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PlY ASA HABERLER( 

İlanlar, emirler , tebliğler 

a) Münakasalar : 
l - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 
2 - İnşaat, Tamirat, Nafıa İşleri, Malzeme, Herita. 

3 - Elektrik Tesisata ve Malzemesi 

4 - İlaçlar-Klink ve İspençiyari alat-Hastane 

5 Müteferrik 

b) Müzayedeler. 

PiY ASA HABERLERİ 
'y Piyasa vaziyeti 

~11 · 
t~~ sene rekoltesiyle eski se-

~ re~ ı:ıltesi arasındayız. Eski se
ilııı ı.()ltesinden tiftik, incir, ü-
1k ~ llı<ıırıiyle aatıldığ'ı gibi, fın · 
lrıı ahııulünden de bir miktar 
ıkt~!~ır. Yeni sene mahsullerinin 
•la <ltı hakkmda henüz kat'i 
tlh llııı.t almak mümkün değildir. 

'<I~ b -h,, l Uğ'day, patates ve afyon 
~~ }' ~ 1eri hakkında kat'i tahmin
~c a.pılınaktadır. Son günlerde 
lıl~ :1ntakasındaki uzum mah
lı ~ib~kkında digerlerinde oldu
~bil 1 kat'i tahminle!': yapmak 
ıııdil olrnıı.kı adır. Ege mmtaka
oııı tı gelen haberlere göre , 

ar 
~~I Ve fazla yağmurlardan 

ar tn" B ah uteesir olmamıştır . ila-
~&ir lVaların iyi gitmesi çok iyi 

ı., etnıe kt d · r a e ır. 

Pılan t h · 1 ·· b ııcki ~ .. a mın ere gore u 
ıı Uzum mahsulünün de ge

ııı,ktserıeki kadar olacağı anlaşıl· 
11.dır . 

-
dövizler ıçın cetvel 
hazırlanıyor 

~ ~erek 
allıb· devlet daireleri, gerek 

it . ıyo kar 1 . . h'"k" tı d . arname erının u um-
' •ır · d tr'b esın e tahakkuk edecek 
t eat d~ . l 
t ı93 °vı:.c ere ait olmak üze-

tırıt . 6 bütçe kanunun hükümle-
t.t ıatinad h 1 k d~ · I ~ ..,,11 . en azn anaca ovız 
1~ı h Ctı etrafında finans bakan
llıa~t aııtlıklarına baotlamış bulun-

adır " Do..,· . 
~l-r1 12 

cetvelleri, Haziranın or· 
na d ~ Ogru \amamen ikmal 

ve Bakanlar heyetince tasdik e
dilmiş olacaktır. 

Fransanın bize verdiği 

kontenjan 

Ankaradan Türkofis Başkan -
lığına bir tamim yapılmış ve Fı

ransanın Türkiyeye 50 bin ken
tal zeytinyağlı dolma konservası 
için bir kontenjan verdiği bildi
rilmiştir. Bu kontenjan Haziran 
nihayetine kadar muteberdir. 

Alakadarlara bildiren butamim 
tüccarlar arasında sevinç uyandır
mıştır. 

Bir müddettenberi Marsilya 
gümrüklerinde kontenjan belde
yen bu nevi mallar böylelikle 
Fransaya ithal ed;!ebilecektir. 
Bu vazıyetin ayni zamanda Fran· 
saya fazla miktarda ihracat im
kanını verdi~i alakadarlar tara
fından söylenmektedir. 

Piyasada satılan karışık 
patatesler 

Son zamanlarda piyasada top
tan ve perekende olarak yapı

lan patates satı~larında muhtelif 
cins patateslerin karıştırıldı~ı gö 
rülmüştur. Bazı tacirler gerek ha
rice karşı Türk malının kalitesini 
düşüren gerekse dahilde bir ta
kım uygunsuıı:lukları tevlit eden 
bu vaziyetın önüne geçmek mak
sadile Ticaret Odasına müracaat 
etmişlerdir. 

Ticaret Odası tüccarın bu 
müracaatini nazarı itibara almış, 

raportörlerine tetkikat yaptırmış· 

tır. Tetkikat neticesinde hakika
ten böyle bir uygunsuzluk mev
cut olduğu anlaşılmış v-e bunun da 
bilhassa Adapaıı:arındaki bazı tacir
ler tarafından yapıldığı tesbit e
dilmiş ve Adapazarı Ticaret Oda
sına vaziyeti anlatırılmıştır. 

Gümrük Komisyoncularm 
Karneleri değişecek 

Gümrük komisyoncuları 1593 
sayılı kanunun 57inci maddesi ve 
buna ait talimatname mucibince, 
yaptıkları bütün muameleri gös
teren bir defter tutmak ve bunu 
da her üç ayda bir Gümrük baş 
miidürlüğüne göstermek meburi
yetindedir. 

Gümrük Baş Müdürlüğünce ya
pılan tahkikat neticesinde komas
yoncuların bir kısmının de~er 

tutmadığı ve bir ktsmının da her 
üç ayda bir müracaat etmek la
zımken ancak yılda bir defa Güm
rük Baş Müdürlüğüne geldikleri 
anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine bütün komi s
yonculara bir tamiıı:: yapılmış ve 
badema bir haziran, bir eylül, 
bir kanunuevvel ve bir mart ta
rihlerinde olmak üzere bunların 
yılda dört defa Baş Müdürlüğe 
de~er ibraz etmeleri lazım geldi
ği bildirilmiştir. Bu ta.mimden 
sonra yine eski şekilde hareket 
edenler hakkında kanuni takibat 
yapılacaktır. 

Afişaj ücreti hakkındaBelediye 
tahkikat yapılmasını emretti 

Afişaj ücreti etrafındaki neşri
yat üzerine vali ve belediye reisi 
Muhiddin Üstündağ tahkikat 
yapılmasına karar vermiştir. Tah
kikata muhasebe müdür muavini 
Nail memur edilmiş ve dünden
beri tahkı kata başlanın ışhr. 

Bay Nail şikayetlerin hangi 
noktalarda toplandığ-ı , helediye 
ile müteahhid· ıuüessese arasında 
yapılan mukavele hükümlerinin 
haricine çıkılıp çı kılmadığ-ını araş
tırmaktadır. 

A fişaj ücreti bir resim c.lmadı
~ı için bunu vermiyenler hakkın
da vergi ve re rnlerde olduğu gibi, 
tahsili emval kanunundan istifade 

İDAREHANE: 

" POLİGLOT ,, 
T erceme Bürosu 

Billür ~okak 11 Galata 
Tilnel yanında 

İLAN ŞARTLARI 
iDARE HANEDE 

C";ÖRÔŞÜLÜR 

Tı>lgr.: ist. ~IÜNAKASA 
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edilmiyecek, bu ücreti vermeyen· 
ler hakkında belediye ve yahud 
onun namına hareket eden mües
sese mahkemeye gidebilecektir. 

Beledi ye, camekanlarda teşhir 
edilen mallardan afiş ve ilan res
mi alındığı hakkındaki şikayetlere 

fazla ehemmiyet vermektedir. Bu 
hususta şikayetçi olanlar Beledi
yeye müracaat ettikleri takdirde 
şikayetleri derhal nazarı dikkate 
alınacak ve haksız olarak kendi
lerinden tahsil edilen paranın ıa
desi çareleri aranacaktır. 

Maden İşletmesi 

Bir Amerikan grupu Eti
banka teklihe bulundu 

Memleketimizdeki bazı maden 
işletmelerine kredi vermek veya 
iştirak sureti le alakadar olmak hu
susurada bir Amerikan grupunun 
Eti Banka bazı tekliflerde bulun
duğ-u haber alınmıştır. 

Sinsberg adında bir Amerikalı 
avukat temaslarda bulunmak üze· 
re Ankaraya gelmiş ve Eti baaka 
müracaattan sonra arkadaşları ile 
görüşmek üzere şehrimizden ay
rılmıştır . 

Söylendiğine göre, bu zat mü
him Amerikan mali guruplarını 

temsil etmektedir. 

İstanbul yolları 
Müteahhit Abdurrahman Naci 

yollarını. tetkik etmek üzere Na
fıa Vekaleti tarafından şehrimize 
gönderilen teftiş heyeti dün de 
tetkiklerine devam etmiştir. Şim
diye kadar Silivri, Büyükdere ve 
Çuhuklu yolları gözden geçiril
miş ve elde edilen neticeler tes 
bit edilerek tahkikat dosyasına 

konmuştur. Heyet 9 yolu daha 
gözden geçirecektir. Bu arada 
Üsküdar-Yalova yolları da vardır. 

Bugünde Üsküdar yolları tetkik 
edilecektir. Tetkik edilecek yol
ların hepsi 1?. dir. 

Sirkeci İstasyonunda emanet 
dairesi 

Şark Demiryolları Sirkeci is
tasyonunda bir emanet dairesi 
açmıştır. Buraya bırakılan eşya

lar için günde on kuruş ucret a

lınmakta ve sahipleri tarafından 

alınıncıya kadar muhafaza edil
mektedir. 

• 
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Uanlar, Emirler, Tebliğler : 

Madenlerini kiralamış olanlara bir tebliğ 

lktısad Vekaletinden tebliğ ediliyor: 
Ereğli kömür havusındaki kömür ocaklarile Muğla Vilayetindeki 

lc:rom madenlerini kiraya vermiş bulunmalarından dolayı 2818 numa
ralı kanunun 5 inci maddesi mucibince imal ruhsat tezkerelerile ma• 
den ihale imtiyazları devlete geçmiş bulunan am•l ve mültezimlere 
mezkur kanunun 3 ve 6ıncı maddelerine göre verilmesi mukt.azi ta.tmi
nat 1 ha2iran 936 tarihinden itibaren lktısad Vekaleti tarafından ve
rilece~i cibetle bu amil ve mültezimlerin 24 haziran 936 tarihine ka· 
dar bizzat veya musaddak vekilleri marifeti le Ankarada lktısad Ve
kaletine müracaat etmeleri lazımdır. 

lktısad Vekaletine müracaat edemiyecek olanlar alacaklı bulun
dukları tazminatı verecekleri temlikname mukabilinde Eti Banktan 
alabileceklerinden amil ve mültezimlerin doğrudan doğruya Eti Ban
ka veya bu bankanın muhabir olarak göstereceği müesseseye yuka
rada yaz.ıh tarihler zarfında müracaat edt-rek tazminatlarıDt almaları 
lazımdır. 

istanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

Bütün esnaf, Heyeti Vekilece 
musaddalc: esnai cemiyetleri tali
matnamesinin 3üncü maddesi mu
cibince kendi cemiyetlerine kayd
olunup senelik hüviyet varakası 

almıya mecbur olduğu gibi Tica
ret ve Sanayi Odaları kanununun 
dördüncü maddesine ve belediye 
kanununun ,on beşirıci maddesi
nin sekizinci fıkrasına göre · dahi 
t eşcile tabi tutulmaktadır. 

Binaenaleyh otelciler, fırıncılar, 
ekmek yapıcılar, arabacılar, şo· 

förler, bakkallar, berberler, ba

lıkçılar, şekerciler, kahveciler, su
cular, garsonlar, lokantacılar, süt
çüler, terziler, kumaşçılar, şapka
cılar, hazır elbiseciler, gömlekçi• 
ler, kapıcılar, hamamcılar, doku
macılar, yazmacılar, yorgancılar, 

döşemeciler gibi hem sıhhi mua
yeneye hem de tescile tabi olan 
eanafın 936 senesi için muayene
lerini yaptırmak ve kayidlerini 
yenilemek üzere kendi cemiyetle
rine müracaatleri icab eder. 

Keza bahçivanlar, kayıkçılar, 
mfütkirat amilleri, marangozlar, 
yapı yapıcılar, kömürcüler, musiki 
san'atkarları, saraçlar, kundura
cılar gibi yalnız tescile tabi bu
lunan esnafın da gene kendi ce
miyetlerine giderek 936 senesi 
ltayidlerini yenilemeleri mecburi
dir. 

Gerek sıhhi muayene ve gerek 
tescil muamelesi gibi kanuni 
mecburiyetlerin yerine getirilerek 

esnafın cezaya uğramaması için 
bütün esnafın 1 Haziran 936 dan 
itibaren vakit geçirmeksizin kendi 
cemiyetlerine müracaat edip cüz• 
danlarını almaları ve yeni işe 

başladıklarından dolayı hangi ce
miyete kayidları lazım geleceğını 
ve cemiyetlerinin adresini bil
miyen~erle cemiyetleri olmıyım

ların Dördüncü Vakıf hanında Ti
caret Odası Esnaf Cemiyetleri 
şubesi Direktörlüğüne keyfi yeti 
sormaları lüzumu ilan olunur. 

İstanbul Belediyesi 
Merkez Hal Madürlüğünden : 

Halde 53 numaralı yımhıı.nede 
icrayı ticaret etmekte iken 8 10 
935 tarihinde vefat eden Sadıg-ın 
hesapları tasfiye edilip idaremiz
de bulunan 1500 liralık teminatı 

iade edileceğinden alacağı bulu
nan müstahsillerin 20 6 936 tari
hine kadar idaremize müracaat· 
ları ve bu tarihten sonra yapala
cak müracaatlerin kabul edilmiye
ceği ilan olunur. 

Şark Demiryolları 

Direktörlüğünden: 
1 Haziran 1936 tarihinden iti· 

baren ve 31 B. Kanun 1936 tari
hine kadar olmak üzere tam ha
muleli vagonlarla taze peynir 
aakliyatına kabili tatbik S. H. 
No. 101 mükerrer istisnai mu
valdcat tarife mevkii meriyete ko
nulacaktır. (!Haziran 1935 tarihli 
ve S. H. 101 mükerrer No.lı is
tisnai muvakkat tarifenin aynıdır. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

İstanbul belediyesinden: 

Kilosuna 68 kuruş bedel tahmin olunan ve Düşkünler evi ıçın li
:ıım olan 1500 kilo zeytinyağı açık eksiltmeye konulmuştua. Şartna
mesi Levuım müdürlüifinde görülür. lstekH olanlar 77 liralık muvak· 
kat teminat makbU2 veya mektubile beraber 8 Haziran 936 pazartesi 
günü 11aat 15te Daimi encümende bulunmalıdır. 

2 - İnşaat- Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme - tt 
Ankara Bahçeli evler yapı kooperatifinden : 

Ankara Bahçeli Evler Yapı Kooperatifinin beş tlp üzerine) 
racağı 150 evin münakasas1 bu günlerde ilan edilecektir. A~'~ 
şartlara göre bu inşaatla alakadar olabilecek müteahhitler şııı> 
Emlak Bankasındaki hususi komisyona müracaat edebilirler. 

inşaatın muhammen bedeli 800 bin lira olup muvakkat tee' 
40 bin liradır. 

2 - Evvelce en az 300 bin liralık bina inşaatı yapmış olÔıl 
ve bu inşaatı yapacak fenni ve mali iktidarı bulundu~unu oıiibt 
vesika ibrazı lazımdır. 

3-- Elektrik Tesisatı ve Malzemesi: 

Gediz Belediye Reisliğinden: 
Gedizde hırulacak 14920. lira bedeli keşifli elektrik tesisatı r 

palı zarf usulile ve 3500 lira bedeli keşifi santral binası açık t~ 
me ile münakasaya konulmuş ise de ıstekli çıkmadığından 15 h~ 
936 tarihinde ihale olmak üzere elektrik tesisatı ve santral b 
ayrı ayrı bir ay müddetle elden pazarlıkla verilmesine Enciiıl'' lr 
karar verilmiş olduğundan talihlerin Gediz Belediye Encüıııtl! 
her gün miiracaatle mus.ıddak proje, şartname ve mukaveleıı' 
göre bilecekleri ilan olunur. 

4.-- İlaçlar Klinik ve ispençiyari alet 
İ~tanbul Belediyesinden : 

Hepsine 719 lira 60 kuruş kıymet tahmin olunan Düşkünler 
için lazım olan 9 kalem muhtelif cins alii.t edevatı tıbbiye ile ç 
terazileri ve bir mikroskop ve bir otoskop ve iki süt sağrrıa 
açık eksiltmeye konmuştur. Şartnameıi ve listesi Levazım ıııiiO 
ğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 54 liralık muvakkat 
minat makbuz veya mektubile beraber 15 haziran 936 pazartesi 
saat 15 te Daimi Encumende bulunmalıdır. 

5-- Müteferrik: 
Deylet Demiryolları ve Limanları işletme Umulll 

İdaresinden: 
ismi, muhammen bedelleri a~ağıda yazılı malzeme 29-6-9.36 

zartesi günü hizalarında gösterilen saatlarda Ankarada idare bili 
da ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacalctır. Bu işlere 
mek isteyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminatlar ile ~ 
nun tayin etti~i vesikalar ve teklif mektuplarını aynı gün AfP 
ve Klingrit malzeme için saat 14-e;) Transmisyon kayışlar• 

(saat 14,30 a); muşamba ve pegamoitler için de saat 15 e kad8' 

misyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işlere ait şartname Hj 
paşada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde, Ankarada malzeme 
sinde parasız olarak da~ıtılmaktadır. 

ismi muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Cem'an 6660 kilo muhtelif eb'atta) 
amyant ve klingrit levhalarla kord) 6187 lira 466 lira 15 
amyantlar. ) 

Cem'an 1355 metre muhtelif eh'-) 
atta tele: ve çift katlı transmisyon) 2692 lira 201,90 L. ı5,3l 
kayışı. ) 
Cem'an 2030 metre beyaz ve ) 

kahve rengi muşamba, ınuhte-) 

lif eh' atta lineleom ve beyaz kah-) 7431 " 557,32 ,, 16 
ve rengi pegamoitler. ) 

İstanbul Belertiyesinden: 
Karaa~aç mües~esatı Soğuk 

hava depolarına Tüccar tarafın
dan konacak tahminen 40000 te
neke yoğurt, peynir, krema te
nekelerini lehimlemek, yalnız 

peynirlerin bu deliklerden xayi 
ettikleri salamurayı ikmal etmek 
i'i bir sene müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. Bunların hep-

sine 640 lira bedel tahnıil1 
muştur. Şartnamesi Levaı.1; 
dürlüğünde görülür. lııtekliltf 

t • • • •La ~ nunun ayın ettıfı vesı• • 

liralılc muvakkat teminat ıP' 
veya melttubile beraber ıO 

~ ran 1936 Çarşamba ıi11 

15 te Daimi encümende baılıı' 
lıdır. 
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( Suite de la premiere page) 

dt~ 
~ l )( appareils pour traire du 
, ' rıecessaires pour I 'Asile des 

p1 'ires. Prix est. 719,60, caut. 
~o~. 54 Ltqs. Commission Per
~~erıte de la Munici pal ite d'ls
~b·lll, lundi, 15 6 936 iı 15 h. 
, 'er de charge et liste au Ser-

e d'E.conomat. 

-5-

Divers 

~~llques d'amiante et de clin-

t e, aıniante corde, kilos 6660. 
'~ t est. 6187, caut. prov. 464 
qıı, 

Corr · d · · · t oıe e transmıssıon a un 
t' a cleux ranga, 1355 metres. 
~esi. 2692, caut. prov. 201,90 
"'ili, 

1l'
0 ile ciree, de couleur blanche 
llıarron 

' 

Linolcum, de dimension <lif 
f erente. 

Pegamo'ide, de couleur blanche 
et marron, 2030 metres en tout. 
Prix est. 7431, caut. prov. 557,32 
Ltqs. Adi. somı pli cnchete ~t 
separement en trois lots. Admı
nisiration gt;nerale de l'Exploita
tion des Cl:ıemins <le Fer et des 
Ports de l'Etat a Ankara, lundi, 
29 6 936 a 15 h., 15 h. 30 et 16 
h. Cahier de charge gut. au 
Service du Materiel a Ankara et 
a la Direction des Livraisons et 
des ExpeditioRS a Haydar pacha. 

Soudage de 40,000 bidon~ de 
lait caill~. de fromage, de ereme, 
deposcs par !es negociants dans 
!es Mpôts de frigorifiques de Ka
raagatch. Prix est. 640, caut. prov • 
48 Ltqs. Commission Permanente 
de la Municipalite d'lst:ınbul, mer
credi, 10·6-936 a 15 h. 

"Miinakasa Gazetesi,, Direktörlgüüne 
Billtir sokak Xo. f'/ 

GALATA .- lSTANBUL 

Gazetenize 
.-\bone bedeli olan 
l:titıderilmiştir. Çıkan sayıları 
~'illan gönderiniz. 

İsmi 
(Okunaklı) 

Adres 

aylık abone olmak istiyorum. 
kuruş bugün posta havalesile 
aşagidaki adresime munta-

rıtelli s p ER CD 1 J~~~~o~ A~~!e:u~~~N~l 
~irı·ı· 1 ı Rıhtım han 93-97 Galata 

1\ ~ıhtıın Telefon: 44792 
~ ltıııterdam - Kompani Royal 

ttrl 
" andez dö Navigasyon a 
<ıııor 

llJ Anvers, Rotterdam, A· 
tterd b - -

~1 aın ve Ham urg ıçın ya· 
l\d 

it hareket. 

GRF.STF.s vapuru 

25 ila 30 Mayis tahmil 
Ntrl d lıthr· an ez kompanyasmın 

~it 1 vapuı-ları limanlar için 
11ııs· 

h .1 Ve seri seferler. 
u11t·· • 

l,11d un hmanlar için Neer· 
e~ K 

ltıa~- unıpanya11 ile anlaşıl-
... • •uretile b-t- d l' ·q•ııı.. u un ünya ı-
• .. rı · · 

f 1()lar •çın doğru konş,men· 
Verilir. 

il'HALAT SERVİSİ 
Artıat d "a., eı- anıdan beklenilen 

lt> llrlar. 
"'t.!F.s 

~~at Vapuru 30 Mayisa doğru 

4t~~~:•nı.dan yakında hareket 
F.S vap_ 20 Mayisa dotru 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaskov. 
(doğrn ve aktarmasız) 

LIMA vapuru 18 Mayisa doğru 

TOYOKA MARU 18 Hazirana ,, 
DAKAR MARU 18 Temmuza ,, 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

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

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhtım üzerinde Çi· 
nili Rıhtım hanında 93-97 N. 
da FRATELLI SPERCO 
nndinde C. 1. T. ye müra· 
caat olunur. 

ADEMİ İKTiDARA 

HORMOBİN 
İHTİY ARLIGl YOK EDER 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 

İSTİŞARE KUPONU 

COUPON DU 

NİZ POSTALA 1 

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870-7-8-9 . - . - . 
Beklenen vapurlar 

Q UİRİNAL- Sah 2-6-936saa t 

J 7 de Trieste, Venedik, Brin
dizi ve Pireden. 

BOLSENA- Perşembe 4-6-936 

saat IO da Trieste, Pire İz
mir, ve Selanikten. 

MERANO- Cumartesi 6-6-936 

saat 8 de Cenova, Napoli ve 
Pireden. 

ALBANO - Cumartesi 6-6·936 

saat 7 de Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, ve Burgaz
dan. 

CELİO- Salı 9-6-936 saat 17 
de Trieste, Venedik, Brindizi, 
ye Pireden. 

CALDEA- Çarşamba 10 6-936 

saat 10 da Trieste, Pire, Se
lanik ve Kavaladan. 

AVANTİNO- Perşembe 
11 6-936 saat 7 de Batum, 
Köstence, Varna ve Burgaz
dan. 

FENİCİA Perşembe 11·6-936 

saat 7 de Tuna, Köstence, 
Varna ve Burgazdan. 

QUİRİNAL- Sah 16-6·936 saat 

17 de Trieste, Venedik, Brin
dizi ve Pireden. 

İSEO- Perşembe 18 6-936saat 
10 da Trieste, Venedik, Bren
dizi Pire İzmir ve Selanikten. 

CAMPİDOGLİO- Cumartesi 
20-6-936 saat JOda Cenova, 
Napoli, Pire ve Rodostan. 

BOLSENA - Cumartesi 20-6-36 
saat 7 de Batum, Trabzon, 
Samsun Varna ve Burgaz
dan. 

CELİO- Salı 23-6·936 saat 17 
de Trieate, Venedik, Brindi· 
zi ve Pireden. 

ASİRİA- Çarşamba 24-6-P36 
saat 10 da Trieste, Venedik, 
Brindizi, Selinik ve Kavala
dao. 

İmtiyaz aahibi ve Yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit. 

Hareket edecek vapurlar 
BOLSENA-Perşembe 4-6 saat 

17 de Bourgaz, Varna, Köa
tence, Odesa, Batum, Trab· 
zon, Samsun, Varna ve Bour• 
gaza. 

QUİRİNALE- Cuma 5-6 saat 
9 da Galata Rıhtımından : 
Pire, Brindizi, Venedik ve 
Triesteye. 

MERANA- Cumartesi 6-6 saat 
li de Burgaz, Varna, Kös• 
tence, Sulina, Galaz, Braila, 
Sulina, Batum, Köstence, Var
na ve Burgaza. 

ALBANO- Cumartesi 6-6-936 
saat 17 de Selanik, Metelen, 
İzmir, Pire, Patras, Brindizi, 
Veoedik ve Triesteye. 

CALDEA- Çarşamba 10-6-936 

saat 17 de Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galaz ve 
Brailaya. 

AVENTİNO Perşembe 11-6-936 

saat 17 de Pire (Patras) Na
poli, Marsilya ve Genovaya. 

CELİO- Cuma 12·6-936 saat 9 

da Galata Rıhtımından : Pire, 
Brindizi, Venedik ve Tries
teye. 

FENİCİA- Perşembe 11-6-936 

saa 17 de Kavala, Selanik, 
Volo, Pire, Patras, Santiko, 
Brindizi, Arrkona, Venedik ve 
Triesteye. 

İSEO- Perşembe 18-6-936 

saat 17 de Bourgaz, Varna, 
Kösterıce, Novorosisk, Batum, 
Trabzon, Samsun, Varna, ve 
Burgaza. 

QUİRİNALE- Cuma 18-6-936 

saat 9 da Galata Rıhtımından: 
Pire, Brindizi, Venedik ve 
Triesleye. 

BOLSENA- Cumartesi 20 6-936 

saat 17 de Selanik, Midilli, 
İzmir, Pire, Patras. Brindizi, 
Venedik ve Trieateye. 

Basıldığı yer: ARTUN Baaımevi 
Galata Billur sokak No. 10 
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SOM M A 1 RE: 

Commerce lnclustrie Fiaances. 

A) Aclj•clicatiou au Rabais. ı 
ı - Comestible (Denree alimentaire, Viaade, Lesume, Lait ete. : 
2 - Coutructioa, Reparatioa, Travaux Publiu, Carto,raphle ete 
~ lutallatiom et Materiel Eleebriqaeı ; 
4 - Proclultıl Gieeicpe et ........... _.._traaeat. Said- • 

-Dmn. t 
B) Adjuclicatiom i la Sureachere. 

.......•. , .•...•.....•............................... 
Commarce - lndustria • financas 

Le Frene• accorde un 
contlnoentement de 50 quln
teu de conHrvn turqun.-

Le rouveraemeat fraııçaia a 
aceorde un ııouveau contingent 
pour 50 quintaux de conservea 
de "dolma,, a l'buile d'olives, 
provenant de Turquie. De la 
sorte, lea ıtocb de conMrveı 

qui restent easouffraace a la 
doaane de Manellle pourrobt 
atre iatrodaita dana le pays. -Le regime dea importationı 
de marchaadiaeL -

Aux termea du decret modifi· 
catif de l'artiale 32 du decret ıur 
la preurvatioa de la monaaie 
nationale, ı. Turquie pourra im• 
porter pour une valeur erale a 
ce qa'elle y eıporte (si les ohlf. 
fr.ea de nos exportations dana ce 
P#YI aont nperieurs a noı im· 
portatienı) cin pay• avec leaqu· 
elı elle il' est pu liee par un 
accord • cleari•I' ou un arran· 
reme alogue, ai cu payı 

•ont: I' Afrbaaistu, I' Arpntine, 
l 'Auatralie, le Beloucljistu. le 
Bresil, 1' Afrique du sud, la Chine, 
le Danemark, lee lndea, Ja Perse,. 
le Canada, l'ile ele Chypre, la 
Lettonie, la Lithuanie, Malte, le 
Mexique, le Nipr, la Perse, 
le Portugal, le Ceylen et le Siam. 

Les pay• qui achetent de la 
Turquie moiu qu'ilı ne lui ven· 
dont effectueront leurs tranıac• 
tionı par voie de clearinr. Les 
o~rations de cleariar 1Uivront 
le proceHU• ıuivant: leı com· 
mİ•Iİoni ad hoc ele compe.-1ation 
appnci "ont la valeur deı articlu 
a ezporter par la Turquie, l'un 
deı deu:r exempI.ireı, du certifi
cat de provenance <levra atre 
cofirme par leı autorlteı doua
niereı de l'autre paıtie pour ~tre 
retourne içi et lu marchandiHs 
arriveeı ne pourroıat ~tre intro
duiteı en Turquie que aur le vu 
de ce certificat homologae et 
apm l'accompliısement d~ for· 
"aliteı de compenıation. 

nieres pourront ıuivre les acbats 
turca. Pour lorı, la contrevaleur 
des articles importes devra etre 
depoıee a la Banque Centrale. 

Au cas oiı des ventes n'au· 
raient pas ete faites dans l'in
tervalle des six mois de la date 
de l'importation de la marchan· 
dise l'argent depose ala Banque 
resterait acquis au gouvernement. 

Un reglement conceroant 
lea commiaıionnaire en douane 

compte, a pris certaineı deci· 
sioQ et les a communiquees ~ier 

aux intenues. A partiT du ıs 
juin, le• carneta delim• par iM 
differenta departementa 1-us. com
miuio nairel, aa reprmeataatı 
et aux employil des maisons de 

commerce, ainıiı •'aux commer· 
çantı n • aaront plua aacune vali
dite. Ces personnea pour pou• 
voir pounuivre une affaire en 
douane sont tenue• ele ee faire 
delivrer deı carneta par la eli· 

rection pnerale des clouanea et 

celleı dont les formalite. requiles 
n'nraient pu ete acheveetı, cleY
ront se pomvoir d'un ca!'llet 

proviı ire delivre par le "bacbe

mGdGu. 
D'autre part. les comtııiiuion

naires devront tenir un rifıstre 
permanente et le presentet, 'Ube 

fois touı leı ttoiı mois, aux 
douane1 pour le colI.tioDner a
vec des operation• qu'ila y ont 
effec\ueeı et de les faire indi• 

quer elanı leur carnet. 
Leı contreveanu treront em· 

ADMINISTRA nolf< 
" POLIGLOT ,, 

A) AdjudicaHons au R 

-1-

Comestible (Denree alilll 
taire, Viande, Legume, 

ete. 

Huile d' olive 1500 kilos, 
I' Asile des Pauvres. Prix eli 
Ptrs. le kilo. Caut. prov. 77 L 
CODlmiuion Permanen te 
Manicipalite d'lataabul, 
8-6-936 a ıs b. 

2 

fODt .,.. qai DOUI achetent 
p1- qa'tli )Je DOUI vencteat. 
D'apr68. J• ~ da ministeae de 
l'EcoD01Dii ....... les paya 
qui natrent cı.tegorie 

En vertu du decret modifie, on 
pourra faire des acbats. sur les 
matclae. de• pay• susditı avut 
mhae .,•.ıent lieu des ventea 
coııape~ea, ou bien, co der· 

p&chea de travaiUet danı leı ~ .. ..... ...,_.~ 

donanes el seronl'; on mme 

1

. •• iidofoeoepı, • 
te•pa, ...,Wt• •• poarqi~ 
jqcliclairee. {Lill• la .._ ,._,illJ!! 


