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Hayrabolu Urayından: 
it., ••ıae ıoabaharda yapılmakta olan Hayrabolu Hayvan ve 

Pllaayırı bu aene dahi 15 Eyl\il 936 aalı flnü açılarak üç 
41•••m edeceti ilin olunur. 
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lstanbul Belediyesinden : 

Ciaıi 

Maydanoz 
İıpanak 
Pırua 

Kereviz 
Ayte kadın fasulyesi 
Kabak 
Bakla 
Bamya 
Bezelya 
Nane 
Havuç 
Domates 
Patlıcan 

Limon 
Barbunya faaulyeti 
Biber 
Karnabahar 
Lahana 

bir kiloıunun 
muham. kıymeti 
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4 
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3 

12 
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9 
4 

Semiz otu 4 
Kuru ıarımıak 40 
Çalı faıulyui 12 
Katane kabatı 5 

tane Enıiaar 6 
~ ,, Y eıil ıalata l 

laQ kilo Paacar 3 
~ tane Marul 

7
1 

......, kilo Dolmalık biber 
3Qc) Taze yaprak 9 
1atQ ~e Salatalık 2 
100 kilo Sırık domateıi 1 ,5 
75 demet Taze aarımıak 1,5 
~ ,, Dereotu 1 
~ Taze ıovan 1 
~ lciİo Lahana yapratı 2,5 

."""!' ,, Eberümeci 10 
-.._ .... _.iye hutaaeler ve diter müeHeHt için yukarda cinıi ve 
~ ~rı ve muhammen kıymetleri yazdı olan yat aebze kap~
-.-.._ eluiltmeye konulmuıtur. Eksiltme 15 Eyl\il 9.16 Hlı ru· 
M "-t l5te daimi enciimende yapılacakhr. lıtiyenler ıartname
"-~ı olarak levazım mildilrlütünden alabilirler. iıtekliler 
~•maralı kanunda yazılı vuika ve 1574 liralık ilk teminat 
~ ı veya mektubile beraber teklifi havi kapalı zarflarını. ~u

Jaıılı 1rilnde aaat 14e kadar Daimi Encümene vermehdır-
• (~ 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 

Miktarı 

Kilo 

0000 
6000 
1500 

30500 
I~ 
28000 

't ~ ka•unu 44000 
~ t lcarpuzu 29500 
't~ 8000 Adet 
~ "ataıa &100 Demet 

Muham. 
Bedeli 
L. K. 

Teminatı 

L. K. 

~"'-ta 0000 " 
ı...... turp 8500 " 8178 613.36 
~ ltoaia1onumuza batlı yahlı liıelerin yukarda miktarı, mu
' w.._ beciellerile ilk teminat ve eksiltme f(ln ve Hllti yazılı 
~~kapalı zarf ıuretile ek•iltmeye konmuftur. 

...,..Utme IM-9a6 ÇUfamba pnü 1aat 15 te kapalı zarf 

ÇARŞAMBA 

uıulile İıtanbul liıeler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda 
yapılacakhr. İsteklilerin şartnamede yazıla kanuni vesikalarından 
başka tic:ıret odasının yeni yıl veıikası ve teminat makbuzlarile 
beraber teklif mektublaranı ihale için tayın edilen saatten bir 
ıaat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanhğına vermeleri: 
ilk teminatlarını belli gün ve saatten önce komisyon başkanlı
tından alacakları irsaliye ile liseler muhasebeciliği \'eznesine ya· 
brmaları; 

3- İsteklilerin şartnameyi görüp okumaları için komisyon 
sekreterliğine müracaatlara ilan olunur. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1- Temizlik hayvanata için lüzum olan 70,000 kilo arpa, 65 

kilo aaman 15 gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 2750 liradır. 
3- Muvakkat teminata 206 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenler hergün Yazı İşleri Kale· 

mine ve iıteklilerin de l l ·9·936 cuma günü saat on buçukta Be· 
lediye Encümenine müracaatları. 

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

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 İdaremizin Bitliste yaptıracağı 35022 lira 37 kuruş 
keşif bedelli atölye inşaatı kapalı zarfla eksiltmiye kon
muştur. 

2 - Eksiltme 16-9-936 çarşamba günü saat 15 te Ka
bataş levaıım şubesindeki Alım, Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuruştur. 
4- İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar 

inşaat şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle 
yaptıklarına dair resmi vesaik gösterdikten sonra ehliyet 
vesikası almalıdırlar. 

5- ihale evrakı 175 kuruş mukabilinde İstanbulda İn
hisarlar inşaat şubesinden ve Ankara ve Bitlis Başmüdür
lüklerinden alınabilir. 

6- Teklif kapalı zarfları en geç ihale günü tam saat 
14 e kadar adı geçen Komisyon Reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilmiş olmalıdır. (M) 

lstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 384 lira 16 kuruş olan Ünküdar Beykoz 
yolunun tevsii dolayısile yola giden Vaniköy caddesinde 
94 96 No.h yalının bahçe duvarının yapılması açık ekıilt
meya konulmuştur. Keşif evrak ve şartnameler levazım 
müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 2490 No.lı kanunda 
yazılı vesika ve 28 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 14-9·936 pazartesi günü saat 14 
de Daimi encümende bulunmalıdır. (M) 

Akay İşletmesinden: 

1- İtletmemizin Kadıköy ve Kartal iskelelerinde deniz içinde 
ve deniz dıtında yapılacak tamir itleri açık eksiltmeye konul
muıtur. 

2- Ekıiltme 7-9-936 pazartesi günü Karaköyde idare Merke
zinde Şefler Encümeninde saat 16 da yapılacaktır. 

3- Ekıiltmiye 1rirecekler 180 lira teminat getirecekler ve ışı 
alacak olan bu miktarı ihale bedeli üzerinden yüzde on bete ib
llt edecektir. 

4- Keşif ve tartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin 
idare Lenzım Şeflitine müracaatleri. 

Keşan Belediye Riyasetinden: 

1201 lira 39 kuruş bedeli ketifli Keşan mezbaha yapııı ka
palı zarfla 15 rün müddetle münakasaya konulmuttur. Talihlerin 
10 Eylul 936 ihale gününden evvel Ketan belediye•ine mGracaat· 
ları ilin olunur. 

Muğla Vilayetinden: 

Mutia Vilayeti merkezinde yaptmlacak olan ve müsabakası 
eylul 936 günü yapılacağı ilin olunan Atatürk anatı, anıt kai

de ve meydan planının taayyün etmemesinden müsabakanın 30 
eylul 936 çartamba gününe talik edildiği ilin olunur . 

İDAREHANE: 

"POLIGLOT,. 
T erceme Büroıu 

Galata, Billur sokak 17 
Tünel yanında 

. iLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşülur 

T<'lgr.: lst. M( NAKMiA 
Telefon: 43097 

2 Eyliil 1936 

ı·~~;;;;;~~~~ı 
İlanlar, emirler, teblitler 

i a) Münakasalar : ı 
l 1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze ı 
l 2-İnıaat, Tamirat, Nafıa lı- ı 
! leri, Malzeme, Harita. 
l 3- Kereste, tahta ve saire 

f 4-Elektrik hava gazı kalori· i 
i ferTeıiaat ve Malzemesi ı 
ı . • t 5- Mektep Levazım-Kıtap va.; 
t 6-Nakliyat. \ 
i 7 -ilaçlar-Klinik ve lıpençi-, 
j yari alit·Haıtane levazımı l 
• 1 
! 8- Matbaa işleri Kırtaıiye 1 
i Yazıhane levazımı • 
' 9-Müteferrik : 
• • 
İ b) Müzayedeler. 1 
; 1-Müteferrik. l 
! 2-Mültezimlik itleri. t 
· ......... -..... ~.._. .............................. . 

Karacabey Merinos 
Yetiştirme çiftliği 
Müdürlüğtlnden: 

1- Karacabey haraaında 

müteşekkil Merinoı yetiştirme 

çiftliği için iki ağıl inşaab ka· 
pah zarf uıulile eksiltmeye 
konmuıtur. 

2- Beherinin keşif bedeli 
7443 lira 22 kuruştur. 

3- Eksiltme 15-9·936 tarihi· 
ne müsadif Hh günü Hat 15te 
Bursa Baytar Müdürlütünde 
toplanacak Merinoı yetittirme 
çiftliği inşaat komiıyonunca ya
pılacakbr. 

4-- Muvakkat teminat mik· 
tarı her iki atıl için 1117 lira
dır. 

5- Bu işe ait evrak ve ıart-
name şunlardır: 

A Mali şartname 

B- Fenni tartname 
C- Proje 
O - Nafıa şeraiti umumiyeıi 
6 - İsteklilerin şeraiti kanu-

niyeyi haiz bulunmaları ve 
2490 No.lu kanun tarifatı da
hilinde ekıiltmeye ittirak ey· 
lemeleri ilan olunur. 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden 
1-Açık ekıiltmiye konulan 

iş:Antalya Vilayetinin Elmalı 

kazası Hükumet konağına sid 
olup ketif bedeli 6181 lira 89 
kuruştur. 

2 Eksiltmiye girecek olan 
laran 464 lira muvakkat temi· 
nat vermesi lizımdır. 

3-Ek•iltme iti 27-8·936 t•
rihinden 15'9·936 salı rilnO ıa· 
at 14 e kadar Antalyada Na
fıa Müdürlüğü Daireıinde ya· 
pılacakbr. 

4-Bu ite aid evrakı ketfi · 
ye tunlardır. 

A-Ekıiltme tartnameıi, 

8-Mukavele proj•i, 
C-Nafıa itleri teraiti umu· 

mi1eıi, 
D-Feaai tartname, 
E-Projeler, 
G-Keşif, vahidi fiat ve 

metraj cetvelleri. 
5-Bu evrakı (Örmek ve 

daha fazla izahat almak iıtiyen
ler Nafıa Miidürlüğüne müra
caat edebilirler. 



Sayfa ?. 

Zonguldak Valiliğinden: 
Ereğli-Devrek yolunun 10+090-59+825 kilometroları arasın

da 20836 lira 35 kuruş keşif bedelJi 22 adet Menfez ve köprü 
1 

inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi 16-9-936 çarşamba günü 
saat on beşte Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 104 kuruş 
mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden satm ahnabilir. 
Muvakkat teminat 1562 lira 73 kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin Resmi Gazetenin 3297 sayılı 
nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet 
vesikasile Ticaret Odasından 936 yılı içinde alınmış vesika ile 
teklif mektubları 16-9-936 çarşamba günü saat 14e kadar Vilayet ' 
Daimi Encümeni Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan. 
Eksiltmesi 27-8-936 tarihinde yapılmış olan iş bu inşaata talih 

zuhur etmediğinden yeniden kapab zarf uıulile eksiltmiye ko· 
nulmuştur. Talihlerin aşağıda yazılı şeraiti haiz olarak müracaat 
leri. 

1-Eksiltmiye konulan "İstanbulda Taksim Gümüşıuyunda Yüksek 
Mühendis Mektebi binası dahilinde,, proje ve ıartnamesi muci
binae yat>ılacak inşaat. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Urfa Belediye Reisliğinden: 1 

Urfa şehrinin hali hazır ha· 
ritasının alınması 22 eylül 936 
tarihinden ilibaren bir ay müd
detle açık eksiltmiye konul
muştur. 

l -Şehrin mesahası meskun 
kısmı 172, gayrimeskun kısmı 

182 ki ceman 354 hektar tah
min edilrniştir. 

2 -354 hektarlık haritanın 

bedeli muhammeni 4854 liradır. 
3-Haritalar Belediye Yapı 

ve Yollar kanununun birine i 
maddesi mucibince ş.ehrin hali 
hazırını gölteren 1 2000 ve 
l 500 mikyasında iki kıt'a ve 
1 1000 mikyasında da tesviyei 
münhanili bir kıta haritası alı

nacak ve bunlar dört takım o· 
lauklardır. 

girecekler iha)e gününden en 
az 3 gün evveline kadar bu İ• 
şi başarabileceklerine dair olan 
vesaiki 25 kuruş pulla birlikte 
bankaya tevdi edip ehliyeti fen
niye vesikası almış olmaları ve 
bu vesikayı teklif mektublarına 
leffetmeleri laznndır. 

5-Teklif mektubları yuka-

~ 
'rıda yazılı gün ve saatten __ .,t 

S .. rner .,,... 
saat evveline kada~. u rıt•lıb 
Umumi Müdürlüğune . 
mukabilinde verilecektır· ·te 

.. derı 
6-Posta ile gon .h,ı 

mektubların nihayet 
1 gel 

bir saat evveline kadadr k 
k'l e ve zarfın kanuni şe 1 

ı A 111dır· pahlmış olması azı 

4- Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Maııe 
Ankara Belediye Reisliğinden: ., ~ 

1- İtfayie garajı ve koğuşlarındaki elektrik tesiaatı t•1111 

tadilatı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2-Tahmin fiyatı 291 liradır. 

3-Muvakkat teminatı 22 liradır. '{,-
4-Şartname ve keşifnamesini gormek iıtiyenler herg~llO I' 

İşleri Kalemine ve isteklilerin de 11 eyliıl 936 cuma gull 
I0.30 da Belediye Encümenine müracaatlara. 

İnşaatın keşif bedeli 21115 lira 98 lcuru,tur. 
2 Bu işe ait şartnamelerle evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi, 
~- Proje. 

4-Muhammen bedelin yüz
' de 7,5 u olan 364 lira muvak-

kat teminat ahnacaktır. 1 S-Mektep tevazımı-Kitap 
5-Şartnameyi görmek isti· 

yenler Urfa Belediye dairesine 
müracaat edeceklerdir. 

v. s. 

Istiyenler bu şartname ve projeleri 125 kuruş mukabilinde 
Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan alabilirler. 

3- Eksiltme 14-9 936 pazartesi saat 15 te Yüksek Mühendis 
Mektebi binasında Sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

3- Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin l 590 lira ilk temi· 

nat akçesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup ge
tirmesi lazımdır. Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhidlik ehli
yet vesikası göstermesi ve bizzat mühendis veya mimar olması 
veya bunlardan birile ortak olarak çahştığmı bildirir noterlikçe 
rtıusaddak vesika lazımdır. 

5- Teklif mektubları yukarı ·a 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis mektebi binası dahilin
de Eksiltme komisyonu Riyasetine makbuz mukabilinde verile· 
cektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olmaaı ve dış zarfın mühür mu· 
muile kapatalmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

3·Kereste, tahta ve saire 
Ist. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 

Beher direğin Muvakat teminat 

Mıntakası Adedi Muhammen bedeli miktarı 

Karamürsel 
Gebze 
İı:mit 
Yalova 

100 
50 

400 
40 

590 

Lira Lira K. 
5 37 50 
5 18 75 
5 150 
5 15 

İdaremiz ihtiyacı için muhtelif eb'adda ceman 590 adet kes
tane telgraf direği açık eksiltmiye konulmuşt!'ır. Eksiltme 18 
Eylul 936 cuma günü saat 15 te Galatasarayda lstanbul Posta T. 
T. Başmüdürlüğü Alım Satım Komisyonunda yapılac~ktır. Her 
ınıntaka dirsekleri için ayrı ayrı teklif kabul edilir. isteklilerin 
fartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını ekıiltmc: gü
nünden evvel yatırmak üzere hergün Başmüdürlük Yazı işleri 

Kalemine müracaatleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
İstanbul Levazım Eşya ve Techizat anbarı için 2500 tahta ve 

1500 lata 16-9 936 çarşamba günü saat 14te Topanede Satınalma 
Komisyonunda açık eksiltme ile ahnacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 1650 liradır. İlk teminata 123 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
Komisyonda ırörülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beJli saat 
te Komisyona gE>lmeleri. 

Nafıa Bakanlığından: 

1 
Aşağıda miktarları yazılı o-

3a900n cenıan 349870 adet normal, 
adet köprülük kayin tra· 

Vera 7 partide ve 17 Eylül 936 
p~rşenıbe günü saat '0'30 dan 
ıhbaren ayrı ayrı ihale edilmek 

üzere kapalı zarf uaulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eluiltme Ankarada Bakanlık 
Mab:C"me Eksiltme komisyonun
da. yapılacaktır. 

isteklilerin bütün partilere 

6-İhale eylulün 22 nci salı 
günü saat on ikide Urfa Bele· 
diye Encümeninde yapılacaktır. 

7-Taliplerin bu işi başara· 

bilecek şeraiti haiz bulundukla
rına dair N ..tfıa Vekil eti Celile· 
sinden musaddak ehliyeti fen· 
niye vesikası ibraz etmeleri 
mecburidir. 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünd~n: 

l-Malatyada kurulacak Bez 
Fabrikası idare binaları ile me· 
mur evleri inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
İnşaatın tahmin olunun bedeli, 
vahidi fiat esasiyle yapılacak 

kısmı 20637,36 ve götürü esa· 
siyle yapılacak kısmı da 
130566,9'2 olmak üzere cem'an 
151 ,204.28 liradır. 

2-Bu işe ait ek.!iltme ev-
rakı şunlardır: 

A-Eksilume şarnamesi 
B - Mukavele projesi 
C-Fenni şartname ve zeyli 
O-Umumi şartlar ve ölçü 

usulleri 
E-Vahidi kıyasi fiat ve ke

şif cetvelleri 
F-Projeler 
İstekliler bu evrakı f 0 llra 

mukabilinde Ankarada Sümer 
Bank muamelat Şubesi Müdür· 
lüğünden satın alabilirler·. 

3-Eksiltme 17 eylUl 936 
perşembe günü saat 16 da An
karada Ziraat Bankası binasın• 
da Sümer Bank merkezindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

4-İsteklilerin 8811 liralık 
muvakkat teminat vermeleri la· 
zımdır. 

Bundan başka eksiltmeye 

ait teklif mektublarını aşağı

daki cetvelde hizalarında yazılı 
miktarda muvakkat teminatları 
ve 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı 
Resmi Gazetede çıkan talimat. 

Muvakkat Şartname 

Miktar Muhammen bedeli teminat bedeli 
Partiler Normal Makaalık Köprülük 

adet adet adet Lira K. Lira K. Kuruş 
Birinci parti 68970 1170 75343 50 5017 18 377 
ikinci parti 48500 780 500 90495 5774 75 452 

Üçüncü parti 15300 3PO 61570 4328 50 308 
Dördüncü parti 61600 780 104760- 6488 - 524 
Beşinci parti 35100 195 58695 - 4684 75 293 
Altıncı parti 93400 585 500 168290 - 9664 50 841 

Yedinci parti 7000 9450 - 708 75 Bedelsiz 

Kütahya Vilayetinden: v 
Vilayet İlk okullara için alınacak beher takımı 976 ~it~; 

kuruş muhammen bedeJli 2 takım ders levazımmın ihale•• t ıSI' 
talip çıkmadığından ihale müddeti 4 9 936 cuma günü ••' tııııi 
ihale edilmek üzere uzatılmıştır. İsteklilerin mezkur güPde 
natlarile Vilayet Daimi Encümenine müracaatları. 

6-- Nakliyat: 
Sivas İnhisariar Müdürlüğünden: .,, 

İdaremizle istasyon anbarları ve yine idaremizle şuhut: d 
basındaki idaremiz arasında mamul tütün ve müskirat boŞ ~li~ 
sandıklarla bidonlar ve bilumum eşyai inhisariyenin 11 ı5 'f , 
mevcut şartnamesi mucibince 27·8-936 tarihinden itibareP ~ 
müddetle münakasaya konmuştur. t I~ 

İha;esi 10·9 936 tarihine rastlayan per~embe günü sa• 1'",;f 
Sivas: Inhisarlar idaresinde yapılacaktır . isteklilerin 18~5 . ,tll 
pey akçesile 10-9 936 perşembe günü saat 14 e kadar Joh•• 
İdaresinde müteşekkil komisyona baş vurmaları ilan oluPut· 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresinden: 

Derince limanınm bir sene zarfında tahminen 245152 tO 

ibaret tahmil ve tahliye işi kapah zarf usulile eksiltmeye b' 
muştur. Tahmin bedeli 20152 lira 80 kuruştan ibaret olall f 
şin muvakkat teminatı 1511,46 liradır. Eksiltme 17-9-936 t•r~ 
tessadüf eden persembe günü saat 15 te Haydarpaşada gar 
sı ~ahilindeki 1 ci işletme komisyonunda yapılaçaktır . 11~ 

istekliler teminat makbuzları ile birlikte 2490 No.lu k•;,., 
tasrih edilmiş olan vesaiki 7·5-936 tarihli ve 3297 No. lu ıl 
gazetede bildirilen ehliyet vesikasını havi teklif mektııP ti~ 
mezkur günde saat 14 e karlar komisyon riyasetine' verınel',/ 
zımdır. Bu işe ait sartnameler komisyonda parasız olarak 
mektedir. 

7 -ilaçlar, Ki inik ve İspençiyari afat : 

Antalya İlbaylığından: 
ıı~ 

1- Antalya Memleket hastanesine muktazi 3157 lira "'· ı-İ 
• h 

men bedelli ilaç ve levazımı tıbbiyeye eksiltme müddetı 
talih çıkmadığından eksiltme müddeti 5-9-936 cumarteaİ 
saat 12 ye kadar uzatılmıştır . ol 

2- Talihlerin yüzde 7,5 teminatlarile Vilayet Daimi _eoc 
nine müracaatleri bildirilir. 

nameye göre Bakanlıktan alın
mış veıika ile birlikte 17-9-936 
perşembe günü saat 9,30 a ka· 
dar Bakanhk Malzeme Müdür· 
lüğüne vermeleri lazımdır. 

H • · tPaıtJ' 
er partıye aıt şar. al•' 

teferruatı cetvelde bıı ~I 
gösterildiği bedel ınu~,I 
Ankarada Bakanlık . ·r· 
Müdürlüğünden ahnabıl• 

Traverslerin kesilmesine tahsiı 

.- .~· 
Zonguldak vilayeti Devrek kaı:aıının Yenidağ Akçasu or~,f 
Kütahyanın Tavşanlı kazasana bağlı Domaniç nahiyesinde 
Eğridere ormana. 
İnegöl kazasının Erikli ormanı 
Adapazarı kazasının Keremali ormanı 
Hendek kazasının Keremali ormanı 
Kocaelinin Karasu ka:ıası dahilinde Molla Hasan 
dağı ormanı 

Kocaelinin Kandıra kazası içinde Koyunağh ormanı. 

Hususi mukaveleli orman sahipleri de kendi ormanlarandan kesilmek üzere ekıiltmeye iştirak edebilirler. 



"'1 İstanbul Harici Askeri Kıtaatmdan : 
~ kilosuna 80 kuruş kıymet biçilen 150 ton hindyağı ka· 
ilk ~ eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 120,000 lira 
ıs ınanç parası 72.50 liradır. İhalesi 14 -10·936 çarşamba günü 

MUNAKASA GAZETESİ 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
1- Belediye Temizlik Direktörlüğüne ait demiri bak:a karıat 

ile bir adet iki tekerlekli su arabası açık artırma ile sahlacaktır. 
2- İsteklilerin 11-9-936 cuma günü aat sekixde Mezbaha ci· 

varındaki hayvan satış mahalline gelmeleri. 
3- .\raba ve atın muhammen bedeli ıô muvakkat teminatı 

2 liradır. 

tedir. Fenni ve idari şartnamesini almak isti yenler 600 
~""•bilinde M. M. Vekaleti Satuıalma Komisyonundan t. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanL•nun 2,3 Üncü 

bit erındeki belgelerle ihale gününde ve ihale saatinden en 
••at evveline kadar teminat ve teklif mektublarını ka

~llıri veçhile mühürlü zarflar içersinde Ankarada M. M. 
Satanalma komisyonuna vermeleri. M. 

ı 2-- Mültezimlik işleri 

-atbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 

• l • • 
e tdiye ve müessesabna alınacak 12 türlü kalem, kaat ve 
Plıarlığa konulmuştur. Bak: İstanbul Belediyeıi hanlarına. 

D. D. Yolları İşletme Um'lm Müdürlüğünden: 

Vahidi Fiat 
100 ) 
100) 
110 ) 
110 ) 
100 
100 
100 
100 
ıoo 

Taş ocatı K. M. ıi. 

483+000 

362+369 
7+000 Sahil 
ıo+ooo 
58+000 

215+000 
279+282 

l~ 
~~•eri İşletme Müdürltiğünün ihtiyacı için 24·8-936 tarihinde 

''de ihalesi yapılacağı ilan edilen 18000 metre mikabı balast 
'-ııaktazı şeraiti haiz talip zuhur etmediğinden eksiltrr.en:n 

tarihine müsadif cuma günü saat 14 de pazarlık ıuretile 
'11tı ilan olunur 

Afyon İlbaylığından: 

''•• idaresi için lüzumu olan 300 kazma 500 kürek, 20 küs· 
'°erilen fiat layik hadde görülrnediğinden ihale müddeti 15 
~tılmıştır. 4 Eylul 936 tarihine müsadif cuma günü saat 

ltati ihaleıi yapıacağından, isteklilerin 42 lira muvakkat 
tla daimi encümene müracaatlara ilin olunur. 

Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresinden: 

~ •rnmen bedeli 12233 lira olan adi ve duble bina camlari-
0n camları 29-9-936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf u

~ '-~nkarad ı idare binasında satın alınacaktır. 
~ lfe wirmek iıtiyenlerin 917,48 lirahk muvakkat teminat ile 

ı_11!l tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 G. 3297 
~ llüıhaunda intişar etmiş olan talimatname daireıinde ahn

·~•ika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komiıyon 
Ş\ 'ile vermeleri lazımdır. 
lltt'tııarneler parasız olarak Ankarada Malzeme daresinden, 

P•tada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
(M) 

Nafıa V ekiletinden: 
13 Q·. 
~ .ırınci leşrin 1936 sala günü saat 15 te Ankarada Nafıa 

etı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 53000 lira mu· 
e1ı bedelli Font boru ve teferrüatının kapalı zarf uıulü ile 

"1 eıi yapılacaktır. Ekıiltme şartnamesi ve teferrüatı 265 ku· 
r ""•bilinde Ankarada Bakanlık Malzeme dairesinden alına· ,. 
)~kat teminat 3900 liradır. İsteklilerin teklif mektupları· 
, tarih ve 3297 sayılı resmi ıazetede çıkmış talimatna
g,~6re Vekaletten alanmış vesika ile birlikte 13 Birinci,.teşrin 

ı &Ünü saat 14 e kadar Ankarada Vekalet Malzeme Mü-
ile vermeleri lazımdır. (M) 

1 
t.410ZAVEDELER 

·)4 
Gteferrik 

ı, Denizli Orman Direktörlüğünden: 
~ellizli hinde Acıbayam lıçeıinde hudutları şartnamede 

\.: "'" ldat Devlet Ormanından No. lanmış ve ölçülmüş 661e 
~ , •dil 4797 adet No.lı devrik çam ağacı yirmi bir ıün müd· 
\t t.:_ ~rrnaya konulmuştur. 

"- l rtırına 16-9-936 çarşamba günü saat on beşte kapalı 
l l: ~le Denizli Orman Direktörlüğünde yapılacaktır. 'tt.. eher gayri mamul metre mikib muhammen bedeli 235 

• t, 

~ "1ı.avakkat teminat H67 liradır. 
~'~name ve mukavele projesini görmek iıtiyenlerin bu 
UÇ•rıde he~ a-iin Orman MüdürlütGne ve Ankarada Or · 
llıum MudürlütGne müracaat !!debilirler. 

Orhangazi Malmüdürlüğünden: 
İznik gölü ve tevabii derelerin dört senelik rüsumu saydiye 

ve avlanmak hakkı yeniden arttırmaya konulmuştur. Bedeli mu· 
hammenesi seneliği 500, dört seneliği 2000 lira ve teminatı mu -
vakkate 150 lira olup arttırma 25·9-936 cuma günü saat 16 da 
Maliye dairesinden Satış Komisyonunca yapılacağından şartları 

öğrenmek istiyenler hergün Orhangazi Maliye dairesine ve art· 
tırmağa gireceklerin de teminat makbuzu veya banka mektubu· 
nu hamilen arttırma gün ve saatinde Komisyona müracaatleri i
lin olunur. 

lstanbul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden 
1306 Mezat kaimesi 17978 kilo 2696.70 lira Toz şekerin 8-9 936 

G. saat 14te lstanbul Gümruğundeki Satış salonunda açık artırma ile 
satılacak! ır. Artırmaya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi 
ve ünvan tezkeresi aranır. (742) 218 

İstanbul Belediyesi ~anları 

Hastaneler ve diğer müessesat için lazım olan 29010 
kilo sabun ( 120 kilosu yeşil) kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Beyaz sabunun kilosuna 30 yeşil sabunun ki
losuna 20 kuruş fiat tahmin olunmuştur. İstiyenler şart
nameyi parasız olarak levazım müdürlüğünden alabilirler. 
Eksiltme 14 Eylfıl 936 pazartesi günü saat ı 5te daimi encü
mende yapılacaktır. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği 
vesika ve 653 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 
günde saat l 4e kadar daimi encümene vermelidirler. 

* * • 
B (213) 

Belediye ve Müessesatına alınacak 12 türlü kalem 
Kaat vesaire pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi ve liste· 
si Levazım Müdürlüğünde görülür. 

Bu Kırtasyenin hepsine 482 lira 50 kuruş bedel tah
min edilmiştir. istekli olanlar 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesika ve 36 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 3·9-936 perşembe günü saat 14 
de daimi encümende bulunmalıdır. (B) 2 '9 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
26 000 kilo toz paket kolası 
16 000 » makine kolası 

Yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme şartnamesi muci
bince 8-9-936 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin şartnameleri gör· 
mek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan 
gün ve satte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte 
Kabatsşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi mü
dürlüğündeki alım komisyonuna müracaatları 

* • • 
(448) 187 3-3 

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

• • • 
İdaremizin 1285 lira 88 kuruş keşif bedelli Ahırkapı-

daki iskele tamiri 7-9·936 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin 
ihale evrakını bedelsiz olarak inhisarlar İnşaat şubesin
den almaları ve muayyen günde yUzde 15 muvakkat 
teminat parasile birlikte Kabataşta Levazım ve Müba
yaat şubesindeki komisyonda hazır bulunmaları. 

(779) 215 3 4 

Sayfa 3 

Havacılığın ehemmiyeti 

Bütün ulusların hava kuv· 
vetlerini artırmak için gös· 
terdiğ'i telaş, havacılığa ver
diği önemi yakından gördük· 
ten sonra, kavacılığın bizim 
için bir fantazi olmaktan 
çok uzak, canla başla sarı· 

lacak bir ana iş olduğunu 
bir kat daha anlamış bulu· 
nuyoruz. 

Göklerini avucunun için· 
de tutmayan ulusların halini 
görüyoruz. Uçak filolarının 

bir insan ağırfığındaki bom· 
balarile dünyanın en vuruş· 
kan yigitleri bile başa çıka· 
mıyor. 

Hiç durmadan hemenha· 
vacılığa para yetiştirmek, 

ancak bütün ulusun aynı cö
mertlikle yardıma koşması· 
na bağlıdır. 

f ratelli S P[RCO 
Galata Gümrükleri karşmnda 

Hürdaverdii'ir Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam • Kompani Ro.ral 
Neerlandex dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

UL YSSES vapuru 
17 ili 23 Ağustos tahmil 

ORESTES vapuru 17 ile 2.l 

Ağustos tahmil. 
Nerlandez kampanyasının 

nehri vapurlara limanlar i ;in 
husuki ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
1andez Kumpanya11 ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li· 
manları için doğru kontimen· 
tolar verilir. 

iTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
HERMES vapuru 12 Ağustosa 
doğru Amsterdamdan yakında 
hareket ORESTES vap. 8 

Atustosa doğru 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYS 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve Iıtanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaskov. 
(doğru ve aktarma11z) 

DURSAN MARU 19 A~ustosa,, 
DELAGOA MARU 19 Eylola ,, 

ıtalyan Seyahat Kumpaayası 

Dünya seyahat teıkilah 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhtım üzerinde Çi
nili Rıbhm hanında 9.1-97 N. 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra 

caat olunur. 

İmtiyaz sahibi ve Yazı işleri 
Direktörü; İımail Girit 

Basıldığı yer AR TUN Basımevi 
Galata Billur ıokak No. IO 
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lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 

de Chauffage Central 

s;xieme Partie : Normale 
93400, p. Aiguillage 585, p. pont. 
500 p. Prix est. 168290, caut. 
prov. 9664,SO L. Calı . des eh 841 
P. (Forets de Molla Hassan Pina
ri a Karassou, de Kodjaeli). 

Septieme Partie : Normale 
lnstallation electrique du 7000. Prix est. 9450, caut. prov. 

garage et des salles du service 708,75. Cah. des eh. grat. (Des 
des sapeurs·pompiers d' Anka- Forets de Koyounaghli a Kandira 
ra. Prix est. 291, caut. prov. de Kodjaeli). 

--~ 
2 SEPTEMBRE 1 

---~---

h de' 
di 18-9-936 a 15 h. C• Qirf'ıil 
au Secretariat de cette 

11
of 

Boia de charpeote eııtl· ~ 
40 metres cubes. Priıcd~ de L ,.. ı· jll' 
caut. prov. 450 L. 36 ı 

1 a gre. Lundi, 14·9-9 ~ 
el y·' Bois de charpente .ı. ; . ,,. ..e 

20 metres cubes. Pr•". ae •·ol 

t 4 - Fourniture Scolaires Livres ete. 

i 
5 - Travaux d'imprime.rie. Reliure - Papeterie 
6 - Boiı de construction, plancbes ete. 

I 7 - Divera. 

22 L. Adj. ouverte. Com. Per· Adj. sous pli cachetc et sepa-

! 
manente de la Municipalite d' An· rement. Com. de l'Economat du 
kara, vendredi 11-9-936 a 10 h. Ministere des Travaux Publics a 
30. Cah. des eh. au Seeretariat. Ankara, jeudi 17-9-936 a 9 h. 30. 

eaut. prov. 225 L. A~J· 1 b· CD 
gre. Samedi 12-9-936 3 1de I• fıll 
d' Achat du Mini stere l 

1'•''' f enı.ııe Nationale a An 

A) Adjudications au Rabais 

-1-

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Construction de batiments 
pour servir d 'administration a 
l'uıine de tissage, a ereer a Ma· 
latea, et des maisons d'habitation 
pour les fonctionnaires, pour le 
compte de Sümer Bank. Prix est. 
151204,28 L. (dont 20637,36 pour 
la partie a construire sur base de 
prix unitaire, et 13056{),92 pour 
celle a forfait). Caut. prov. 8811 
L. Adj. sous pli caehete. Com. 
ıpeciale siegeant au siege de Ja 
Sümer Bank a Ankara, jeudi 17 • 
9-936 a 16 h. Cah des eh. a la 
Direction de Service des Opera· 
tions de la Banque en question, a 
Ankara, moyennant 1000 P. (Con~ 
sulter la partie turque du journal, 
rubr. "inşaat"). (M) 

Construction de deux berge
rieı dans la !erme d'elevage de 
Merinos, au haras de Karadjabey 
(Bursa 1• Prix est. 7,.43,22 L. cha
que bergerie. Cllut. proY. pour 
les deux 1117 L. Com. des Cons· 
tructaons de la Ferme d'elevage 
de Merinos, siegeant a la Diree
Hon Veterinaire de Bııırsa, mardi 
15.9. 936 a ıs h. 

Levee de la carte topographi· 
que de la ville d'Ourfa (etendu 
354 heetars, dont 172 peuplee, et 
182 non•peuple). Prix est. 4854, 
caut. prov. 364 L. Adj. ouvertc. 
Coırı, Permanente de la Munid· 
palite d'Ourfa, mardi 22-9-936 a 
12 h. Cah. des eh. a la dite Com 
nıission. -

Construction du batiment de 
•ouı·Gouvernorat d'Elmali (dep. 
du Vilayet d' Antalia). Prix est. 
6181,89, caut. prov. 464 L. Adj. 
ouverte. Direetion des Travaux 
Publics d' Antalia u:ıardi 15-9-936 . ' 
a 14 h. Cah. des eh. a la dite 
Direetion. 

-Conıtruclion d'un Atelier a 
Bitlis, pour le compte de l' Adm. 
deı Monopoles. Prix est. 35022,37, 
caut. prov. 2626,67 L Adj. sous 
pli cachete. Com. d'Acbat et Ven· 
te de la Direction Generale des 
Monopolea a Kabatache, mercredi 
16-9-936 a 15 h. Cah. des eh. a 
la Section de Conıtrııction• des 

Monopoles a lstanbul et aux Di- l 
rections Principales d' Ankara et ; 
de Bitlis, moyennant 175 P. (M) 

Construction d'un Abattoir a 
Kechan. Prix est. 1201,39 L. Adj. 
sous pli caeh•te. S'adresser, jus· 
qu'au 10-9-936 iı la Municipalite 
de Kechan. 

**• 
L'adj. souı pli cachete relati· 

ve aux travaux de Construction a 
l'Eeole Superieure deı lngenieurs 
sise a Gumuchesouyou (Taxim) et 
qui devait avoir li.eu le 27-8-936 
a ete remiıe. faute de soumission· 
naire, au 14-9-936, lundi a 15 h. 
(Pli cachete). 

• • • 
L'adj. relative a l'erection du 

monument d' Atatürk a Moughla, 
qui devait avoir lieu le 1-9-936 a 
ete rem ise au 30-9 · 936, mercredi. 

Reparation des parties inte· 
rieures deı boutiques, apparte· 
nant a l' Adm. des Monopoles, 
et se trouvant pres du depôt 
des papiers a cigarettes de la 
fabrique de carton de Djibali. 
Prix est. 497,47, caut. prov. 7,5 
pour cent. 

lnstallation d'eau de la fabri
que de carton de Djibali. Prix 
eıt. 411,51, caut. prov. 7,5 pour 
cent. 

Adj. de gre a gre. Com. d' A
chat de la Direction Generale 
des Monopoles a Kabatache, 
mardi 15-9-936 a 15 b. Cah. des 
eh. a la Com mi1Sion. (M) , 

-2 -

--Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstru· 

ments Sanitaires-Four· 
niture pour Hôpitaux 

" • * 
---

L'adj. relative a la fourniture 
des medieaments et fourniture 
medicale pour l'Hôpital d' Antalia. 
(Prix est. 3157 L.) a ete remise 
au 5-9-936, samedi a 12 h. 

Huile de ricin 150 tonneı. 
Prix est. 120.000 L. (a raison 
de 80 P. le kilo), caut. prov. 
7250 L. Adj. ıous pli cachete. 
Com. d' Achat du Miniatere de 
la D4fenıe Nationale it Ankara . . 
mercredı 14·10-936 a 15 h. Cah. 
deı eh. a la dite Commiasion 
moyennant 600 P. M. 

-4-

F ourniture Scolaires 
Livres ete. 

· Cah. des eh. aux prix susiudiques 
a la Direction de l'Ecooomat de 
ce Ministere. 

Divers 
·--- ~,ı 

" • * 
L'adj. relative a deux ~ots de 

fourniture seolaire, d'un prix est. 
de 976, 33 chacun a ete remise, 
faute de soumissionnaire, au 4.9. 
936, vendredi a 15 h. 

- 5 

Les proprietaires des F orets 
prives peuvent egalement y par
ticiper. 

Poteaux telegraphiques en 
chataignier 590 pieces, dont 100 
pour Karamursel, 50 pour Gueb

ze, 400 pour lzmit et 40 p. Yalova., 
Prix est. 5 L. la pieces. Caut. 

prov. respectivement 37,50-18,75 -
150 et 15 L. Adj. ouverte et se· 
parement pour chaque region. 
Com. d'Achat et Vente de la Di· 
reetion Prineipale des P. T. T. 

Pioche 300, pelle• 1r'I' 
20 l O. de• O p. pour a ır. foll• I 
Publics du Vilayet d' A 

1 dı· 
prov. 42 L. Nouvelle ~c 
prix offert lors de la ~re C , 
ayant ete juge• ele"e'd·.A~ 
Permanente du V~layet h· 
vendredi 4-9-936 a 15 

• 
• • fo~r'' 

L·adj. relative a la b'I 
de 18000 metres cubs ,d;.s.9 
qui devait avoir le 2 4· 
K . . ' t' ·se:ııl ayser1, a e e remı , ; 

'f ravaux d'lmprimerie 

Reliure - P apeterie 
F o~rniture de Bureau 

d 'lı;ıtanbul a Galatasaray, vendre· vendredi a 14 h. (De gre 

Fouruiture de bureau (crayon, 
plume, papier ele). Prix est . 
482,50, caut. prov. 36,50 L. Adj, 
de grc a gre. Com. Permanente 
de la Munieipalite d'lstanbul, jou· 
di 3-9-936 iı 14 h. Cah, des eh. 
a la Direction de l'Economat. 
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Bois de Construction, 
Planches ete. 

Traverses de hetre normales 
349870 pieces. 

Traverses de hetre pour ai· 
guillage 3900 p. 

Traverses de hetre pour pont 
1000 p. En sept parties comme 
suit: 

Premierc Partie: Normale 68970, 
p. Aiguillage 1170. Prix est. 
75343,50, caut. prov. 5017, 18 L. 
Cah. des eh. 377 P . (Des forels 
de Yenidagh Aktchasou, a Devrek, 
de Zongouldak). 

Deuxieme Partie : Normale 
48500, p. Aiguillage 780, p. pont 
500. Prix est. 90495, caut. prov. 
5774,75 L. Cah. des eh. 452 P. 
(Foret de Kazmut Egridere, a 
Tavchanli de Kutahia). 

Troixieme Partie: Normale 
35300, p. Aiguillage 390. Prix 
est. 61570, caut. prov. 4328,50 L. 
Cah. des eh. 308 P. (Forets d'E.· 
rikli, d'lnegueul). 

Quatrieme Partie : Normale 
61600, p. AiguiUage 780. Priır. est. 
104760, caut. prov. 6488. Cah. 
des eh . 524 P. (F orets de Kere· 
mali d' Ada pazar). 

Cinquieme Partie: Normale 
35100, p. Aiguillage 195. Prix est. 

58695, caut. prov. 4684,75L. Cah. 
des eh. 293 P. (Forcts de Kere· 
ınnli de Hendek), 
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Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870·7-S-9 

Hareket edecek vapurlar ı 
CALDEA Çarşamba 2-9 saat 

17 te urgarna, Con, Vazs 
tansa, Sulina, Galatz, Braila 

CAMPIDOGLIO Perşembe saat 
17 de Burgaz, Varna, Kons· 
tanza. 

ABBAZIA Perşembe 3-9 Kava· 
)a, Selanik, Volo, Pirea, Pat· 
ras, Santi-40, Brindi:d, An . 

Beklenen vapurl'', 1 

1 t 
CELIO sab 1-9 ıa•tfJr 

Trieste, Venedik, 
Pireden z.9 

CALDEA çarşamba 
10 da Trieste, Pireı 
Kavala dan 

CAMPİDOGLİO P"' 
3-9 saat 7 de Cenov•• 
li, Pireden 

gona, Venedik ve Trieste. 1 39 
ABBAZIA perşenıbe -•' 

CELIO cuma 4-9 saat 9 da Ga· ı 7 de Danüb, Konıt•.,... 
lata rıhtJmından Pirea, Brin · 
dizi, Venedik ve Trieste na, Burgaı:dan ı1 

1 QUIRINALE salı 8 9 ~·~i~ 
este, Venedik, Brın SP ANTlVENTO çarşamba 9-9 

saat 16 da Burgaz, Varna 
Konstanza, Sulina, Galatı 

Braila. 

MERANO çarşamba 9-9 saat 
17de Pire, Napoli, Marsilya 
ve Cenova. 

BOLSENA Perşembe 10-9 saat 
17 de Burgaz, Varna, Köıten· 
ce, Novorosisk, Batum, Ora- ı 
bizon, Samsun, V arna, Bur· 
gas. l 

QUIRINALE cuma 11-9 saat 1 

9da Galata rıhtımından Pire, 1 

Brindizi, Venedik ve Trieıte. \ 
FENICIA cumartesi 12-9 saat 

17 de Selanik, Midili, İımir, 
Pire, Brindiıi, Venedik, Tii· 1 

este. 

den ~ 

SP AR TIVENTO çart•; 
saat 1 de Cenova, 
reden 

MERANO çarşamb• 9-~ 
de Danilb, Konst•"j 
na, Burgazdan 1~ 

BOLSENA perşenıbe V 
at IO da Trieıte, 

Brindizi, Pire, 1znıirı 

den J 
FENICIA cumartesi ıı 

de Batum, Trabıo:ı 
sun, Varna, Burı•• 

CAMPİDOGLİO pa••' 
at 10 da Konıtanı•• 
Bursrazdan 


