
Gureba hastanesine lüzumlu olan yukarıda cins ve miktarı ya

zılı Röntgen alatı açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi yukarıd:ı 
yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlütü binasındaki Komis
yonna yapılacaktır. Şartnamesi hergün Levazım Kaleminde görü
lebilir. 

, _ 
telefon 

2 
radır. 

Posta ve T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
Satın al•nacak 50 tane masa telefonu ile 50 adet seyyar 
açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bunların muhammen bedeli 2350 ve taminatı da 244 li-

3 - Eksiltme 2 ci Tetrin 936 tarihinde ve saat 15 de Anka
rada posta T. T. umumi müdürlüğünde toplanacak alım ulam 
komisyonunda yapılacaktır . 

4-Talipler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek ve 
alacakları makbuz veya kanunen müteber teminıtt mebtubu ve 
t•rtnamede yazılı belgelerle beraber mezkur tarihe müsadif pa
zartesi günü saat 15 le sözü geçen k "lmisyona müracaat edecek· 
lerdir. 

5 Şartnameler Ankarada lCYazım müdürlüğünden ve İstan-
bulda levazım ayniyat muavinliğindeıa parasız olarak verilecektir. 

Ankara Belediye Reisliğind !n: 
1- Su işleri için alınacak Santrifüj tulumba ve aksamın is-

tekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2- Muhammen bedeli 1150 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 86,25 liradtr. 
4 - Şartnamesini görmek iatiyenler hergün yazı işleri kalemi 

ne ve isteklilerin de 25 eylul 936 cuma günü saat 10,30 da Be
lediye Encümenine müracaatleri. 

M~denköıniirü ve diter ma· ~~~~~====~~===~==~=""!~~=~~==~ 
den ıhracatında maden re1mi 5--Mensucat . Elbise· Kundura - Çamaşır v.s 
niıbetini tenzil eden kararna-
mede bazı tadilat yapılmıttır . 
Bu tadilat!\ göre, muayyen nia
bette ihr ~ cat yapan müeaaese
lere, bir ton La vemarin ve 
kribte lcömQrü için 125 ve Tu
• .. nn kchnOrQ için 96 kuruş 
prfaı iade edilecektir. 

(De\faıaı 3 üacQ •ahifede) 

Glimrl\k Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satına ima Komisyonundan: 

1- Askerle,meyen muhafaza memurları için 1160 takım mu
hafaza elbisesinin 5 10-936 paıarte•i günü saat 15t~ kapalı zarfla 
elHiltmeai yapılacaktır. 

2- Taaınlanan tutarı 17400 liradır . 
3- Şartname ve ev1af ve örnek komisyondadır, görülebilir. 
4 - lateldilerin 1305 liralık ilk teminatlarını teklif mektublari · 

le birlikte Hat 14te komisyona vermeleri. 

6-Elektrik, Ha vagazı-Kalorifer Tesisat ve Mal 
Nafıa Bakanlığından: 

111
, 

1- Eksi!tmeye konulan iş: (Ankara Polis ve Ja~da~dır• 
lehinin çamaşır ve yemek asıtnsörle-ri) inşaat ve tesıı• 

Tesisatın tahmin edilen bedeli 4246 liradır. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evral< şunlardır: 
A - Eksiltm~ şartnamesi. 

B- Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri gend şartn'.lmesi , 
D- Fenni şartname, 
E Keşif cetveli 
F- Proje, grafik. 

İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 21 
Yapı işleri Umu'D Müdürlüğündan alabilirler . t 

3 Eksiltme 28-9-936 tarihinde peızarteı i günü sa• 
Nafıa Vekaleti Yapı işleri Eksiltme odası:ıda açık eksilt.., 
tile yapılacaktır . 

.t - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 318 lira 4S 
muvakkat lenı i nat vermesi, bundan başka 

sonra Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikasını 
lıhımdır. 

5- İstenilen vesikalar yukarda 3 üncü maddede ya:ııh 
bir saat evveline kadc.r Eksiltme Komisyonu Reisliğine 
mukabilinde verilecektir. 

7 -.\lahrukat -Benzin-Makine yağlan ve ~aire 
İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için sekiz ton benzin açık eksiltme ilt 
caktır. Eksiltme 2-10-936 cuma günü u at 15te Galat 
İstanbul Posta Telgr:ıf Başmüdürlüğü Alımsatım Koınis!:,ı 
yapılacaktır . Muhammen bedeli 2400 lira, muvakkat telll1 • 

lir:ıdır İsteklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat tellt 
nnı eksiltme günün.fen evvel yatırmak üzere hergün Ba 
lük Yazı İşleri Kalemine müracaatleri. 

Güzel San' atlar Akademisi Direktörlüğünden: 

Mahrukııtın nev'i Alınacak Muhm. Fiat Tutarı Mu\ 
~ Miktan Lira K . Lira 

Lave maden kömürü 100 Ton 11 50 1150 
Gürgen odunu 60 Çeki 2 40 144 
Meşe odunu 20 ,, 2 70 54 
Mangal ltömürü 1200 kilo 03 25 39 
Kok kömürü 30 ton 16 50 495 
Çıra 500 kilo 5 25 

Akademiye yukarıda cins ve miktarı ve muhammen bed 
teminat miktarları 'lÖıterilmiş olan mahrukat açık eksilt 
alınacaktır. ih .. le 5-10-936 pazartesi günü saat 9 da Catal 
daki Yüksek mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 1 
mufassal şartnameyi bedelsiz olarak Fındıklıdaki Güzel Sa• 
Akademisinden alabilirler. 

8-Miiteferrik 
Ta vukç:..ıluk Enstitüsü Direktörtüğünden: 

Enstitiimliz ihliyacı için 1000 kilo balık tczu pazarlıkla satın 
caktır. Alınacak balık tozu yüzde 50 prol-:ini havı olacak. 
hiçbir suretle ecnebi madde ve yüzde 5 den fazla tuz b 
yacaktır. Pazarlık 2 - 10-936 cuma günü saat 10 da Keçirre• 
desi üzerinde Ankara tohum ıslah istasyonu binasında t 
cak komisyon tarafından yapılacaktır. isteklilerin günün.I• 
misyona baş vurmaları. 

Askeri Fabrikalar Umum M üdürlüğü Satmalın• 
Komisyonundan: 

35 ton mükelles soda 
Tahmin edilen bedeli 5601) lira olan yukarda miktarı v• 

si yazılı malzeıne Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlütü 
ma Komisyonunca 5-I0-936 tarihinde pazartesi günü saat 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 420 lir•JI 
ve teklif mektublarını mezkur günde saat 14 e kadar kont 
vermeleri ve kendiluinin de 24f.O numaralı kanunun Z 
maddelerindeki vesaikle me.ı:kur gün ve saatte komisyona 
caatları. 

* • • 
28 ton kendir ıpı 

Tahmin edilen bedeli 11200 lira olan yukarda mikdarı _. 
ai yazılı malzeme A•keri Fabrikalar Umum müdürlüğü 
ma Komisyonunca 2-1 O 936 tarihinde cuma günü saat 15 te 
palı =arf ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talipleri• 
vakkat teminat olan 840 lirayı havi teklif mektu~larını .. 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerillİI' 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veuikl e 
gün ve saatte komisyona müracaatleri . --

Konya Nafıa Direktörlüğünden: 
Eksiltmesi Konya Vilayeti Daimi Encümeninde 

hinde yapılan 2400 lira muhamrr.en bedelli 40 ç•dır için 
edilen bedeller haddi liyıkında görülmediğinden 21-9-936 t 
de uat on b '!tle açık eksiltme usulile tekrar eksiltmeye 
rılmıştır. 

leteklilerin yü2de 7,5 pey akçelerini yatırdıklarına dair 
buz veya banka mektubu ve 3000 liralık çadır itini muva 
yetle yaptıtına dair resmi vesika ile eksiltme günü Kony• 
yeti Dainıi Encümenine müracaat eylemeleri ilin ohınur. 
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,.... llladftlerin detiftiril· 
"-•I• oldutu kaycledil· 

• Raporda pi1uadaki 
UJUlarak patat• çu· 

75 kilo Ozerinden 
ao Odama bu kilo waik· 

,. lacUrmit olmaıamn 
•ltkll yazi~ dil· 
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• • • 
labiıarlar U. llOdGrlltGnce 1000 çift karol ve 3000 adet bat· 

lanh zinciri 1abnalanacakbr. Büc: Saz& l'eçen MfldilrlGtG ilinla· 
rana. 

• • • 
Pqababçe fabrlka11 enkazından çıkacatı tahmin olunan 100,080 

adet tutlanın yerlerinden çıkarılması iti pazarlıkla iatekliaine iha· 
le olunacaktır. Bak : inhisarlar U. MüdürliltG llinlarına. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Konservatuvar yat~ kısmında bulunan 33 tane köhne 

caket, ylz doksan alb yün caket, y6z bet 
kihne pantolon, 24 pantolon, 7 4 keten caket, 

95 pantolon, 19 yiin fanila, 51 ıapka ve 188 tane çuval 
22·9-936 salı giinü saat 9den IOa kadar olduğu yerde 
açık artırma ile satılacakbr. Bunların hepsine 340 lira 
kıymet biçilmiftir. lıtekli olanlar o gün orada bulunacak 

memlll'lllla miiracaat etmelidirler. (B) 264 

Pangalb 

Kurtul ut 

Yeni,ehir 

Bebek 

Bliyikada 

Şehremini 

Kaıımpafa 

Hiaeyinaia 

lstanbul Defterdarhğmdan: 
Muham. değer 

Lira K. 
: Dolabdere caddesi eski 116, yeni 

104 sayılı 57 metre 46 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 30 00 

: Korenti sokağı eski 32 yeni 28 
sayılı arsanın tamamı. 78 28 

: Mahallesi Paçacı sokağı eıki 29, 
Mangaaar sokağı eski 10 sayılı 57 
metre ve 46 desimetre murab· 
baı arsanın 1 3 payı. 9 58 

: Kili1e ıokağı eıki 72 yeni 86 ıa· 
yılı 276 metre 38 desimetre murab-
baı ar .. mn 45 48 payı. 103 65 

: Nizam caddesi eski 16 mtıkerrer 
sayılı 89 metre murabbaı arU1Un 
tamamı· 133 .50 

: Fatma sultan mahallesi etemefen-
di sokağı eski, yeni 17 sayılı evin 
tamamı. 150 

: Emincami mahalleai yeni sokak 
ed:i M yeni 24 ıayılı evin tamamı. 300 00 

: Mahallesi mumhane sokağı eski 
22 yeni 20 sayılı 69 metre ve 
96 deaimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 34 98 

Yellİfebir : Mahalleıi paçacı sokajı eski 20 
yeai 30 .. yılı 18 metre ve 96 de· 
limetre ~ murabbaı arsanın 2 3 
payı. 6 25 

Balat : Karabat k&prtlbaıı sokağı eski 
11 yeni 29 sayılı evin 1 2 payı 150 00 

Balat : Karabaı k&pribaıı sokağı eski 
13 yeni 31 .. yılı evin tamamı. 750 00 

Fener : Tabtaminare mahalle ve caddui 
elki 84 yeni 68 sayılı diikklnın 
tamamı. 200 00 

Fener : Fener Hferikoz mahallesi Fener 
caddelİ yeni 128-132 .. yıh oda· 
lan mlftemel kahvehanenin 57 96 
payı ile birevin 81 96 payı. 2584 00 

Yukarda yazılı mallar 22·9·936 .. 1ı ,nnn ıaat 14 de 
petin para açık arttırma ile 1ablacakbr. Sabı bedeline 
iıtikruı dahili ve ylzde bet faizli hazine tahvilleride 
kabul olunur. l.teldilerin ytlzde 7,5 pey akçelerini vakb 
muayyeüden evvel yabrarak lıtanbul Defterdarlıiı 
milli eaallk Mildilrlllltlnde mtlteıekkil ıatıı komisyonuna 
m&racaatları. (F) (1 °'13) 236 • • • 

Muhammen 1enelik 
icar 
lira 

BOVOKÇARŞI- Yaibkçılar 10kağı 
5 .. ,ıh dlkkln 96 

OSKODAR - SelAmi Ali mahalleü 
Anclonaki 10kağı 31 ... 
yılı ••• 48 

BOYOKÇARŞI- Çuhacı ham ikinci kat 
32 •yılı oda. 48 

Yukarda yuıb mallar 22·9-936 .. 1ı gtlntl 1aat 14te 
hiıalannda yuıb Mnelik muhammen icar bedelleri tııe· 
rinden açık arttırma ile ve icar bedelleri dlrt m&aavi 
taksitte ve her taklit peıin tediye olunmak prtile bir 

SaJfa 3 

•ene için kiraya verileceklerdir. lıteklilerin ytlzde yedi 
buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvttl yabrarak 
lstanbul Defterdarbtı Milli Emlak Müdürl6jiinde mite
şekkil ıatıt ve icar komisyonuna miiracaatları . 

(F) 1028 235 
• • • 

Muhammen kıymet 
Lira K. 

Üsküdar : lhsaniye mahallesi Sultaniye soka· 
ğı eski 36 mükerrer 430 metre ve 
95 desimetre murabbaı arsanın 
tamamı. 215 00 

Fener : T ahtamioare mahalle ve caddesi 
eski 23 yeni 29 sayılı odalı fırının 
37,ö 120 hissesi. 782 92 

Üsk6dar : lcadiye mahallesi yeni sokak eski 
3 yeni 9 sayılı odalı dükkAnın 
2 4 payı. 750 00 

: Medilıci sokak eıki 9 sayılı Boyacıköy 

166 metre murabbaı arsanın 1 3 
payı 27 67 

Yukarda yazılı mallar 16· 10-936 cuma gtlnii saat 14e 
kadar peıin para ve pazarlıkla satılacaktır. Sabş bedeli· 
ne istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvilleride 
kabul olunur. Talihlerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile 
haftanm salı ve cuma gönleri defterdarlık Milli ~mlAk 
Mtıdürllliünde miiteıekkil satıı komisyonuna mllracaatlan. 

(f) (1414\ 266 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
NOmunesi mucibince 1200 kilo mllhllr kurıunu 25 

Eyl61 936 tarihine rastlayan cuma pi 1&at 15 de pa• 
zarblda .. bn alınacaktır. İsteklilerin DDJDQneyi slrmek il• 
zere her ~ ve pazarlık için de tayin olunan gln ve 
saatte yizde 7 ,5 gtivenme paralarile birlikte Kabalafda 
lnhiıarlar Levazım ve Mubayaat Şubeıi M&dllrlllğllndeki 
Alım komisyonuna müracaatları. 252 «1249» 2-3 

* • • 
Su kovuı 221 Adet 
Balta 35 ,, 
Kanca 33 ,, 
K&rek 14 ,, 
Kazma 6 » 
Hortum 45 metre 
Yansın a6ndtlrme aleti 7 adet 
Şartnameleri mucibince yukanda cinı ve miktarlan 

yazılı malzeme 21-9-936 tarihine raltlıyaa Pazartelİ ıtı· 
nll saat 14 de Pazarlıkla satın almacakbr. lıteklilerin 
tayin olunan ıiiD ve saatte yllzde 7 ,5 gilvemne paruile 
birlikte Kabatqta levazım ve Mtibayaat ıubeıinde Ahm 
nbm Komisyona mllracaatları. ( 1005) 230 3-3 

• • • 
1- Şartııamesi mucibince Pqababçe Fabrikaıı enka· 

zından çıkacağı tahmin olunan 100,000 adet tutlanın yer
lerinden çıkanlmuı iti pazarlıkla istekliıine ihale oluna• 
caktır. 

Eksiltme 2· I 0-936 tarihine raalıyan cuma glnil ıaat 
16 da Kabatqcla lnhi1arlar Levazım ve mubayaat ıubelin· 
deki alım •bm komisyonunda yapılacağından isteklilerin 
tayin olunan gln ve saatte ytlzde 7 ,5 glivenme paralarile 
birlikte aözil geçen Komisyona mllracaatlan. (1406) 268 1·3 

• • • 
1- 187.66 lira keıif bedelli Maltepe barut deposunda 

yeni inıa olunan tecrit deposu etrafına yapılacak toprak 
siperler iti, pazarlıkla eluiltmeye konulmufbır. 

2- Eksiltme 5-10·936 tarihine rulayan pazartui si\ntl 
saat 15 de Kabataıta lnbiıarlar Levazım ve mubayaat Şu• 
belİacleki abm komiıyonunda yapılacağından ideldilerin 
tayin olunan sin ve saatte ytizde 7 ,5 glivenme paraıile bir
likte sazı seçen komisyona t;elmeleri. (1405) 269 1·3 

• • • 
1000 çift Karol (Sağ Ye sol) 
3000 adet bailanb zinciri 

Yukarda cins ve miktarlan 1udı ........ nnnane ve 
fenni ıartnameıi mucibince 5-I0-9a6 tarihine raıtlıyan pa· 
zarteai g811l saat 16 da pazarlıkla satınalınacakbr. istekli
lerin ıartname ve numunesini görmek iizere her ,na ve pa• 
zarlık için de tayin olunan ıtın ve saatte ytızde 7 ,5 gliven. 
me paralarile birlikte Kabataıta lnlıiaarlar Levazım ve mll
bayaat ,1ubeai M&dtlrllğibıdeki ahm komiayonuna mtiracaat• 
lan. (1420) 270 1-3 
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' SOMMAlRE: • • 
pour l'Hôpital "Gourcba" d'ls 
tanbul. Prix est. 1400, caut. prov. 
105 L. Adj. ouverte. Com. Spe
ciale si~geant a la Dırection Prin· 
dpale deıı Vakoufs, lundı, 5· 10-936 
a 15 h. Cah . des eh. a l'E.cono
mat. 

d' Achat et de Vente de la Di
re eti on Principııle des P. T. T. 
d'lstanbul iı Galatasaray, lundi 
'28-9-936 iı 15 h. Cah. J es eh. au 
S ı ·cn;tariat. 

la D' 
d' Achat de l'Economat de ~ıJ 

t . G · · 1 d s MoııoP rec ıoıı enera e e 
36 

. 

! A) Adjudications au Rabais. ' Construction, Reparation, Travaux Puhlics, Cartographie ete. l 
2 - Prnduit~ Chimique et Phaı·maceutiquc - lnstruments Sanitaires -~ 

Antiquites ete. •ı 
3 - Tissus en toul genre - Habillement - Lingerie • Chaussures ~tc. 
4 Electricite - Gaz - Telephon - Chauffage Central. lnstallatıons.l 
~ ~achines, Moteurs, Aecessoiı·es et Huiles pou.ı· machine. ! 
6 - C onıbusti ble • Cha rboo ~ Carburant. (Benzıne. ete.) 
7 Divcrs. 

B) Adjudications a la Surenchere. 

Appareil te!ephonique de ta
ble 50 p. 

Apparei1s lelephonique por
tables 50 P· 

Prtx est 2350, caut. prov. 244 L. 

Soude calcaire 35 tonnes . Prix 
est. 56 O, caut prov, 420 L. 

iı Kabatach", lundi 5 9.9 C 
lı. Cah. des eh . i.ı l.:ı dite 
uıissıon . 

·•· ~~ ' . • pıl 
L' Adj. relative iı la four 

1
61' 

de 40 baches pour tent ... ~1i 
vait avoir le 9·9-936 par yil•'" 
la Com. Permaneı.te du ıı·°' 

• . aU de l\onia, a ete remıse ) 
936, a 15 h. (Adi. ouverte · 

1 . ~~ ~ 
! --

B) Adjudications ·re 
• j .. -- ...... -~- - .................... ~- .... _ ..... -·· _, .. -- -·· ..... _ ................. ... --- ........................ ~ ......... , ...... . Adj. ouverte . Com. d' Achat de la 

Dırection Generale des P. T. T. 
a Ankara, le 2 11-936 iı 15 lı. 

Cah. des eh. grat. a la Dıreetion 
de l'Economat iı Ankara et au 
Bureau des "Ayniyat" a lstan 
bul. 

Fil de chanvre 28 · oınes. Prix 
est. l l'.200, caut. prov. 840 L 
Adj. sous pli cachete et s epare · 
ıııent. Com. d'Aehal de la Dirt c 
tion l.e n ~ ra'e d~s Fa hriques Mi
litaires, ı especliverm· ııt le lundi 
5-10 936 iı 15 lı. el vendredi 
2 10-936 a 15 h. Cah. <les eh. 
irat. iı l:ı di te C om miseion. 

_,, 1 _ c. ...... ncb~ 
-~.ıeo 

Vente de 13 poeles eP u~,• 
ce, dont 10 delabres, se tro .t 

A) Adjudications au Rabais 

1-

Construction - Reparation 

Travaux Publics,Materiel de 
Constru tion Cartographic 

dJ Vilayet de Yozgat. lundi 
28 9-936 a 14 h. C..ıh. des clı. et 
liste a la Oirection de l'Hygiene 
d'Istanbul. 

lnstrument pour la scction de 
serotherapie de l'Offiee Central 
d'Hygiene a Arkara. Prix est. 
4591 L. 

lnı':rument pour la ıection de 
, chimie, du meme Etablissement. 
' Prix est. 2850 L. Caut. prov. 

pour le tout 558, 10 L. Adj. sous 
pli cachete. Direction de 1 Eta
blissement t'D question a Ankara, 
sam . di 3·10936 iı 11 h.Cah.des 
eh. a l.1. Comptabiliteo de Ct"t Eta
blissement . 

- 3 

Pompe eentrifuge a vec acces
soires, pour ı' Adın. des Eaııx 
d' Ankara. Prix tst. 1150, caut. 
prov. 86,25 L. L'.:ıdj. a et<; , faule 
de soumissionnaire lors dı: la 
premiere, proloııgee de 10 joun. 
ELie aur a lieu le 25·9 936, ven · 
dredi iı 10 h. 30, par devant la 
Com. Perm:ınente de la Municı
palite d' Ankara. Cah . des eh. au 
Secretariat. 

-6-

Chaine de Haison 30 O p. 
"Karol,, (~auche et droit) 

1000 paires. Caut. prov. 7 ,5 pour 
cent. .\dj. de gre a gn\ Com. 

. t• 
a l'Hôpıtal Hassl-ki. P~ 1 ;5.9.~ L. S' adreSSCr le Vt'Odredt J11 

f o11 de 11 a 12 h. au [onC I 

qui s'y trouvera. 

-
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Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870·7-8-9 . ,_ 

'Hareket edecek vaP0 

Nivellement et travaux d'art 
de la route Mazgirt Plumur, 
d'une lon1ueur de ıon kil. envi
ron. Prix est. 200,000, c;ıul. prov. 
11250 L. Nouvelle adj. ıouı pli 
cachete, faute de soumissionnaire 
lors de la premierc qui dcvait 
avoir lieu le 10-9-936. Diredion 
dcı Travaux Publics du ilayet 
de T uundj~li a Elaziz, jeudi 
1-10-936 a 15 h. Cah. des eh. a 
i' Adın. des Chausıecs du Minis
terc des T ravaux Publics a An
kara et de la Oirection des Tra· 
Va1.tx Publics de Toundjeli a F.la
ziz. 

Combustible, Charbons, 

-ı \ Carburant. I '. abillemenl - Lingerie · __ _ 

Beklenen vapurlar 
AVENTİNO perşembe 17-9 sa· 

at 7 de Cenova, Napoli, Pire 
den 

• • 11 
QUENTINO perşemoe V' 

at 17 de Burgaz, 

Elaboration du projet et du 
devis d'installation d'eau du Ha
ras de Karadjabey. S'adrcsscr a 
la Oirection de Haras. 

Travaux de reparation (mur, 
gouttieres) au depôt de sel de 
Kassimpacna. Prix est. 535. Adj. 
ouvertt". Direction Principale des 
Monopoles d'Istanbul, jeudi 8-10· 
936 a 15 h. Meme adresse pour 
les cıah. des eh. 

Reparation du rez-de-chaussee 
de l'ex·batiment du Ministere de 
l'lnstruction Public a Istaııbul. 
Prix eıt. 2849,63, caut. prov. 

'.!13,72 '·· 
Reparation de centaines 

ti es du T our de Galata. 
eat. 1026,66, caut. prov. 77 

par
Prix 
L. 

Adj. ouverte et separement. 
Coaı . Permanente de la Munici
palite d 'lstanbul, luııdi '18-9-936 a 
14 h. Cah. deı eh. a la Direc
tion de l'E.conomat. 

2 -

Chaussures ete. l 

Confection de 1160 costumes 
pour les agents oivils du ~om· 
mandanat General de la Surveil
lancc Douanier. Prix est. 17400, 
eaut. prov. 1305 L. A<lj. sous pli 
cachete . Com. d' Achat du Com· 
mandan .t preeitc, lundt 5-10-936 
a 15 h. Cah. des eh. et echantil· 
lon a la Commission. 

-4 

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

lnıtallation d'aaceoaeur a l'E
cole de la Police et de la Gen· 
darmerie d 'Ankara. Prix est. 
4246, caut. prov . 318,45 L. Adj. 
ouverte. Com. d'Enchere du De· 
pırtement des Constructions du 
Min istt!re des Tra vaux Publics iı 
Ankara, lundi 28-9-936 a 16 h. 
Cah. des eh. a la Direction Ge · 
ner ale dcs Conııtructioııs du Mi 
nistcre en question, 
21 P. 

moyennant 

- 5-
- Produits ChimiqÜes et 1 

Pharmaceutiques - lnstru-
1 

meı;ıts Sanitaires ~ F our- \ _ 
~ıture pour Hôpıtaux Machines, Moteurs, Acces· 

pour Medicamenta diverıı pour I' Hô- ı 
pita\ rcgional de Yozgat. Prix est. 
700, caut. prov. 7,5 pour ccnt. 
Adj . ouverte. Com. Permanente 

soıres et Huiles 
Ma chine 

Apparcils "Roentgen" 9 lolıo, 

1 

Benzine 8 ~onneıı. Prix est. 
2400, caut. prov. 180 L. Adj. ou· 
verte. Com. d'Aehat et de Vente 
de la Di r ection Principale des P. 
T. T. d'lstanbul, a Galatasaray, 
vendredi 2-10-936 a 15 h. Cah. 
des eh. au Secretariat. 

Charbon lave marin 100 ton
ncs. Prix est. 1150, caut. prov. 
86,25 L. 

Bois ele charme 60 tchekis. 
Prix est. 144, caut. prov. 10,80 
L. 

Bois de chene '.20 tchekis. 
Prix est. 54, caut. prov. 4,05 L. 

Charbon de brasero 1200 ki- 1 

los. Prix tı>l. 39, caut. pı ov. 2,93 
L. ı 

Coke 30 lonnes. Prix est. 495, 1 

caut. prov. 37, 13 L. I 
Bois resineux 500 kılos Prix 

est. 25, caut. prov. 1,88 L. tPour 
!es besoinıı de I' Academie dcs 
Beaux Arts de F?ndıkli). Adj. ou
verte. Comptabilite des Ecoles Su· 
perieures a Djaghaloglou, lundi 
5-10·936 a 9 h. Calı. des eh. grat. 
a la Direction de l'Ecole rn~-

mentionnee . 

- 7 

1 

: 1 Divers 

1 
1 
1 Sac de surveillant des Jignes 

300 pıeces . Prix est. 1050, caut. 
prov. 78,75 L. Aclj. ouverle. Com. 

CAL EA perşembe 17-9 saat 
7 de Danüb, Konstanza, 
V arna, Burgazdan 

QUIRINALE salı 22-9 saat 17de 
Trieste, Venedik, 
Pireden 

Brindizi, 

SPARTİVENTO çarşamba 23-
9 saat 1 de Danüb, Kostan
za, Varna, Burgazdan 

SİLİSİA çarşamba 23-9 saat 7 
de Jınev. Napoli, Pireden 

tSEO perşembe 24 9 saat IO 
da Trieste · Venedik, Brinci· 
zi, izmir, Selanikden 

BOLSENA cumartesi 269 sa- · 
at 8 de Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgazdan 

AVENTİNO pazar 27-9 saat 7 
de Konstanza, Varna, Bur · 
gazdan 

ABAZİA çarşamba 3\).9 saat 
IO da Trieste, Pi,.e, Selanik 
Kav aladan 

Konstanza. 

DEACAL perşembe J 7·9 \ 
17 d'! Kavala, Selani1'• 
Pire, Patras, Santi--l~ı 1 
dizi, Ankona, V enedıl<• 

CELİO cuma l6·9 saat t 
Galata rı htımındaP ıt 
Brindizi, Venedil<, 'f rit~ 

. 1111" 
SANTTIVENZO çarşa f 

9 saat 17 de NapoJİ, 
Mar;ilya, Cenova. ,, 

SİLİSİA çarşanba 13-9 ~st 
de Burgaz, Varna. f(o 
Sulina, Galaz, Br~yl•· t 

İSEO perşembe 24-9 s•' 11 
r/ llf 

Burgaz. Varna, r-.O'f'' 
Odesa, Batum. • 

ıı•' 
Samsun, Varna Bnr.( 9 

. z:r 
KİRİNAL cumartesi d' 

9 da Galata rıhtı~ıP 'f 
re, Brindizi, Venedıl<•6 

BOLSENA cumartesi 2~1 
at 17 de Selanik. 

8
, 

İzmir, Pir-e, Patras. 
Venedik, Trieste . 

A nos lecteurs 
.. 1Jın ı 111 , 
/' acl rtı 

Sous rınons l'll11wıluf/<' r/' ; ı• /{Jf'/11<'1' nos 
<jllt' l/()l/.<; (l/l()f1S /ransf<;f <; llUS f!uf'ı '<Jll.l' rİ 

sui11anle : 
ro~}urfru ilan. /('!' I /ll!fl' No. :J t'I .1, Pcrı·Jıe; 

b<' JJa:w·. ('afllfa. 1 ~l<'plıon: -1?-1?.>. / ( />. t'lfı 

İmtiyaz sahibi ve yazı İşleı·i 

Direktöı·ü: lsınail Gil·it 
1 Basıldığı yer: ARTUN ~: 
i Galata Billur sokal' 


