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Piyasa haberleri· İ 1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
a) Münakaaalar: t 1 lstanbul Kız Ôjretmen Okulu Sallllalma Komisyonundan: 

lta.k-Zahire-Et .e Sebze': Ciui Miktarı Muhm. ilk tem. Tarihi Saati 
"· ı. kilo becıleli Lira K. 
1 Pirinç 1 ci nevi 5000 1200 90 18-9-936 15 
L_. Bur1a •taat • tamirat - Nafia h·ı 
--L Mabeme • Harita. _____ ,_.,_.-~----------------
1!' ~· 1 Patat• birinci nev 9000 ,, 15 15 
---..te • tahta v. •· Yumurta iri taneli 2S>OO " " 
S....C:iye ve teferruab, De- Kuru IOfU 5000 1115 83 62 ,, ,, 
._ aksamı v. 1• T-o-.-.. -ke .... r----4GOO------------,,--İi'i; 
llektrik • Hava Gazi • Ka-ı Kume .. ker 4000 23.10 174 75 
Jariıe.. teaiut ve Mabemesi Kater peyniri 800 

~rulcat, Benzin, Makine! Beyaz peynir 2500 1341 

" 
• 

" -15 45 
100 57 " .. 

hitan v. •· Kaymak 100 
lt11iteferrik. Sot 3500 " 16 

" " 
b) Müzayedeler 

iiteferrik. 

' t Ktae yofurdu aooo 610 

450 

45 75 ,, " -1 
! ............................. 

PiYASA 
BE LERİ 

muamelelerine dair 
yeni ahkim 

le paraıının kıymetini 
kanunuu batlı 11 H· 

ihtiyat lilteıi kararname· 
d8rd0ncl maddesinin i· 
hkruı yerine huırl•nan 

Vekiller Heyeti tarafın
letkik •dilerek kabul edil· 

• Veni maddeler ıualar-

ltlet.elde oldukları ıi· 
branıları üz•inden (ha· 

'-•• hariç) tediyeye mec• 
.Wuldarı miktardan ancak 

llaemleketlerden aldıkları 
muamelitından mite· 

.. rfına izin verilir. 
pilae edilir. Bu pili· 

lelitlerlnin d6vizleri lhrac 
t>-""'.'!1111 .. llı 

llttyat ılprta ...... 
•tr .. an tirketlerin rea• 

..... ılndermek zaruretin· 
klan dhizleria ibracıaa 

olaur. Allcak miktar 
......... tetekkll eyoa.. 11ai1B Reau...._ a• 

tlrbti ........ çıktlktaa 
... ~ .... ._. .. içi• 16-
..... •lktar 2880 Terk li • 

•la eden mebl'f, 
l_.._ ıı..- prhalerine -. .... 

T&rkiye hududları dahi· 
~ tlrk9tlwcle ıiıor· 

P t. Tlrlciye bariciacle-

-. iti Hlalfa4a) 

Silivri yoturdu a600 3175 " 
18 30 

T ereyatı 500 41 25 " 18 45 

Siyah citer 900 
ltkembe aoo 

21-9-936 14 
ın it 

Ciıer takım 200 ., " Paça 2000 401 3007 .. .. 
Siyah erik amuya 250 21 -IMD& 14 30 

" • 
" 

., 
., • 

Uryaai erili 350 
Çekirdek.is O'rim 900 
Çekirdekli Oıüm 350 

• • .. " • • 
Yaprak kayıı 400 
Cekirdeldi kay11 400 
ICut kimi 100 
Çam hıbk 100 .. • 
Badem içi 100 " " 

" 
,, 

" " 
Fındık içi 350 
incir 500 
Ceviz içi 500 1597 S» 118 79 ,, ,, 

1- l.taDbul Kıs O.et.en Okuluaun yukarıda •iktarı mu
hammen bedelleril• ilk temi•t ve ekailtme ti• ve ıaatleri hi · 
zalarıada yuıb yiyecekleri ekailtmeye koamtlflur. . 

2- Ekailtme qak ıuretile l.taabal Kittir DirektlrlGtl btu· 
ımda Lileler Muhuebecllitiade toplanan komb1onda yapda· 
caldlr. l.teklilerin ..,tnamderde 1azıb 'kanuni vuikalardaa bq
ka Ticaret Oduıaıa y .. i yıl veıikuı ve teminat makbuslarlle 
beralter teklif mektublarını ihale için tayin edilen saatlerden bir 
ıaat evvel makbuz .. abbiliade Komieyon Befkanlı ... a verme
leri ilk temlaatlarıDI belli fllD Ye ıaattea MYel veya bir fln 
evvel okul idar•inden alacaktan yan ile LiMler Muhuebeeiliti 
vemHiae yabrmaları. 

3- lıteklilerln prtnameleri okul iclare.iaden rillp C»kuy•· 
bilecekleri ilin olunur. 

latanhal Harici Askeri Kıtaabadan: 
TekWat ve Mal..,.... at•tıda Jazab iki kalem arpa •• iç 

kalem yulaf yeaiclea kapalı Sarfla m..._aya konuı.tlfbar. Şart
nameleri hel'fla Teklrdataada Aakeri Sabaalma Komiayonuntla 
•lrlllebllir. Ebil.baeye preeeklerin 2480 ıayıh kaaaaun 2 ve 31n
cü machlelerindeki v•ikalarla birlikte kapalı sarflaruu ihale 1aa
thıden bir Hat evvel Komilyon Batkanbtıaa vermeleri • 
Cinai Miktarı T•· M. lletleli ilk tem. ihale tmila •in 

Kilo Yeri K. S. Lira ye uatıl 

Arpa 
Arpa 
Yulaf 
Yulaf 
Yulaf 

240000 Teldrd•t 5 50 98U 16·8 818 Mil t5 
HllJOO Malbra 6 00 810 15--9118 ıala '8,aG 
490000 Tekinlal 5 ft8 2811 IMea& çar. 15 
185000 Tekircl•t 5 58 M l .. &aal CU• 16 
311JOOO Malkara 6 50 IOOli ll+W tar• 16,30 

• • • 
Cinai Miktarı M. becleli hk te. Ea. tekli Tarib Saati 

K51o Lir• Lira 
Bulıur 37000 4079 • Pazarlıkla 1·9-938 11 

8800 748 57 .. • 15,30 
4150 457 35 " • 18 " 

" 8800 1• 57 .. • l8,30 
" 8800 748 57 .. • 17 
"Vukanda yazılı buJturlar ayrı aJrı ihale edilecektir. Şarbıa· 

meler her rll• k.o••JOllCla ıarOlıebilir. EkaUt••Y• iıtiıak ede
ceklerin belli ti• ye ıaatte temiaat veya makbualarile ve kaau· 
aaa 2, 31acl maddelerindeki v•ikalarla Lileburaaa Tlmen Sa· 
bulma K-laf.-ad• bulunmaları. 

Edre_ ....... • ·ı·oo . I 
..... ·~· ton ılllr.ıi 

alınaealdar. Tabmla edUn be· 
deli 25.000 liradır. Enaf ve 
f&rbaamai her fla kombyoada 
ıarilebilir. Ek•ilt•e bpab 
zarfla ol•p 21 Efltl 9il8 pa• 
zarteıi rıat IUl 11 da. FMe
mid A-k.,ı labn•lma Ko•İI• 
yonun4a> ,.,.ıatalsbr. ille te
ub 1815 liradır. Teklif mek· 
tôları ihale rlal. .. at 1 O a 
k ..... alu11r. 

••• 
Erziaean kıtaatıam 22aC)O ki· 

lo 1ade yatı 14-9-9.l& ~arteıi 
filnü Hat 1 O da yealcleia b • 
pab zarfla ebiltmiye konmuı· 
tur. Muhammen Helali 15540 
liradır. ilk temiaab 1185. lira 
50 kuruttur. Şartaa•ealal ılr· 
mek btiyenler her ıJ1a Ersan· 
canda TOmea Sabulma Ko• 
miıyoauada aBretMJirler. $art• 
namenin dardGncll maddui 
mucibiDce i•tekliler te1dif .. 1cr 
tullluaa• 28 evda a.-. 
te•flku taulm ederek llaa~ 
... t ...... bir ... t •vHllae b~ 
dar ttlmen Sabaalma Komil
yoauaa makbuı k.,tıbtaada 
vennif buluaacakludar. 

• • • Maiaa-.knlDdeki ~ 

' Eylll ·-

ala ı..,...ıu. l~ia bpeb zaıf. 
la 58f t.. ... ,. istMli çık· 
............. puarWcla •••ak 
here mlnakuMı ............ 
Şartaam•• lleeiıacla Aakert 
Sa~• KoiplmtP•M ber 
... llr.ll•bWr. 11.aı .. ı 21 ..,. 
111 - pufrtui ........ ~ 18 
el~ Muilada Aak,rt Satıiaalma 
KoaaieJoaaada yapdac"'-· ille 
te .... b 1770 ltr, ...... kl
loau•-.• mulaam•• ltMeU4 
k111qtur. latekliler Tleant 0-
duı-• mukanet olduklanu 
4air v.Uka ve Ula t-luderile 
birlikte beW ~· ve 1aatt• Ko
miıyoaa •lraeaaı eclecelder.t.lr • 

• • • 

lıtanbul Kız Ôjretmen Olculu S•baalma Komilıoapdu: 

Clui 

Datbç eti 
Beyu Karamam eti 
Kusa eti 
Sıp eti 

Ekmek 

TaYllk eti 
Hintli eti 

Sade yat 

Ze,Unyal ebtra 
Ekatra 
Sabun 
ZeJtip 

Un elcllra ebtra 
Makarna lrmlkll 

t='· ik 
Pirinç unu 
Nifuta 

Kuru çala fJalulypı 
Kuru barbunya .. 
Mercimek yetil 
Mercimek lmaHllı 
Nohat bltlael .... 

Mllrt. 
kilo 

5000 
8000 
l800 -

80000 

850 
400 

5000 

1808 
2800 ·-3000 
1300 
300 -150 

80 

2200 
800 
aao -708 

K .. ı...,a __,. 100 ....., 100 ...... ----

Mubam. 
HdeB 

473 S» M ıı 
4150 311 • 

•• 

917 20 

$elcll Saab 

Kıpa.. IO 30 
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J"9 ..... ha-- hl-
.... n .... 
ı- EWI-. ~ ltlllfl'I.. LiHler 

•ll~telleciqti.-8 to.Pk.aa• komiaJODda yapllacaktar. l.wdllerla 
IM-9.18 cu•a ıGnl belli aaattea eY'MI nya Ww ela ••v.ı obl 
i"aıeaiıa4en al-.c•lduı ~ıı ile Li•., Jılulara~-tliii ........ 
J•bnulan. 

3 l.teıdileria ...-.. e1.rı .... Wueth•• ıll'lp ....,. .... 
lec•lderi 1lla oluaur. 



Sayfa ?. 

PİASA HABERLERİ 

(1 inci uhifeden devam) 

haura uğrayan mallara aid dö· 
vizler serbeıt ödenir. 

5- Sigorta muamelesinden 
mütevellid döviz müaaadeıi 
ancak ıiıorta •irketlerile Re
a11ürans verilir. 

6 - - Döviz müsaadeleri yal· 
nız Ankara, istanbul İzmir 
K b' ' am ıyo müdürlüklerince her 
a ayda bir verilir. Ancak 4 ün

. ' c "i maddedeki döviz müsaadesi 
bu müddete tabi değildir. 

1- İşbu ahkam 1-7 -936 ta
rihinden itibaren yapılan mu· 
amelita şamildir. 

-
Et ihracat edeceğiz 

ihracatımızın inkitafı için ya
pılan tetkiklere devam olunu
yor. Türkofis müşavirlerinden 
Zeki Doğanın riyasetindeki he
yet Liman idareai Genel Direk
törü Raufi ile birlikte limanda 
ıoğuk hava tertibatını havi 
antrepo olmağa elverişli ma· 
halleri gezmişlerdir. Şimdilik 
Sirkeci ile Sarayburnu arasın
daki rıhtım boyu yeni antrepo 
lara muvafık görülmüştür. Bu 
antrepolarda balık, sebze, mey
va ve saire gibi ihraç madde· 
leri muhafaza edilecek ve icab 
ettikçe diş memleketlere sevk· 
olunacaktır. Heyet balıkhane 

' ~e Haliçteki mezbahada da tet· 
. kiklerde bulunmuştur. Balıkla
rın kokmasına mani olmak için 
balıkhanede bir antrepo yapı· 
•lacakhr. Ayrıca soğuk et ihra· 
cati. için de incelemeler yapı• 
laeak ·ye et, ihraç maddaleri
hliz araaına dahil edilecektir. 
Heyet bu huauata mezbahada 
yapbgı tetkikleri Vekalete arz· 
edecektir. 

Muamele vergisinde 

yapılacak tadilat . 

~uamele vergisi kanununda 
yapılacak yeni değişiklikler 
için Ticaret Odasında trikotaj
cılar, çorabcı~aJ' Vf'! fanilicılar 
ayrı ayrı toplanmıtlar ve ka
nunun kendi Hnayi şubeleri 

bakımından tetkikini yaparak 
noktai nazarlarını tesbit etmiş
lerdir. Bu tubede çalışan fab
rikatörler muamele vergisinin 
ham madde ·gümrükten gi"rer· 
ken alınmasında ittifak etmiş
lerdir. 

Ziraat Bankasının 
alacağı buğday 

Ziraat Bankası butdayın dö
küm zamanının gecikmeıin
Pen dolayı bu seneki buğday 
mubayaa fiatlarını elan ilin et
ıneıniştir. Yalnız timdilik ban· 
kanın bu seneki fiatlarının ge· 
çen seneden farklı olacatı bil -
dirilmektedir. 

Maden fiatları 
Türkofiıin yaptıtı bir tamim

de alakadarlara, bundan böyle 
maden fiatlarının doğrudan 
doğruya Maadin Unıuın Mü
dürlütGnden ıorulmaaı bildiril
mittir. Zira, ınente şahadet
namelerine konulacak olan 
Fob maden fiatluı Maadin U
mum Müdürlütünce teabit e
dilmektedir. 

Üç aylık ;;;: fiatları 
. Ticaret Odaaı bu senenin 
ılı" . 

ınc• Gç ayına ait toptan et· 
ya endekaini netretmittir. En
dekae nazaran NiHn Mayıs 
ve H · ' . azıran aylarında toptan 

(Devamı 3 &ncG ıabifede) 

- MÜNAKASA GAZETESİ 

Erzakın cinıi 
Tahin helvası 
Tahin 
Pekmez 

Odun meşe ve 
gürıen. 

Mangal kömürü 

Blok maden 
kömürü. 
Tüvenan maden 
kömürü. 

Arpa 
Saman 
Kepek 
Ot 

sa 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu 

Satınalma Komisyonundan : 
Muhammen ilk teminatı 

Miktarı bedeli Lira K. 
250 
250 
350 215 16 12 

800 çeki 1920 144 

4500 ki. 135 10 12 

75 ton 

250 ton 3575 268 12 

2200 
2000 

350 
400 136 50 10 24 

Saat. 
15 te 

,, 

" 
15,30da 

,, 
15,45te 

16da 
,, 
,, 

" 
16,30da 

" ,, 
" 

Yaş sebze 34 kalem 31210 16,45te 
kilo, 22000 aded ve ,, 
2900 demet. 2449 20 183 69 " 

1 - İstanbul Kız Ötretmen Okulunun yukarıda miktarı, mu · 
hammen bedellerile ilk teminat ve eksiltme saatleri hizalarında 
yazılı yiyecek ve yakacaklar açık eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme yirmi bir EylUl dokuzyüz otuz altı pazartesi günü 
İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeci
liğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır . İsteklilerin 
şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret Odası
nın yeni yıl vesikası ve teminat makbuzlarile beraber teklif 
mektublarını ihale için tayin edilen saatlerden bir saat ev
vel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. İlk 
teminatlarını belli gün ve saatten evvel veya bir gün evvel okul 
idaresinden alacakları yazı ile Liseler Muhasebeciliği veznesine 
yatırmaları . 

3- İsteklilerin şartnameleri okul idaresinden görüp okuyabi
lecekleri iliıı olunur. 

2-lnşaat-Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

lıtanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 1770 lira 32 kuruş olan Fındıklıda 1 J üncü 
mektebin bazı kısımlarının tamiri açık eksiltmeye konul · 

muıtur. Ketif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğün
de görülür. istekli olanlar 1000 liralık bu işe benzer iş 
yapbğına dair Naha Direktörlüğünden almış olduğu mü

teahhitlik ve ticaret odası vesikalarmı havi teklif mektup
larla ve 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ile 133 liralık 

ilk teminat makbuz veva mektubile beraber 17-9-936 
perşembe günü saat 14 de daimi encümende bulunma-

lıdır. (M) 

Balıkesir Türk Hava Kurumu Başkanlığından: 

den alınmış olan ehliyet vesi
kası veya bizzat mimar veya 
mühendis olmaları ve yahud 

' bunlardan birile ortak olarak 
çalışacaklarını bildirir Noterlik
çe musaddak vesika ibraz et· 
ıneleri şarttır. (M) 

Gaziantep Vilayeti Nafıa 

Direktörlüğünden: 

17-8-936 pazartesi günü ka
palı zarf usulile münakasaya 
konup ikinci on gün müddetle 
uzatılarak münakasası 27-8-936 
perşembe gününe talik edilen 
Kilis -İslahiye yolunun Kilis ile 
Afrin köprüsü arasında l 3 + 062 
ve 14+ 344 ve 16+ 834 ve 
17+ 065 nci kilometreler ara
sındaki üçer metre açıklığında · 

4 Eyta~ 

,011 
ki 4 menfezin ihalesi lO ·ıtit· 
müddetle daha tecil edil~,i 
Münakasa 7-9-9~ . .. P~e ,.. 
günü Nafıa müdürluğUDd·ıecelı' 
zarlık suretiyle icra e ~f e'I" 

tir. Şartname, plan, ~e:~ dir' 
rakı, mukavele suretı . e'I' 

l 1 .. tedaır · ma lımat a mağa mu k•bi' 
rak 250 kuruş bedel . ~u 

0 
.,,. 

linde müdürlük daireıın e ..,ulr 
. 1- ınatı rilir. lıtiyenler ma u il al" 

teziyeyi daireden her f 0 

bilirler. fiJıa' 
İsteklilerin usulüne te'I lı" 

alınmış ehliyet vesikalarıoı 
mil olmaları şarttır . ,tJ 

Talihlerin 7-9-936 p•';dr 
günü G. Antep Nafıa 111 _.
lüğünde komisyona ıniiraC 
ları. ----

Kocaeli lnhisarlarar Başmüdürlüğünden· , 

İnhisarlar İdaresinin İzmitte Cedid mahallesinde ve,,_. 
ğırtan mevkiindeki arsasına yaptırılacak tecrid, kaba baru~'.,il 
mit, kapsol depolarile bekçi evinden müteşekkil grupun 1 

2490 sayılı kanuna te vfikan açık eksiltmeye konulmuştur· 
2 - Muhammen bedel 8546 lira 77 kuruştur. 14 ti 

. 3 - Eksiltme 11-9-936 tarihine musadif cuma günü saat~ 
inhisarlar Kocaeli Başmüdürlüğü merkezinde teşekkül ,

1 Komisyonda yapılacaktır. ifil 

5 - Bu inşaata ait projeler ve fenni ve hususi şartnarn~l~,tl" 
kurı;ış mukabilinde inhisarlar Umum ve Kocaeli Başınud 
leri inşaat Şubesinden alınabilir. ,.i"t 

5- Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin muvakkat te 
11 

O 

akçesi olan 641 lirayı veya hükumetçe muteber bir bank•0~.,.-ı 
miktarı ihtiva eden teminat mektubunu ve bu işlerle , utr•t.,f 
bildiren resmi vesaiki hamilen mezkur gün ve saatte Kol1l

1 

na müracaatleri. .·. ~ 
Yeni Cami l!lebilinin, Yalova Kaymakamlık binasının ,,e il'-' 

işleri müdürlüğü binasının alt kattları tamirlerile, Ertuğrul. A 
.,1 ar 

lasının açılrta akan mecrasının ona_ mecraya bağlanması 1 ~ 

ayrı eksiltmeye konulmuştur. Bak lstanbul Belediyesi ilanl 

3-Kereste, tahta ve saire 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 

1- 40 metre mikabı gürgen kalasına talip çıkmadıtınd•0 

niden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 ~ Hepsinin biçilen ederi 2400 lira olup ilk 

liradır. 

3- ihalesi 8-9-936 salı günü saat 14 dedir. 
4- Pazarlığa gireceklerin 2490 1ayıh kanunun 2, 3 

maddelerindeki bilgilerile ihale gün saatinde M. M. 
sahnalma komisyonuna varmaları. 

Kurumumuz iş evi inşası ekıiltmeıi 1 eylUl 936 dan itibaren 4-- Saraciye ve teferruatı, demir aksamı ve 
on gün daha temdit edilmiştir. 

Malatya İlbaylığmdaıı: 

1- Aslı 102977 lira 'l7 kuruş keşif bedelinden ibaret olup Vi· 
layet merkezinde yaptırılacak hastane binasının 50000 liralık 
tahaisatı dairesindeki bir kısım inıaatı 2~·8 -935 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle ve kapalı zarf ıısulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- 17-9-936 tarihine raılıyan perşembe günü saat 15 de ihale
si yapılacaktır. İsteklilerin Nafia Vekaletinden alacakları ehliyet 
vesikalarile 3750 lira muvakkat temina~larını muhtevi teklif 
mektublarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Vilayet Dai · 
mi Encümeni Reisliğine tevdi eylemeleri şarttır. 

3 - Bu yoldaki evrakla keşifname ve şartnameleri görmek is
tiyenler Vilayet Nafıa Müdürlütüne müracaat edebilirler. 

4- Telliliye, pul, ilan ve sair masraflar kamilen istekliye aid-
d~. (MJ 

Mardin Vilayeti daimi 

Encümeninden: 

ninde yapılacaktır. İstekliler 
mezkur uate kadar teklif zarf
larını Mardin Daimi Encümen 
Riyasetine gönderecektir. Bu 
saatten sonra gelen teklif zarf
ları kabul edilmeyeceği gibi 
postada vaki olacak gecikme
ler de kabul edilmiyecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 
'l"/37 lira 50 kuruştur. Bu işe 
ait şartnameler ve evrak şun· 
lardır: 

Eksiltme şartnamesi, muka
vele projesi, Nafıa işleri şerai
ti umumiyeıi, fenni şartname, 

Keşif cetveli metraj cetveli. 

Kilo 
lstanbul Belediyetinden; 

800 Sabunlu kösele 
300 Şap 
200 Vaketa << • 

Temizlik işleri hayvan koşumları için yukarıda Jll~ 
ve cinsi yazılı olan malzeme açık eksiltmeye 

tur. Bunların hepsine 2150 lira fial tahmin olunlll 

Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli 0 

lar kanunda yazılı vesika ve 161 lira 25 kuruşluk 
vakkat temimat makbuz veya mektubile beraber 11" 
perşembe günü saat 14 de daimi encümende bul~') 
dır. (1t• 

5-t:ıeldrik, Havag~~ı-Kalorifer Tesisat ve Mal 
Erzincan Serom Darulistihzarı DirektörlüğündeO: 

Müessesemiz için satın ahnacAk 5 beygirlik motör 
gününde ekailtmeye konulmuş ise de İıtanbuldaki talipler 
zincandaki talipler arasında karşılaşmalar yapılamadıtındall 
menin 7 eylUI 936 gününe bırakıldığı ilan olunur. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından : 
Gebzede yapılmakta olan kışlanın elektrik dinamoıı.ı 

noksanının tamamlanması için alınacak malzemenin paj 
Eylul 936 çarşamba günü saat 16da lzmitte Tümen bin-' 
Satınalma Komisyonunda yapılacakbr. Tutarı 2000 lirad1 

teminatı 150 liradır. İstekliler şartname ve malzemenin 
hergün Komisyonda görebilirler. İsteklilerin belli ıün .,, 
kanunun istediti belgelerle Komisyona gelmeleri. 

Mardinde Hususi idare na
mına yaptırılacak 36494 lira 98 
kurut bedeli ketifli konferans 
salonu intaatı kapalı zarf usu
lile eksiltmiye çıkarılmıftır. 
Bu keşif muhteviyatından 935 
mali yılı içinde alınmış bulu
nan 5000 liralık malzeme ile 
kısmen yapılmış olan 2532 lira 
20 kuruşluk hafriyat ve sair 
ameliyat masrafı ki cem'an 
7532 lira 20 kurut çıkarıldık· 
tan sonra geri kalan 28962 lira 
78 kuruşluk ketif bedelinden 
de Nafıa . Vekiletince yapılacak 
her türlü tadilatı müteahhid 
kabul etmeğe mecburdur. ihale 
26-9-936 cuınarte.i pnü saat 
12 de Mardin Daimi Encüme-

lstiyenler bu şartnameleri ve ' 
evrakı fenniyeyi keşif be- 16 -Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
delinin yüzbinde beşi nisbetin- I 1 
de bir bedelle Mardin Daimi stanbul Harici Askeri Kıtaatından : 
Encümeninden alabilirler. Tümen birlikleri ihtiyacı için 8800 kilo gazyatı 8-9" 

l.teklilerin Nafıa Vekaletin- 1 15te pazarlıkla alınacaktır . Muhammen bedeli 2200 lir•, 
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~ı~'t eşyamızın fiatları yük-
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Yergilerde Tenzilat 
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minatı 165 liradır. istekliler şartnameyi görmek üzere her gün, 
pazarlığa iştirak için belli gün ve saatte ilk teminat mektup ve
ya makbuzlarile ve kanunun 2, 3üncü maddelerindeki vesikala· 
rile Lüleburgazda Tümen Satınalma Komisyonunda bulunmaları. 

• • • 
İstanbul kız öğretmen okulunca 800 çeki meşe ve gürgen 

odunu, 4500 kilo mangal kömürü, 7[; ton blok maden kömürü ve 
250 ton tüvenan maden kömürü eksiltmeye konmu~tur. Bak: Sö · 
zü geçen okulun "Erzak,, hanesinde intişar eden ilanına. 

7 ·Müteferrik 
Yüksek Mühenis Mektebi Artırma ve Eksiltme Komisyonundan 

Mektep malzeme laboratuvarı için açık eksiltme ile Elek, te
razi, kesafet şişeleri ve Mihailis aleti ve teferrüatı alınacaktır. 

Muhammen bedeli 600 ve muvakkat teminatı 45 liradır. Ek
siltmesi 19 birınciteşrin 936 pazartesi günü saat 14 de yapılacak· 

tır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmeye gire· 
ceklerin belli gün ve saatte mektep idaresine mürcaatleri ilin o· 
lunur. 

Ödemiş Şarbaylığından: 
4320 lira 83 kuruş muhammen kıymetli ekin loncası (demir ı 

örtü) açık eksiltmiye konulmuştur. İhale 14 9-9.16 tarihine rastı · 
yan pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Fazla malumat almak 
istiyenlerin Uray Başkanlığına müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umnm İdaresinden: 
Muhammen bedeli 550 lira olan 500 M. Muzayyak aletleri i· 

çin bezli ve dışı helezoni telli lislik hortum 17-9-936 perşembe 
günü saat IO da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci iş
letı~e komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

isteklilerin 41 lira 25 kuruş muvakkat teminat ile kanunun 
tayiıa ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince i · 
şe girmeye manii kanuni bulunmadığma dair beyanname ver· 
meleri lazımdır, 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada l inci işletme komiıyo· 
nu tarafından parasız. olarak verilmektedir. 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
Muhammen bedeli 9965 lira olan 200 kilo bakır toprak teli, 

15000 metro 3lü, 10000 metro 2li santral teh, 500 metro çelik 
askı teli 1,5 2.5 m/ mlik 8000 kilo bronz tel, 100 km. çift bü· 
külmüş kapalı bronz tel ve 27000 adet bakır manşon kapalı zarf 
le eksiltmiye konulmuştur. Muvakkat teminat 748 liradan şart-~ 
nameleri hergün Malzeme Dairemizden parasız alınabilir. Eksilt· 
me 16-10 936 cuma günü saat 15 te Direktörlük binasında yapı· 
lacaktır. Zarflar o gün saat 14 e kadar f}Mübayaa Komi•yonuna 
makbuz mukabili vermiş olmahdır. 

P. T. T. B. ve Levazım Müdürlüğünden: 
Ambar ihtiyacı 800,000 tane 2 No. lu demirsiz porselen fin· 

can kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 14·10-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada P. T. T. 

Umumi Müdürlüğünde toplanacak komi•yonda yapılacaktır. 
Fincanların muhamm.?n değeri 7200 liradır. Talibler 540 lira

dan ibaret muvakkat teminatlarını idaremiz veznesine teslim e· 
decek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber Banka te· 

minat mektubu ve tartnamede yazı!ı betgelerle teklif mektubunu 
ihtiva edecek olan kr.pah ve mühürlü zarfları mezkur tarihe te· 
aadüf eden çartamba günü saat 14e kadar ııözü geçen komisyon 
reisliğine vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğü ile İstanbulda Le 
vazım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

istanbul Harici Askeri Kıtaahndan: 
76 aded muhtelif maıdar ve 41 aded muhtelif kontrol ileti 

pazarlıkla eksiltmeye koamuştur. Hep~inin biçilen ederi 20000 
lira olup ilk inanç parası 1500 liradır. ihalesi 21·9-936 pazartesi 
günü saat 15 tedir. Pazarhğ'a gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki belgelerle ihale günü ve saatinde An· 
karada M. M. V. Satınalma Komi•yonuna vermeleri. 

b) M Ü Z AV E D E L E R 
--~~~~---------

1-Müteferrik 
Fatih Sulh icrasından: 

A. Cins 
1 Beyaz müstamel karyola 
1 Demir soba 
2 Kırmızı kadifeli müstamel koltuk 
2 Sehpa 
1 Asma saat 
1 Sandık 
l Komidia 
1 Ayna küçük 
2 Sandalya 
Bir deyinden tahtı hacze alınan ve .paraya çevrilmesine karar 

verilen balada muharrer 9 kalem eşya 5-9-936 tarihinde saat 11 
df! ve kıymeti muhamminesini bulmadığı taktirde ikinci arttırma· 
da 10·9-936 tarihinde saat 11 Fatih Atpazarı turşucu Halit •okak 
10 No lu evde bilmüzayede aatılacatı ilin olunur. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Adet Cinsi üzerinde bulunan 

24 
5 
l 
.i 

2 
5 
1 

43 
1 
3 
3 

Kalın çift ray 
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ray demiri için 

,, " " 
Araba makası. 

Uzunlutu travers adedi 
5,00 10 
5,00 9 
3,80 8 
5,00 7 
5,00 
2,50 
5,00 
5,00 
5,00 
2,00 

toprak ve beton taııma 
ağaç ve demir ,, 

5 
5 
3 
6 
5 
3 

arabası. 

" 
Miktar ve cinsi yukarda yazılı 93 parça ray demiri ile araba· 

tarı 1 Eylul 936 gününden 20 eylul 936 rününe l<adar 20 aün 
müddetle açık arbrmaya konulmuştur. 

l İhale yeri evkaf apartımanında varidat ve tahsilat müdür· 

lüğüdür. 
2- İstekliler yüzde 7,5 mvakkat teminat olan 41 liranın ev· 

kaf veznesine 'yatırıldığına dair makbuzlarla ve yahut Banka 
mektubile artırmaya iştirak edecektir. 

3- Tekarrür eden bedel peşin alınacaktır. 
4- İhalesi 21 -9-936 pazartesi günü saat 15 dedir. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 
Türk parası kıymeti~i koruma hakkındaki 1 1 sayılı 

kararnameye dair 
2 

Kararnam~ No. 5152 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 11 aayıli kararna• 

menin 32 inci maddesini tadil eden 2 3627 ve 2 4579 sayılı ka
rarnamelerin tatbikatını kolaylaştırmak üzere hazırlatıafi ilişik 
kararm mer'iyete koaulmaaı; İktiaad Ve1'.illiğinin 17-7-936 tariİr 
ve 10474 sayılı tezkereaite yapılan teklifi ve Maliye V ekillitinin 
3·8·936 tarih ve 34244 l 10979 uyılı mütaleaoameıi üzerine icra 
Vekilleri heyetince 8-8-936 da onanmı,tır. 

8-8 936 

Madde 1-2-12·935 tarihli ve 2·3627 sayılı kararnamenin 4At 
fıkrasına tevfikan , ihracat yapmış olup da bu kararnamenin (8) 
fıkrasmdaki tevsik muemelesinden dolayı mukabilinde idhalit ya· 
pamamış olan ve 19-6-9.16 tarihli resmi ilin üzerine isimleri ve 
ihraç ettikleri mal bedelleri İktiaad Vekaletince teabit edilen 
tüccar 2 4579 sayılı ve 14-5-936 tarihli kararname hükümlerinden 
ikinci maddede isimleri ya21h malları idhal etmek şartile istifa· 
de ederler. 

Madde 2-İdhal edilec-ek mallar çuval, kalın deriler, incir tor· 
bası, koko elyafı, lı.ım kaaçuk. kakao çekirdeği, çay ve kalay
dır. 

Madde 3-Birinci maddedeki ihracata mukabil ikinci madde· 
de isimleri yazılı malların idhali bu kararnamenin tarihinden iti· 

baren azami 3 ay zarfında filen yapılmış ve Türkiyede gilmrük · 
lenmiş olmalıdır. 

Madde 4- Bu müddet :zarfında idhalit yapmamı, olan tüccar· 
tarla 19-6·P36 tarihinde Anadolu Ajansile yapılan ilin üzerine 
müracaat etmemiş olanlar birinci fıkrada yapılı kararnameye tev· 
fikan yaptıkları ihracat halurını döviz olarak memlekete getirm~· 
ğe mecburdırlar. 

Madde 5 ihracat tarih: ihraç beyannamesi tarihile te1bit edi· 
lir. (Reırm'i~Gazete 27 8·36 No. 3393 

İstanbul Belediyesi İlanları --
Yeni cami sebilinin tamiri 
Yalova Kaymakamlık bina
sının tamiri 
Ertuğrul kışlasının açıkta 
akan mecrasının ana mec
raya bağlanması iti 
iktisat işleri mtidürlüğü bi-

Keşif bedeli 
~348,75 

970,60 

ilk teminatı 
28,85 

253 

72,80 

nasının alt katları tamiri l 886, l 2 l 41,46 
Yukarda keşif bedelleri yaz.ılı olan mahaller tamir et· 

tirilmek üzere ayrı ayrı açık eksiltıaeye konulmuıtur. Ke· 
şif evrakı ve şartnameleri Levzzım Müdürlüğünde görü· 
lür. istekli olanlar hizalarında göaterilen ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber (feo vesikası bulunması ıart· 
tır.) 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ile 15-9-936 salı 
günü saat t 4te Daimi Encümende bulunmalıdır. (8) 226 

Sabhk çamhk erazı 
Burgaz adada lndos gazinosu mevkiinde üç ta· 

rafı yol içinde 1 OOOden fazla çamı havi, bina yap
mağa elverişli ve Ma.rmaraya nezareti kimilcsi 
olan 4.üOO arşın miktarında çamlık erazi tcmamen 
veya ifrazen satılıktır. Görmek ve görüımek iste· 
yenlerin gazetemiz aahibi11e mür:11.caatları. 

................................ --------------.. 
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A) Adjudications au Rabais 

1-

Conıtruction - Reparation 
Travaux Publicı,Materiel de 
Construction Cartographie 

Conıtruction d'une salle de 
Conference a Mardine. Prix est. 
36494,98 L. (Dont on doit cepen
dant retrancher la somme de 

"7532,20 L. representant un lot de 
materiel de 5000 L. deja achete, 
et deı travaux executes evalues iı 

2532,20 L.). Caut. prov. 2737,50 
L. Adj . sous pli cachete. Com. 
Permanente du Vilayet de Mardi· 
ne, samedi 26-9-936 a 12 h. Cah. 
ciea eh. a la dite Com. moycn· 
nant la contrevaleur (1 100,000 
du prix est. des travaux engages). 

Execution d'une partie (eva
luee a 50,000 L.) dea travaux 
de conıtruction de l'Hôpital de 
Malatia, pour l'ensemble deaquels 
le prix et se monte iı 102977 ,27 
L. Caut. prov. 3750 L. Adj. souı 
pli cachete. Com. Permanente du 
Vilayet de Malatia, jeudi 17·9-936 
a 15 h. Cah. des eh. iı la Direc
tion des Travaux Publics de ce 
Vilayet. 

Repaation de la 13me Ecole 
a Findikli. Prix est. 1770,32, 
caut. prov. 133 L. Adj. ouverte. 
Com. Permanente de la Munici
palite d'Iıtanbul, jeudi 17-9-936 
a 14 h. Cah. des cb. a la Direc
tion de l'Economat. -

Execution d'un rroupe de 
conıtruction, comprenant dea de. 
pôts d'iıolement, de poudre ex -
ploaif, de dynamite, de capsule 
et d'une maiıon de g-ardien, a iz· 
mit, quartier Djedid. Prix ~st. 
8546,77, eaut. prov. 641 L. Adj. ı 
ouverte. Com. ıpeciale ıieg-eant a 
la Direction Principale dea Mono· ı 
poles de Kodj-aeli, vendrcdi 
11·9·936 a 14 h. Cah. des eh. aux 

1 

Services de Conıtruction de la 1 
Oirection Generale des Monopo
les et de la Direction Principale 
de Kodjaeli, moyennant 43 P . 

• • • 
Ladj. relative iı la conıtruction 

d'une aıaiıon de travail, pour le 
~oaıpte de la Lirue de I' Aviatioo, 
a Balike11ir, a ete remi1e au 
10-9-936. -

ReparatiOn du "Sebil,, de la 
moıquee de Yeni Djami. Prix 
eıt. 348.75, caut. prov. 28,85 L. 

Reparation du bitiment du 
ıous ·Gouvernorat de Yalova. 
Prix eıt. 3367,48, caut. prov. 253 
L. 
Jonction des egouta de la ca· 

serne Ertoughroul a la canali
ıation. Prix eat. 970,60, caut. 
prov. 72,80 L. 

Reparation du rez-de·chau11ee 
du bitiment de la Direction du 
ıervice economique. Prix est. 
1886,12, oaut. prov. 141,46. Adj. 
ouverte et separemeat. Com. Per
manente de la Municipalite d'la
tanbul, mardi 15·9-936 a 14 h. 
Cah. des eh. a la Direction de 
l'Ecoaomat. 

- 2 -

lnıtallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauffage Central --------- -- ·- - ~ -
Dynamo et d'autre fourniture 

d'electricite, pour 1' electri fication 
de la caserne en corıstruction a 
Guebze. Prix est. 2000, caut. 
prov. 150 L. Adj. de gre a ıı-re. 
Com. de l'lntendance Militaire 
d'lzmit mercredi 9-9-936 iı 16 h. 
Cah. des eh. iı la Commi•sion. 

• • • 
L'adj. relative a l'acaat d'un 

moteur de 6 HP. pour Je labora· 
toire de ıerotherapie d'Erzindjan 
a ett> remise au 7-9-936, pour 
confronter les prix offerts par les 
soumi11ionnaires d'lstanbul et 
ceux d'Erzindjan. 

-3-

Sellerie - Harnacberie 
et Accessoireı 

Curr savonneux 800 kilos . 

Cuir a l'alun 300 kilos. 

Cuir de vachette 200 kilos. 
Pour la confection de barnache
rie dea betes du Service de la 
Voierie d'lstınbul. Prix •st. 2150, 
caut. prov. 161,25 L. Adj . ou
ver~. Com. Permanente de la 
Municipalite d'latanbul, jeudi 
17-9-936 a 14 h. Cah. de• eh. a 
la Direction de l'Economat. 
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Boiı de Conatruction 
' 

Plancheı ete. 

Cbarpente en boiı d'orme 40 
metrea cubes. Prix eat. 2400, 
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VENDREDI 
--

caut. prov. 180 L. Seconde adj. ' 
de gre a gre, faute de soumis
sionnaire lors de la premicre. 
Com. d' Achat du Minislhe de la 
Ddenıe Nationale a Ankara, mar
di 8-9-936 a 14 h. 
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Combustible, Charbons, 

Carburant. 

Petrole 8800 kilos. Prix est. 
2200, caut. prov. 165 L. Adj. de 
grc a gre. Com. de l'lntendance 
Militaire de Lulebourgaz, le 
8-9·936 a lS lı. Cah. des clı. a 
la Commission. 

Boiı de chene et d' orme 800 
lchekis. Prix est. 19:20, caut . prov. 
144 L. 

Charbon de brasero, 4500 ki
lo. Prix est. 135, caut. prov. 10, 12 
L. 

Charbon block 75 tonneı et 
Charbon tout·venant 250 ton· 

nes. Prix est. 3575, caut. prov. 
268, 12 L. Pour !es besoins de 
l'Ecole Normale des Jeunes Filles 
d'lstanbul. Adj. ouverte et sepa
rement. Com. speciale siegeant a 
la Comptabilite des Lyc(•e, (Di· 
rection de l'lnstruction Publiqııe 

d'lstanbul), lundi, 21-9 936, res
pectivement iı 15 h. 30, a 15 h. 
45 et a 16 h. Cah. des eh. a 
l' Adm. de l'Ecole en question. 
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ı_T_ Divers 

Divers instruments et appa
reilı pour le laboratoire de l'E
cole Superieur des lngenieurs. 
Prix est. 600, caut. prov. 45 L. 
Adj. ouverte. Conı. des Fncheres 
de l'Ecole susmentionnee, lundi 
19-10-936 a 14 h. Cah. des eh. a 
1' Adm. de l'Ecole. 

Instruments de contrôle et 
autres, 117 pieces. Prix est.20000, 
caut. prov. 1500 L. Adj. de gre 
a gre. Com. d' Achat du Ministe· 
re de la Def ense Nationale a An
kara, lundi, 21·9-936 iı 15 h. 

Verre ordinaire et double 
pour batiment et pour wagon. 
Prix est. 12233, caut. prov. 917 ,48 
L. Adj. sous pli cachete. Admi
nistration Generale des Chemins 
de Fer de l'Etat a Ankara, mardi 
29·9-936 iı 15 h. 30. Cah. des eh. 
grat. au Bureau de l'Economat a 
Ankara et au Service des Recep· 
tions et des E.ıııpeditions iı Hay-
darpacha. (M) -

La Com. d ·Achat de la Pre· 
miere Seetion de l'Exploitation 
des Cheminı de Fer d 'Etat a 
Haydarpacha achetera, par voie 
d'adj. ouverte, le materiel ıui· 
vant: 

1. - "Carafes de differente.1 
dimenıionı" 2540 p. Carafe pla
te et large 150 p . Prix eat. 
1145,6.1, caut. prov. 101 25 L. 
Luodi, 14·9·936 ıl . ıo b. -
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2.- "Glace oblongue, sans 
encadrement, pour wagonı,, , 40 
pieceı. 

"Glace biıeautee, avec enca
drement,,, 30p. Prix est. 173,45, 
caut. prov. 13 L. Lundi 14-9-
936 a ıo h. ' 

3.- "Verre double, treı blanc, 
de diff. dimensions,, 140 pieces. 
Verre double vert, 155 p. 

"Vert double rouge,, 50 p. 
"V d" · 1 

erre or ınaıre pour habita-
tion, rouge et vert,, 13 metres 
carres. Prix est. 1250,05, caut. 
prov. 93,75 L. Lundi 14-9-9.16 
a ıo h. 

4. "Fer en U,, 2850 p. 
,, Tuyau de,, 1,50 -2 ponces. 

Prix est. 1897,50, caut. prov. 
142,35 L. Lundi, 14-9·936 il 10. h. 

Cah. des eh. grat. a la com· 
mission precitee. (M) 
---------- ---- -

t•; 
"Tuyaux en fonte e el,. 

soires". Prix eat. ~·fi ~ 
prov. 3900 L. Adj. '°,.- 41 
cachete. Com. d'Encb~~ 
Miniıtere des Travau" ~; 1 
a Ankara, mardi le 13-1,6, 1 
15 h. Cah. des eh. a '>!' 1 
mat du Ministere a,,,~ 1 
moyennant 265 P. > 1 

1 

B) Adjudications . e ! 
~I 

bl•· 1 Vente de 41 rail do&I 1 
ge de diff. lor.gueur. dıd 1 

•t d• 1 47 rail double, etroı ' ti 
longueur, avec les traver• /İ. 1 
sont appliques iı ces rail•• 

0
.,. 4 1 

que 4 charretteı. Caut. pr 41 ı 
L. Direction des Revcnııe~.~o~ 
Direction Generales de• . J5 ı 
iı Ankara, lurıdi 2 J .9.936 • 

' 
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Hareket edecek vapurlar 
CAMPIDOGLIO Perşembe sut 

17 de Burgaz, Varna, Kons· 
tanza. 

ABBAZIA Perşembe 3-9 Kava
la, Selanik, Volo, Pirea, Pat· 
ras, Santi-40, Brindizi, An
gona, Venedik ve Trieste. 

CELIO cuma 4.9 aaat 9 da Ga
lata rıhtımından Pirea, Brin · 
dizi, Venedik ve Trieate 

SP ANTlVENTO çarşamba 9-9 
saat 16 da Burgaz, V arna 
Konıtanza, Sulina, Galatz 
Braila. 

MERANO çarşamba 9·9 saat 
17de Pire, Napoli, Marailya 
ve Cenova. 

BOLSENA Perşembe 10-9 saat 
17de Bura-az, Varna, Köıten· 
ce, Novoroıisk, Batum, Dra
bizon, Samsun, Var na, Bur
gaa. 

QUIRINALE cuma 11-9 saat 
9da Galata rıhtımandan Pire, 
Brindizi, Venedik ve Trieste. 

FENICIA cumartesi 12-9 saat 
17de Selanik, Midili, İzmir, 
Pire,Brindizi, Venedik, Tri
este. 

CAMPİDOGLiO pazaratesi 14· 
9 eaat 10 da lzmir, Selanık , 
Pire, Patras, Napoli, Marsil
ya, Cenova. 

ASSIRIA çarşamba 16-9 aaa tl9 
da Burgaz, V arna, Konatan· 
sa, Sulina, Kalaa, lbraila. 

AVENTiNO pertembe 17·9 aa-
at 17 de Burgaz, Varna, 
Konıtanza. 

Beklenen vapurl~ 
CALDEA çarşamba t 

IO da Trieste, Pire. 
Kav aladan 

CAMPİDOGLIO 
3-9 saat 7 de Cenov•• 
li, Pireden 

ABBAZIA per,embe J~ 
7 de Danüb, Konst•" 
na, Burrazdan / 

QUIRINALE salı 89saat
1•
1 

este, Venedik, Brindil1 
den 

SP ARTIVENTO çart•dllı' 
saat 7 de Cenova, rJı 
reden 

MERANO çar,amb• g.f 
de Danüb, Konıtaıal' 
na, Burgazdan 

1 
BOLSENA perşembe V 

at 10 da Trieate, 
Brindizi, Pire. Izmirı 
den 

FENICIA cumartesi ıı-f 
de Batum, Trabı0d1, 
sun, Varna, Burg•• 

CAMPİDOGLİO pa••' 
at IO da Konsta11ıa• 
Burgazdan 

CELiO IRh 
Trieıte, Venedikı 
Pireden 

ASSiRİA çarşamba 1 
da Trieıte, VenedllJI 
zi, Selanikten, K•' 

A VENTINO perşeııı~ 
at 7 de Cenova. r 
den 


