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\'eni Türk-İngiliz 
anlaşması 

k-lnriliz ticaret anla,ma· 
taıdik edilditini haber' 
tacirlerden bazıları Tür· 

S lllüracaat ederek bu hu
~ lllalumat almak iıtemiş· 
'6 ,,; Fakat anlatmanın met
\._~ be, rün ıonra netrolu· 
,,'•dan tacirlerin bu arzu -
't )~rine retirilememittir. 
~1 anlatmayı imzalamak 
t'i~ bundan bir müddet evvel S.:. l(.urdotlunun riyaaetinde 
~i ray, riden heyet yakında 
s;"lıe dönecektir. Yeni an· 
~~11 .ile iki memleket araaın
)'cl, ~cari münaaebat daha zi· 
'-~;llkiıaf edecektir. Gelen "'"it ere röre anlatma imza· 
t,~ ~il her iki tarafın mü,te
~ nfıatleri de röz ônünde 

"ttur. 

ti~d -
a Türk-Yunan Ticaret 

l' Ofiıi teşkil edildi 
•r1c· ~ t~Ye ile Yunaniıtan ara-

~fıaı 'Clret münaaebatımn in
ıa~ 1 çallfmak ve iki mem-

~likadar eden ticari ve 
' llleaeleleri tetkik et· 
~~e .ticaret erbabının iş 
~.... ••tediti memleketin 

41. ' idatına ve kanunları
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CUMARTESİ 

l lanlar, Emirler, Tebliğler : -
Maliye Vekaletinden: 

2466 numarala butday koruma karşıhtı kanununun 2643 nu · 
marala kanunla detişen 9uncu maddesinin B fıkrası mucibince 
verriye tibi değirmen ve fabrikalardan buğday ve çavdar unla
rının kurtun mühürsüz ve nakliye tezkeresiz oluak ihracı ve 
nakil ve her nerede öğütülmüt olursa olıun bu unların mühür· 
ıüz ve tezkeresiz Hbfa çıkarılması yasak olmaıına rağmen bazı 
kimaelerin kanunun bu hükmüne riayet etmedikleri ve kurşun 
mühürlü unlara nakliye tezkeresiz nakleyledikleri görülmektedir. 

Nakledilecek unların hem kurtun mühürlü olması ve hem de 
nakil aatıcmnın elinde uıulüne göre verilmit nakliye tezkereıi 
bulunması şarttır. Bunlardan biri bulunmadığı taktirde sahip ve 
nakillerinin unlara muaadere edilip vergileri üç kat olarak alına· 
cağı gibi haklarında ayrıca da Türk ceza kanununa göre takibat 
yapılacağı alikadarlarca malUm olmak üzere ilan olunur. 

Ankara P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Posta muhabere maddelerile poıta havale ve kıymeti mukad

dereli mektup ve poıta paketleri Üzerlerindeki tenzilata her ta
rafta bu ayın altıncı pazar rünü başlanacaktır. Her türlü mahi
mat post..hanelerden alınabilir. 

Hayrabolu Urayından : 
Her sene sonbaharda yapılmakta olan Hayrabolu Hayvan ve 

Eşya panayırı bu sene dahi 15 Eylül 936 aalı günü açı?arak üç 
gün devam edeceti ilan olunur . 

Bozüyük Urayından : 
Kasabamızda her yıl açılmakta olan "Ticari eşya ve hayvan 

panayıra,, bu yılda 23 Eylul 936 çartamba gününden başlayarak 
bet gün devam edecektir. Geleceklerin her türlü istirahatleri te
min edilmittir. Panayıra ıetirilecek her cins hayvanatın sağlık 
vesikaları bulunmaaa mecburidir. 

• . "' 
Belediye hutanelerile müesseaatına lazım olan 10 kalem erzak 

ayrı ayrı pazarhta konmuftur. Bak: lıtanbul Belediyesi hanla· 
nna. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Ankara Levazım Amirliği satınalma komisyonundan: 

Kor kıtaatınan bir ıenelik ihtiyacı için alınacak olan 700 bin 
kilo un talibi zuhur etmeditinden ve bir ay pazarlığa konulan 
ve ?•zarlıkla ihalesı 5 eylul 936 cumartesi günu saat ona talik 
edilmittir. Muhammen fiatı 59500 lira muvakkat teminatı 4463 
liradır. iıteklilerin uıulü dairesinde teminatlariyle birlikte ve şe
raiti ötrenmek istiyenlerin tatil günleri haric mesai saatinde Di
yarbekir aatınalma komiıyonuna müracaatları . 

• • • 
TGmenia Mani•• merkezindeki kıtaahnın senelik 39'l ton 

1 

un munakaıaya konulmuttur. 
2 - Şartnameıi 255 kuru• mukabilinde Manisada Tümen aa

tınalma komiıyonundan alınabilir. 
3 - ihalesi 17 eylul 936 perşembe günü saat onda Maniaada 

askeri ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. Ekıiltme kapalı zarf 

uıuliledir . 
4 - 392 ton unun beher kilosunun muhammen fiab 13 ku• 

ruftur. Muvalrkat teminatı 3798 liradır. istekliler Ticaret oda· 
11nda mukayyet olduklarına dair vesika ibraz etmeleri liumdır. 

5 - Muvakkat teminat makbuzu ile birlekte teklif mektub
larını m6nakaaanın yapılacatı belli gün ve ıaa~en en atatı bir 
saat evvel MaaiHd• Aıkeri satınalma komiıyonuna vereceklerdir. 

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

Ankara Etnoğrafya Miizesi Direktörlilğtinden: 

Madde 
l 

Milıe için 
8 T ethir cımekina 
3 Kapı kaaaıı 
1 Portatif merdiven 

10 Kapı tathir k tideıi 
4 Depo dolabı 

2 Açık ekıiltme ile yapılacaknr. 
3- Keşif bedeli 1760 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 132 liradır. 

5 EylQI 1936 

5- ihaleye iştirak edeceklerin Ankara Naha Direktörlütü· 
den alacakları fenni ehliyet ve Tecim odası veıikaları için iha
leden en az 8 fÜn evel müracaat etmeleri lazımdır . 

6- Talipler ketif ve t•rtnameyi her zaman müzede görebi· 
lirler. İhale 17-9-936 pertembe günü saat 15 de müzede yapıla 
caktır. 

İstanbul Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

7-9-936 pazarteıi rünü saat 15 te latanbulda Nafıa Müdürlütü 
Ekıiltme Komiıyonu odaaında 4573 lira keşif bedelli Ayaıofya 

' müzeıi minare ve kubbelerinin tamiri . 
Pazarlıkla eluiltmey~ konulmuttur. Mukavele, ekıiltme, ba

yındırlık işleri genel, hususi ve fenni ••rtnameleri, proje keşif 
huliaasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülebilir. Mu· 
vakkat teminat 344 liradır. isteklilerin en az 4000 liralık bu işe 
benzer iş yaptıj'ına dair Nafıa Müdürlüğünden almıt olduğu mü· 
teahhitlik ve Ticaret Odaıı vesikalarile 7-9-936 günü ıaat 15 de 
Nafıa Müdürlüj'üne gelmeleri. 

Üniversite Rektörlilğilnden: 

Üniverıitede yapıla~ak olan ufak ııva tamiri badana ve boya 
işleri için g6rü,Dlmek Ozere bu gibi işleri yapan ve elinde vesi 
kası bulunan kimıelerin 7·9 936 pazartesi ıünü sıaat 15 te Üni9 

veraite Rektörlüğünü gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden: 

Kültür bakanlıtanın Etnoğrafya müzesi bahçe duvara ve demir 
çatı tamiratı 17-9 936 perş:mbe günü saat 15 de vilayet bina 

ıında Nafıa mGdOrlütü odasında toplanan komiıyonda açık ek· 
ıiltme ıuretile ihale edilecektir. 

Keşif bedeli 701 lira 72 kuruştan ibarettir. 
!eminatı muvakkatesi 52 lira 63 kuruştur. 
istekliler teminat makbuzlarile ticaret odaaı vesikaaı ve tart

namede yazılı diter bilgilerle birlikte &fağıda yazılı iÜn ve saat
te Nafıa komiıyonuna relmeleri . 

Keşif ve tartnameleri iÖrmek için her iÜn vilayet nafıa mil· 
dfirlltüne miiracaatları. 

İstanbul Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

21-9·936 pazarteıi ırünü ıaat 16 da iıtanbulda Nafıa Müdürlü
ğü Eksiltme Komiıyonu odasında 89-10.35 lira ketif bedelli lstan· 
bul Gümrük Batmüdürlütüne ait Çinili Rıhtım hanında yapılacak 
ağaç itleri açık ekıiltmeye konulmuştur. Mukavele, Ekıiltme, 

Bayındırlık itleri genel, huauıi ve fenni şartnameleri, proje, ke
tif huliaaaile buna müteferri diğer evrak 45 kuruf mukabilinde 
dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 671 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublaranı ve en az 5000 liralık bu ite 

benzer it yaptıtına dair Nafıa Müdürlüğünden almıı oldutu mii· 
teahhidlik ve Ticaret Odaıı vesikalar ile 21-9-936 günü saat 16 da 
Nafıa Müdürlütüne gelmeleri. 

İstanbul Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

21-9-9.16 pazartesi günü saat 15 te istanbulda Nafıa uıüdürlütü 
Eksiltme Komisyonu Oduında 4292.90 lira keşif bedelli lıtanbul 
Gümrilk BatmGdürliltüne ait Çinili Rıhtım hanında yapılacak 

tadilit ve tamirat itleri. Açık ekailtmeye konulmuştur. 
Mukavele, Ekıiltme, Bayındırbk işleri renel, huıusi ve fenni 

şartnameleri, proje, ketif huliaaaile buna müteferri diter evrak 
dair.:sinde rörülebilir. Muvakkat teminat 322 liradır. isteklilerin 
en az 3000 liralık bu ite benzer it yapbtına dair Nafıa müdür· 
lüfOnden almıt oldutu mGteabhidlik ve Ticarat odaıı veıikalarile 
21-9·936 fGni\ aaat 15 e kadar Nafıa müdürlütüne i•lmeleri. 

Geyve Şarbaylığından: 

1-9-9.16 tarihinde ihalesi yapılmak o.-. •çık ebiltmeye ko· 
nulan Geyve kaaabuınıa halihazır barituı için beher hektara 
istenilen paranın fazlalıtı dolayasile açık ekailtmenin on filn müd
detle uzatılmasına karar verilmit oldutundan f&rtnameleri gör
mek istiyenler bilibedel Geyve Belediyesinden alabileceklerinden 
Nafıa Bakanbtınca ehliyetnamui olanların Elli lira muvakkat 
teminatı vermek t•rtile tayin olunan 11·9-~ cuma ll'Ü•ü ıaat 16 
da Belediye Encilmenine müracaatları ilin olunur. 



Sayfa ?. 

PİASA HABERLERİ 

(1 inci sahifeden devam) 
---
Türk-Yunan Tecim Ofisi naı;.-
altında bir Ofis teşkil edilmiş · 
lir. Ofis 1·8·936 tarihinden iti
baren işe başlamıştır. 

Menşe şahadetnamesi 
Alman hükumeti buradan 

gönderilecek eşyanın menşe 
şahadetnamelerine Almanca 
meşruhat konulmasına ihracat
cıları mecbur tutmuştu. 
şehrimize gelen malumata göre 
h_ükumetimizin teşebbüsleri üze· 
tıne Almanya, bu kaydı kalclı
rarak tacirlerin muamelelerini 
kolaylaşhrmıştır. 

Deniz Ticaret müdürlüğü 
göçmen nakli için bir 

mukavele aktetti 
Romanya ve Bulgaristandan 

yurdumuza gelecek göçmenler 
için deniz ticaret direktörlüğü 
ile Kalkavan vapur kumpan
yası arasında yeni bir muka
vele yapılmıştır. 

Nakliye fiatleri eskisinin ay· 
nidir. Mııkavele ahkamı sıhhat 
bakanlığının tasdikinden geç
~ikten sonra Nazım ve Hisar 
vapurları bu günlerde göçmen 
yüklemek üzere Varna ve Kös
tenceye hareket edeceklerdir. 
Bu partide yurdumuza nakledi
lecek göçmenler 13 bin kişidir. 
Bu göçmenler vapurlarla Tuz· 
laya çıkarılarak İzmir köylerine 
yerleştirileceklerdir. 

Halin tevsii 
yeni pavyonlarda hangi 

maddeler satılacak 'r 
Meyva ve sebze haline ilave 

edilecek yeni pavyon hakkında 
belediye fen heyetinin yaptığı 

proje hazırlanmış ve belediye 
reisliğine verilmiştir. 

Bundan evvd yapılan pav· 
yon yalnız sebze ve meyva sa· 
tışına inhisar ettirilmişti. Yeni 
pav1on, kavun karpuz porto· 
kal, limon. patates, yumurta 
gibi gıdai maddelerin satışına 

tahsis edilecektir. 
Belediye bilhassa yumurta gi

bi en muhim bir gıda madde
sinin hale alınmasına büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Şeh
rimiz piyasasında yumurta sa
tışı şimdiye kadar pek başıboş 
bir surette idare edilmekte idi. 
Bilhassa bayat yumurtaların 
piyasaya sürülmesi yüzünden 
halk, bozıık, çürük yumurta 
almağa mecbur oluyor, bilh:ıs
sa yumurta ile imal edilen 
Pasta ve saire yiyenlerin sıha· 

tını da bozuyor. 
Belediye, yeni pavyonu yapıp 

ta yumurta satışını da hale c.l • 
dıktan sonra bu mahzuru kül
liyen ortadan kaldıracaktır. 

Yumurtalar hale alındıktan 
•onra buraya gelen yumurtala· 
ra birer soğuk damğa vurula· 
cak ve yumurtalar tarih sıra· 
sile fiate tabi tutulacaktır. 

Yeni pavyon iki kattan iba· 
ret olacaktır. 

-
Çuval buhranı 

Son zamanlarda piyasada çu
val buhranı başgöstermiştir. 
Buna sebep ihracatımızın art
ması dolayısile ambalaj işleri
ne yarıyan çuvalların piyasada 
azahnasıdır. Çuval ticareti ya 
~arak evvelce hariçten çuval 
ıthal etmiş olan bazı tacirler 
de fiatları yükseltmek suretile 

, bu buhradan istifadeye kalk· 

(Devamı 3 üncü aahifede) 

MÜNAKASA GAZETESİ 
*"' 

Birinci Umumi Müfettişliğinden : 
Eksiltmeye konulan iş· 
Oiyarbekirde sur haricinde imar planına göre ayrılmış olan • 
yerde yapılacak Birinci Umumi Müf ettlşlik ve Y .. dinci Kol
ordu Kumandanlığı konakları inşaatıdır. Bu in~ a·ltın keşif 
bedelleri mecmuu 95503 lira 36 kuruştuı-. 

2- Bu işe ait şartname ve evrak şunlaı·dır : 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 

D- Hususi şartname, 
E- Fenni şartname, 
F- Keşif, 

G- Keşif hulasası, 

H- Projeler. 
İstekliler bu evrakı 5 lira bedel mukabilinde Diyarbekirde 
Birinci Umumi Müfettişlikten alabilirler. İstanbul ve Ankara 
Nafıa Müdürlüklerine gönderilecek olan nüshalardan okuya· 
bilirler. 

3- Eksiltme 28·9-936 pazartesi gün il saat 11 de Birinci Umumi 
Müfettişlikte yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmiye girebilmek için: 

A- Arttırma ve eksiltme kanununun 17nci maddesine uy
gun olarak 7163 liralık muvakkat teminat vermeleri. 
B- Ticaret Odasında kayitli bulunup buna ait vesikasını 
göstermcsı. 

Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
tevfikan Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet ve· 
sikasını haiz olması lazımdır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda uçuncü maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar Diyarbekirde Birinci Umumi 
Müfettişlikteki Münakasa Komisyonu Reisliğine makbuz mu• 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek ınektubların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfının mühür mumile iyice kapatılmış bulunması la-
21mdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilmez. (M) 

• * • 
İstinye iltisak yolu şose inşaatı ile Salkım söğütte Hüdavindi

gar caddesinde Karaki Hüseyin Çelebi Camii minaresinin yol Ü· 

zerinden yıkılıp içeriye yeniden yapılması ·ayrı ayrı açık eksilt
meye konulmuştur. Bak: İstanbul belediyesi ilanlarına. 

3-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
İstanbul Vilayeti Nafıa Müdtirlüğünden: 

21-9-936 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa müdürlü
ğü Eksiltme komisyonu odasında 1528.H4 lira keşif bedelli İstan· 
bul Gümrük Başmüdürlüğüne ait Çinili Rıhtım hanında yapılacak 
kalorifer işleri açık eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, 
Bayındırlık işldri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje, ke
şif hulasssile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülebilir. 

Muvakkat teminat l 15 liradır. İsteklilerin en az 1000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden almış oldu
ğu müleahhid ve Ticaret Odası vesikalarile 21 9 93(-j cuma günü 
saat 15 tc Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. 

4-İJaçlar, Klinik ve İspençiyari afat : 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulan Haydarpaşa Nümune hasla· 
nesinin 1936 mali yılı ihtiyacı olan 2~4 kalem tıbbi a 1at ve ede
vata teklif edilen fiatlar fazla görüldiğinden yeniden kapalı 

:arf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme 18-9-936 günü saat 15 le Cağaloğlund'l Sıhhat 

ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu, Komisyonda 
yapılacaktır. 

2- Tahmini fiat 6358 lira 50 kuruştur. 
3 Muvakkat garanti 476 lira 69 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi parasız olarak Komisyondan alabi

lirler. 
5- İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubile ihale saatinden bir saat evel tek 
lif mektublarını Komiayona vermeleri. 

5-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v. s. 

Liseler Ahmsatım Komisyonundan : 

Yeni açılacak olan Beykoz orta okulu için lüzumu olan ve 
l505 lira bedel tahmin edilen 125 adet dersane sırası 8 adet si· 
yah yazı tahtası ve 5 adet yemek masası 21-9-936 pazartesi gÜ· 
nü saat l ide İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan &ro· 
misyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. İlk teminat 112 lira 87 ku· 
ruştur. Bu işe ait şartname ve resim komisyon katibJiğinden gö· 
rülüp öğrenilir· Eksiltmeye girecekler belli saatten e;vel ilk te-
minatlarını Liseler Muha b ·ı·ğ· · k kb ae ecı ı ı veznesıne yatırara ma uz 
ve Ticaret Odasının yeni sene vesika ·1 b ·b· d - · J 

sı e u gı ı ograma ış e-
rini muvaffakiyetle yapını" olduklarına da·ı - d · ı d .. r resmı aıre er en a-
ınmış vesaikle komisyona müracaatları ilan olu 1 nur. 

5Ey~ 

6-·Mensucat - Elbise -Kundura - Çamaşır v.s 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınal01a 

Komisyonundan: 
·ıı· .. ütdiiğıl 

1 - Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat pahalı g~r j(ııııı•ş 
den 35400 metre kaputluk, 19200 metre kışlık elbiselık 
pazarlıkla satın alınacaktır. ıniıı•tı 

2- Metresi 280 kuruş tahmirı edilen kaputluğun ilk ~1(3 p•" 
6206 lira, şartname bedeli 490 kuruş olup pazarlığı 21·9· biçiteıı 
zartesi günü saat 11 de ve metresine 265 kuruş ba~a 55 ~ıı· 
kışlık elbiseliğin ilk teminatı 3794 lira, şartname b<!deh 2! 
ruş olup pazarlığı ayni gün saat 14 ele yapılacaktır. jrOle~ 

3 - Şartnameler Komisyondan alınabilir. Pazarlıklarına g ıııiıı•1 
istiyenlerin bt-lli günde şartnamede yazılı belge ve ilk t~1yoıı• 
makbuz ve banka mektubları ile belli gün ve saatte l(oJ!J 
baş vurmaları. ~ 

-~~~~~~~~~~~~ !!!!! -

7 -Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
Istanbul Belediyesinden: 

~r 
Bele:liye müessesatına lüzumu olan 86267 kilo mangal ~ fıJ1 

rü açık eksiltmeye kouulmuştur. Bir kilo kömüre 3 kur"!,aıar· 
tahmin olur.muştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gol~ il~ 
. 3 rr• 1 a istekli olanlar 2490 No.h kanunda yazılı vesika ve 19 1 gaıı 
teminat makbuz veya mektubile beraber 17-9-936 perşerrıbe 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

da": Ankara Levazım Amirliği SatınaJma Komisyonun 
ıı 

,. to" ı İstanbul komutanlığı birlikleri için alınacak 
vemarin kömürüne talibin vermiş olduğu fiat 

olan 213.'l ~' 1 

makamca P" ,,t .. s 
görüldüğünden tekrar pazarlı la ihalesi 8·9·936 salı güo0 

on beşte yapılacaktır. 11t.J' 
Muhammen tutarı 27328 liradır. Şartnamesi komisyon~rı'~ 

görüldüğü gibi 142 kuruş mukabilinde de verilir. İste&diter•; ~ııd' 
liralık ilk teminat makbuzu veya mektubile beraber fıfl 1 

1 komutanlık satınalma komisyonuna gelmeler!. 

-
8· M~tbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M&lzeı11e 

.. 
Bir adet yazı makinası, 3 va:taatörler• müteRdit kağıt st 

leri, büyük 'e küçük ~ azı makineleri, muşamba, istor. P~; 
resim masaları, yazı masaları, hezaren ve maroken koltu1' 
tajer, dosya dolabları ve saire ayr! ayrı açık eksiltmeye 1' 
muştur. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına . 

9·Miiteferrik 
İstanbul Belediyesinden: .11 

Y P.ni halde yük taşıma için alınacak 20 tane el araba•.' 
1 

şasi açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 3330 1'.~,ol 
!ahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde ~~ ı 
istekli olanlar 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve z. 
lık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17-9-936 pe 
be günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü şahnalrf19 

Komisyonundan: 
150 ton saf kurşun 1 

Tahmin edilen bedeli 22500 lira olan yukarıda rnıkt~',, 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum MüdürHiğıl 1 ı 
alma komisyonunca 22· 10-936 tarihinde perşembe günü sa'~o ~ 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak W' h 
yondan verilir . Taliplerin muvakkat teminat olan 1681 ~' 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e ti 

komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 1<
11
;, 

2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte kO 
na müracartları. 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara sanat okulu için alınacak malzeme 17-9·P36 pe JI 

günü saat 15 de vilayet binasında nafıa Müdürlüğü odasıfl 
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 2714 liradır. 
~uvakkat teminatı 203 lira 55 kuruştur. . ,1 
lsteklilerin muvakkat teminatları ve ticaret odası ves•"0~ 

şartnamede yazılı diğer bilgilerle birlikte yukarda yazılı ' 
saatte eksiltme komisyonuna gelmeleri. . o~ 

Bu işe ait keşif evrakını görmek için nafıa müdürliıA' 
racaatları · 

Posta T. T. ve Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Satın alınmasına lüzüm hasıl olan üç nevide 5" 

re lastikli bakır tel açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 Bu miktarı telin muhammen bedeli 2000 lira ve ııı" 

teminatı da 150 liradır. ~ 
3 - Eksiltme 19-10-933 tarihinde ve saat 15te Ankar: 

ta T. T. Umum Müdürlüğünde ; toplanacak Satınalma ,. 
nunda yapılacaktır. 

4 Talihler teminatlarını idaremiz veznesine 
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llıt~ i .lt, Buhranın önüne geç· 
~Citteç'." bundan sonra ihracat 
~\>'1 ~· ihtiyaçları nishetinde 
1 ıthat edecek buna muka· 

Çuval ' 
tli"llı ' cılar hariçten cuval 

'Yeceklerdir. 

~alık e· mevsimi başlıyor 
it b 

~ıı b ~fta sonra başlayacak 
't a ık m . . • . 'h 
Çılat evsımı ıçın ı ra-

~ttdit, B hazırlıldara girişmiş 
~ t lı6t alıkcıların tahminleri· 
d~ ~ade torikler Boğaz önleri 
)' a1t1rı"r gelmişl~rdir. Yakın
}\>tı.ı8,, ha.şlıyacak ve torik 
~,~ .. ol • 
'İlirıe ~n hu balıklar Boğaz 
~ t it 

1 
fıreceklerdir. Geçen 

~ti t ~Yaya tatbik edilen 
d hteç e birlerden dolayı bu 
~'ha tirıı~~Panmıştı. Bu sene, 
b11~1lıl~keu 'den bir çok ecnebi 
~ ıl11~ • erden talep vuku 

• glı 1 • 
tı 1}'i b· Çın balık ihracatımı· 

'-bttı· ıt safhadan yürüyece· 
ıı:ı edilmektedir. 

1 '-ıti~ ~~~~~ ........... -
-~ •ah"b• ~, l>i~kt" 1 ı ve yazı işleri 
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MUNAKASA 

ve alacakları makbuz ve kanunen muteber teminat mektubu 'e 
şartnamede yazılı belgelerle beraber mezkür tarihe müsadif pa
zartesi g ünü saat on beşe kadar rnezkür komisyona müracaat 
edeceklerdir. . 

5- Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden , htanbul
da Levazım Ayniyat Muavinliğinden para s ız olarak verilecektir . 

"' • * 
İnhisarlar İdaresince 221 adet su kovası, 35 balta, 33 kanca, 

14 kürek, 6 kazma , 4~ metre hortum ile 7 adet yangın söndürme 
aleti satınalınacaktır. Bak : İnhisarlar U. Müdürlüğü İlanlarına. 

b) M Ü Z AV E D E L E R 
1-Miiteferrik 

İstanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden : 
631 Mezat kaim~si 44.50 kilo 2670 lira kadın çorabı, 486 me

zat kaimesi 40.9{~ kılo 40.900 lira suni podösüet taklili 1 l l-9·93() 
günü sa:ıt 14te Istanbul gümrüklerhıdeki satış salonunda açık ı 
arttırma ile satılacaktır . Arttırmaya gireceklerden yüzde yedi 
buçuk pey akçesi ve ünvan tezkeresi aranır . 

* • • 
1309 mezat kaimesi 25763.500 kilo 3864.53 lira kesme şeker 

l l -9·936 günü saat 14te İstanbul Gümrüğündeki satış salonunda 
açık arttırma ile satılacaktır. Artırmaya gireceklerden yüzde ye
di buçuk pey akçesi ve unvan tezkeresi aranır. 

İstanbul P. T. T· Başmüdürlüğünden: 
Muhtelif sebeblerle sahiblerine teslim edilmeyip mevkuf kalan 

ve labiyetleri itibarile de daha ziyade saklamağa müsaid olmıyan 
4:> parça posla paketi muhteviyatı olan yiyecek, içecek ve giye
cek eşya 7-9-936 t arihine musadif pazartesi günü saat 15 te pa· 
zarlıkla ayrı ayrı ::atılacaktır. 

İsteklilerin mezkur tarih ve ııaatte Galatasarayda P. T. T. 
Başmüdürlüğü Alım Satım Komisyonuna müracaatleri. 

İstanbul Dc:fterdarlığından: 
Em: nö nü şubesine kazanc vergisinden bordu Tanaş oğlu Ni

kitasın haczedilerek satışı yapılacak olan 303 sayılı bir aded nıo
törün 8·0-036 salı giinü Eminönü kaz<ası idare heyetince satışı yn
pılacağından talih olanların yevmi mezkurdan evvel ınezlcür ida
re heyetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Belediyesi İlanları ______________ ,....:, _______ - - ---

Keşif bedeli t 770 lira 32 kuruş olan Fındıklıda 13 üncü 
mektebin bazı kısımlarının tamiri açık eksiltmeye konul· 
muştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğün
de görülür. istekli olanlar t 000 liralık bu işe bt!nzer iş 
yaptığına dair Nafıa Direktörlüğünden almış olduğu mü
teahhitiik ve ticaret odası vesikalarını havi teklif mektup
larla ve 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ile 133 liralık 
ilk teminat makbuz ve va mektubile beraber 17 ·9-936 
perşembe günü saat 14 de daimi encümende bulunma-
lıdır. (1) 221 

Kilo 

... 
• • 

800 Sabunlu kösele 
300 Şap ·• 
200 Vaketa » 
Temizlik işleri hayvan koşumları için yukarıda miktar 

ve cinsi yazılı olan malzeme açık eksiltmeye konulmuş
tur. Bunların hepsine 2150 lira fiat tahmin olunmuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olan
lar kanunda yazılı vesika ve 161 lira 25 kuruşluk mu· 
vakkat teınimat makbuz veya mektubile beraber 17-9·936 
perşembe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalı-

(B) 220 dır. 
* • • 

Kilo Bir kilosunun 
muhammen fiatı Cinsi İlk teminatı 

240 18 K. İrmik 3,25 

6630 16 il Un 80 
500 80 ,. Kuru kayısı 30 

6090 4,5 " Tuz 21 
700 11 Bulgur 6 

1870) 22 Şehriye 144,50 

6880) Makarna 

200 9 Burulce t,50 

1400 50 Kaşar peyniri 52,50 

630 21 Nişasta 10,50 
1440 18 Yoğurt 19 
Belediye hastanelerile müessesatına yukarda miktar 

ve cinsleri yazılı olan erzak ayrı ayrı pazarlığa konul
muştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. Is· 
tekliler 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
21-9-936 pazartesi günü saat l 4te Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (B) ?.~8 

Sayfa 3 .. 
* ~ * i 

İstinye iltisak yolu şose in-
Keşif btdeli Ik teminatı 

şaatı yapılması 2646.21 199 
Salkım söğütte hüdevendi-
gar caddesinde Karaki Hüseyin 
Çelebi camii :minaresinin yol üzerin-
den yıkılıp içeriye yeniden 
yapılması 799,25 ()O 

Yukarda keşif bedelleri ve teminatları yazılı olan ta· 
mirleri yapılmak üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konul· 
muştur. Keşif evrakı ve şartnameleri Levazım Müdürlü
ğünde görülür. (Bu işlere gir~bilmek için fen vesikası 
şarttır.) İstekli olanlar 2490 N.lu kanunda yazılı vesika 
ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mek~ 

tubile beraber 21-9-936 pazartesi gfınü saat l 4te Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (B) 229 

Adet 

8 
2 
6 
2 
6 
2 
6 

2 

l 
3 

10 
8 

1 
6 

2 
G 
2 

20 
3 
4 
ı 

3 
2 
2 

2 
2 

Fi atı 
40 

2300 
160 
120 
60 

250 
80 

1000 
40 

500 

7500 
25000 
1000 

400 
150 

5000 
6000 
7500 
't500 

6000 
900 

3500 
340 
400 
350 

1400 
800 

5000 
4500 

6000 
300 

* • • 
cinsi 

kağıt sepeti 
büyük yazı takımı 
Küçük ,, ,, 
büyük tampon 
küçük tampon 
büyük sümen 
küçük sümen 
Atatürkün portiresi 
evrak sepeti 
Telli zmiba 

Yazı makinesi 
Hesap makinesi 
Vantilatör 

İlk teminatı 

7 Vaa 

21 Lira 

muşamba istor perde 
paspas 4 Lira 

resim masası 

,, " 

(büyük ve yerli) 
avrupa 0,75XI, 10 

,, 50?1Xl,OO 
yaı? ' ,, 

)) ,, 
hezaran koltuk 

yedi çekmeceli 
80Xl45 
90Xl60 

dönerli ve döşemeli koltuk 
hezaran sandalya 
s igara iskemlesi 
portmanto 

,, kolon 
Etejer 60X30X90 
maruken koltuk 

89 Lira 

dosya dolabı iki kapılı 
ı,1ox 1,ıoxo, 40 

resim dolabı, l, lOXl,OOXl,00 
kağıt etejeri 

Atatürk köprüsü kontrol bürosu için lazım olan dört 
türlü malzeme cinsleri itibarile ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. 
İstekliler kanuuda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen 
ilkteminat makbuz veya mektubile beraber 21 ·9·936 pa· 
zartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(B) 227 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:__ 
Su kovası 221 Adet 
Balta 35 

" Kanca 33 
" Kürek 14 » 

Kazma 6 » 
Hortum 45 ıı metre 
Yangın söndürme aleti 7 adet 
Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarları 

yazılı malzeme 21-9·936 tarihine rastlıyan Pazartesi gü
nü saat 14 de Pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin 
tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme parasile 
birlikte Kabataşta levazım ve Mübayaat şubesinde Alım 
satım Komisyona müracaatları. (1005) 230 l - 3 -

Sablık çamlık erazı 
Burgaz adada İndos gazinosu mevkiinde üç ta· 

rafı yol içinde IOOOden fazla çamı havi, bina yap
mağa elverişli ve Marmaraya nezareti kamilesi 
olan 4.üOO arşın miktarında çamlık erazi temamen 
veya ifrazen satılıktır. Görmek ve görüşmek iste
yenlerin ga-zetemiz sahibine müracaatları. 
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A) Adjudications au Rabais 

1-

Construction - Reparation 

Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Reparation dcı minarets et 
deı coupole11 du muıee d' Aya
Sofia. Prix est. 4573, caut. prov. 
344 L. Adj. de gre a gre. Com. 
d'Enchere de la Directior. des 
Travaux Publics d'lstanbul, lundi 
7 ·9-936 iı 15 h. Cah. des eh. a 
la dite Oirection. 

Diverses construction• au Mu· 
ıee Ethnographique d' Ankara . 
Prix eat. 1760, caut. prov. 132 L 
Adj. ouverte. Direction dudit Mu
see, jeudi, 17-9-936 a 15 h. Cah. 
des eh. a la meme adresse. 

Reparation du mur de jardin 
et de la toiture du Musee Eth· 
noiraphique d' Ankara. Prix est. 
701,72, eaut. prov. 52,63 L. Adj. 
ouverte. Com. speeialc siegeant 
iı la Dir~ction dea Travaux Pu• 
blics d'Ankara, jeudi 17-9-936 a 
15 h. Cah. des eh. a la dite Di
rection. 

Prix eıt. 2646,21, eaut. prov. 199 
L. 

Dcmolition et la reconııtruc

tion du minaret de la moıquec 
de Karaki Huueyin Tchelebi a 
Salkim Seuyud. Prix est. 799,25, 
caut. prov. 60 L. Adi. ouverte et 
separement. Com. Permanente de 
la Munieipalite d'lsl'anbul, lundi 
21-9-936 a 14 h. Cah. des eh. a 
la Oirection de l'Economat. 

-2-
- Produits Chimiques et 

Pharmaceutiques - lnstru· 
ments Sanitaires-F our

niture pour Hôpitaux __ 

lnıtrument. et appareils me· 
dicaux 244 lotı, pour leı besoins 
annuels de l' Hôpital "Numoune,, 
de Haydarpacha. Prix est. 6358,50, 
eaut. prov. 476,69 L. Seconde 
adj. ıous pli eachete, les prix of
fertııı lora de la preıente ayant 
ett> juges elcveı. Com. speeiale, 
siegeant a la Oirection de l'Hy 
giene et de l' Aısistance Soeiale 
d'Istan bul a Djaghalogfou, le 
18-9-936 a 15 h. Cah. des eh. 
grat. a la dite Commis.sion. 

- 3 -

Travaux de reparation et de 
modificatlon a executcr au Tehi- ı 
nili Rihtim Han, Galata, appar
tenant a la Oireetion Pri neipale J 

des Douanes d'lstanbul. Prix est. 
4292,90, caut. prov. 322. Adj. ou
verte. Com. dcs Eneheres de la 
Direction des Travaux Publies 
d'lstanbul, lundi 21-9-936 a 15 h. 
Cah. des eh. a la ditc Oirection. 

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

Travaux de reparation et au
tre des in•tallationı du chauf
fage central du Tchinili Rihtim 
Han a Galata. Prix est. 1528,94, 
eaut. prov. 115 L. Adi . ouve rte. 
Com. des Enchere11 de la Direc· 
tion des Travaux Publicı d'lstan· 
bul, lundi 21-9-936 a ıs h. Cah. 
des eh. a la dite Commis.sion. 

Travaux de boiserie iı. exe· 
cuter au Tchinili Rihtim Han a 
Galata. Prix est. 8940,35, caut. 
prov, 671 L. Adj . ouverte. Com . 
des E.ncheres de la Oirection des 
Travaux Publieı d'lıtanbul, lundi 
21-9-936 a ı6 h. Cah. des eh. a 
la dite Direetion moyennant 45 
P. ' 

Menus travaux de peinture et 
badigeonnage a executer a l'U· 
niversite d'lstanbul. Les interes· 
aeı sont invitea a se presenter, le 
lundi, 7-9-936 a 15 h. au Recto
rat de l'Universite. 

Conatruction de chauııee de 
la jonctioo de la route lıtenya. 

- 4-

Hablllement - Lingerie -

Chaussures ete. 

Etoffc pour manteau militaire 
35400 metres. Prix est. 280 P. le 
metre. Caut. prov. 6206 L. Cah. 
deı eh. 490 P. 

Etoffe pour habit d'hiver 
19200 metres. Prix est. 265 P. le 
m. Caut. prov. 3794 L. Cah. des 
eh. 255 P. 

Nouvelle adj. de gre a gre, et 
ıepar ement lu prix offerts lora 

---=-= 

SAMEDI 

de la premiere adi. sous pli ca· 
ehete ayant ete iuges e\eves . Com. 
d' Achat d' Ankara, du Comman
danat General de la Gendarmerie, 
lundi 21-9-936, respectivement a 
11 h. et a 14 lı. Cah. des eh. a 
la dite Commission, aux prix in
diq ues oi·haut. 
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Ameublement - -Mobilie-;:- ı\ 
pour Habitation et Bu· •

1 
reaux - Tapisserie - Li- ı 

noleum, ete. 
~~~~~~ -----~ 

Bancs d'ecolier 125 p. 

Tableau noir 8 p. 

Table a manger 5 p. 

Pour l'Eeole Secondaire qui se· 
ra creee a Beykoz. Prix est. 
b05, eaut. prov. 112,87 L. Adj. 
ouverte. Com. sp ··eiale siegeant a 
la Coınplabilites tles Lyeees d'Is 
tanbul, lundi 21-9-936 a 11 h. 
Cah. des eh. et dessins au Se
crHariat de la Conımission. 

6 

T ravaux d'lmprimerie 

Reliure • Papeterie 
F o~rniture de Bureau 

Fourniture de bureau (Pasier, 
tampon ete.). Prix est. 9~. 10, 
eaut. prov. 7 L. 

Maehine a eerire, une pii·ce 
Maehinc a ealeuler, nne piece 
Ventilateur 3 pit-cE's. Prix esi. 

355, caut. prov. 21 L. 
Ameublement de bureau 

(table de dessin, bureau, fauteuil, 
chaise, porte-manteau, etagt'•re 
ete). Prix est. 1147, caut. prov. 
89 L. 

Pour le bureau de contrôle du 
Pont Atatürk . Adj. ouverte et 
separt>ment. Com. Permanente de 
la Municipalite d' lstanbul , lundi 
21-9-936 a 14 h. Cah. des eh. iı 

la Direction de l'E.eonomat (Con
sulter la partie turque du journal, 
rub. "lstanbul Helediyesi ilanları). 
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Combustible, Charbons, 

Carburant. 

Charbon de brasero 86267 ki
los. Prix cst. 3 P. le kilo. Cnut. 
prov. 193 L. Adj. ouverte. Com. 
Permanente du Vilayet d'lstanbul, 
jeudi ı7 9-936 a ıs h. Cah. des 
eh. a la Oirecüon de l'Economat. 
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I __ Divers 

Brouettes 20 piecea et chas
ıis t p. Pour le transport de le· 
gume ete. ~ans la Nouvelle Halle. 
Prix est. 3330, caut. prov. 250 
L. Adi. ouverte. Com. Perma
nente de la Murıici palite d'Istan
bul, jcudı 17-9-936 a. 14 h. Cah. 
des eh. a la Direction de l'F'eo
nomat. 

Fourniture d'iverse pouı· l'E· 

cole deı Arta d'Ankara. Prix 1 
est. 2714, eaut. prov. 203,55 L. 
Adj. ouverte. Com. de la Direc
tion des Travaux Publics d' An·I 
kara, jeudi 17-9-936 a 15 h. Cah. 
des eh. a la dite Oirection. 

Fil en cuivre caoutehoute, en 
trois sortes, 50,000 metres. Prix 
cst. 2000, caut. prov. 150 L. Adi. 
ouverte. Com. d'Achat de la Di
rection Generale du P. T. T. iı 
Ankara, le ı9-10-936 a 15 h. Cah. 
des eh. grat. a la Oirection de 
l'Eeonomat a Ankara, et au Bu
reau "Ayniyat,, a lstanbul. 

Plomb pur ı50 tonnes. Prix 
est. 22500, caut. prov. 1687 ,50 L. 
Adj. sous pli eaehett>. Com. d' A
ehat de la Direction Generale 
des Fabriques Militaires, jeudi 
22 10-936 a ıs h. Cah. des eh. 
grat. ala meme Commission. (M) 

Sceau d 'eau 221 p. 

Hache 35 p. 

Crochet 33 p. 

Pelle 14 p. 

Pioche 6 p. •' 
· ır•' 

Tuyau a pompe 45 ille JıD 
Appareils d' extinctioJl ', 

oı• 

cendie, 7 pieces. Caut. ~t, 
pour eent. Adj. de gre 101 

Com. d' Aohat et Vente defe! 
reetion Generale deı Mo110

• 14 
Kabataehe, lundi 21·9-936 ~ ~ 
~~~~~~~/ 

B) Adjudications 
. here 
~ 

Biens MeubleS ~· 
• c c 

Vente de montres a'le ,e11ı'1 
ne, en or ; des baguel 1110 

d . . . dtq ti e pıerrcs precıeuses, ıC' 
• 11 ~ 

naıes en argent est e de' 
S' adresser au Sandal b~.9-
(Grand Bazar) le vendredi. ~ 11 
a 14 h. Exposition de• .

1 P~ 
jets a l'endroit susıneııtJO 
partir du 10-9-936. 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870·7-8-9 
• J .... • ~ • 

Hareket edecek vapurlar 
CAMPIDOGLIO Perşembe ıut 

17 de Burgaz, Varna, Konı
tanza. 

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

CELIO cuma 4 9 saat 9 da Ga
lata rahtımından Pirea, Brin -
dizi, Venedik ve Trieıte 

SPANTlVENTO çarşamba 9-9 
saat 16 da Burıraz, Vuna 
Konıtanza, Sulina, Galatz 
Braila. 

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

BOLSENA Perşembe 10-9 saat 
17de Burgaz, V arna, Köıten· 

ee, Novorosisk, Batum, Dra
bizon, Samsun, Varna, Bur· 
gas. 

QUIRINALE cuma 11·9 saat 
9da Galata rıhtımından Pire, 
Brindizi, Venedik ve Trieste. 

FENICIA cumartesi 12-9 ıaat 

17de Selanik, MidiJi, İzmir, 
Pire,Brindizi, Venedik, Tri
este. 

CAMPiDOGLİO pazarateıi 14· 
9 uat 10 da İzmir, Selanık , 
Pire, Patras, Napoli, Marsil
ya, Cenova. 

ASSİRİA çarşamba 16-9 saa tl9 
da Burgaı, Varna, Kon.tan
sa, Sulina, K&IH, lbraila. 

Beklenen vapurlıt' 
z.9 

CALDEA çarşamba I> 
10 da Trieste, Pire. se 
Kavaladan 

CAMPİDOGLiO pe'~ı 
3-9 saat 1 de Ceno'l1 ' 

li, Pireden 

ABBAZIA perşembe 3 9 
ııı• 

1 de Danüb, Konstsıı 
na, Burırazdan JI 

QUlRINALE sah 8 9 saat 1•
1 

este, Venedik, Briııdit:I• 
den 

"' SP AR TIVENTO çart•rıı pi 
ııaat 1 de Cenova, rJıı 
reden 

MERANO çarşamba g.9 
de Danüb, Konsta11ı'· 
na, Burgazdan ~ 

BOLSENA perfembe J ~ 
at 10 da Trieatc, ; 
Brindizi, Pire, lzmir. 
den 

FENICIA cumartesi 
de Batum, Trabıort·, 

sun, Varna, Burgaıd' 
1 

CAMPİDOGLİO paı•' ı 
at 10 da Konstanı•• 
Burgazdan 

1 
CELIO sah 15-9 ••' e 

Tricıte, Venedik, 
Pireden g 

ASSIRIA çarşamba 16 
da Trieate, Venedilı1 

zi, Selanikten, Kat'' 


