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ı PlY ASA HABER LERI 

'* • 
ı 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret. m uabedeleri. 

İlanlar, emirler, tebliğler 

* t a) Münakasalar : 
! 

1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. ' • ; 
2 - İnşaat, Tamirat, Nafıa İşleri, Malzeme, Herita. 

t b) Müzayedeler. 

PİYASA HABERLERİ 
tezilyadan getirilecek 

kahveler 
rczilyadan altı ay için 3 m•l-

kilo kahve getiririleceğinden 
•ctmiştık. Bunun üzerine pi
daki kahve fiyatlarındaki 
•elış eski şiddetini kaybet

ır. Bır hafta evvel. yeni kah
~ontenjanı Resmi Gazetede 

llı.ıJiğı ıçin fiatlar 98 kuruştan 
kuruşa bdar fırlamıştı. Kon

lan listesinde avrılan kahve 
tarı, fiyatların daha ziyade 

llıesine amil olacaktır. 
"'velcede yazdığımız gibi, 
l:ılya Kahve şirketinin muka
Csı bittiği için, tüccar, takas 
Clile Brezilyadan kahve getire

Ccektir. Brezılya takas suretile 

l:ihde madenkömürü gönde

~ Cktedır. Öğrendiğimize göre, 

t "e tacirleri aralarında birle
ck, Brezilyaya kömür ihraç 

kek ~e kaqı lığın da kııhve al
ı çın hir vapur tutacaklardır. 

~itden yapılan kahveler 
~t 

11 agda bir müessese, Türkofise 

t~acaat ederek, öteden beri in

tı erı kahve yaptığını izah ettik

}' ~0nra, Türkiyeden kahve sa-
ııne 1 • l" . . . k 

t, 1'~ e verış ı ıncır ııteme te-
ı Urkof is, bu müessesevc a· 
~ad · 
•t ilr tacirlerin adreııleri ni bil-
Slrııştir. 
o" .. 1 <l ı 11 gun er e kahve yapmak i-

t ~rta Avrupadan müraca.atlar 'h: tnaktadır. incirden yapılan 
'tb eler, Avrupada büyük hir 

et ~Örmektedir. 

Buğday fiatleri düşüyor 

Yeni mahsul Mersin buğ-dayları 
nümuneleri dün lstan bul piyasa

sına gelmiş ve çok beğenilmiştir. 

Bu seneki buğdaylar havaların 

müsaid gitmesi tesirile iyi yetiş

miştir. 

Artık memleketin her tarafında 

buğday mahsulünün bol olduğu 
tahakkuk ettiğinden bu vaziyet 

fiatler üzerinde tesirini gösterme

ğe haşlamıştır. 

E.\ velce 7,22 kuruştan aşağıya 

mal satmıyan ziraat bankası dün 
bir parti Akşehir buğ'dayını 6,25 

kuru~a piyasaya çıkarmıştır. Ma• 

ma{ih fiatlerin daha ziyade düşe

ceği anlaşılıyor. 

Yeni Mersin buğ-dayları için 
teklif edilen {iat 4,20 kuruştur. 

Henüz fiatlerin ne kadar düşece

ği kati olarak kestirilemiyor. Bu 
ı sebeple işler durmuş gibidir. 

Yakında ekmek fiatinin iki ku· 

ruş kadar indirileceği temin edi

liyor. Zaten şimdiden bazt yer

lerde ekmek dokuz kuruşa satılı· 

yor. 

İhracatm kontrolu hakkında 
bir kanun 

İhracatın kontrolu hakkında 
Büyük Millet Mecli!'line bir kanun 
layihası verilmek üzere dir. Bu 

kanun, ihracatcıları bazı kayid 
ve tartlara tabi tutmakta ve ruh

satname almalarını mecburi kıl

maktadır. Ayni zamanda, Türk 

parasını koruma kanunu hüküm· 

!eri d3hi linde cezalandırılmış o-

lan her hangi bir tüccara ruhsat
name vermemeğ'i kabul etmekte

dir. Bu kayid, İzmirde bir çok 
tüccarı yakından alakadar ettiği 

için, Vekalet ve lzmir mebusları 
nezdinde teşebbüsatta bulunmuş· 
tur. Mebuslanmızdan biri tüccar· 
lara 1 kinumı~ani 936 tarihine 

kadar ceza görmüş olan tacirle

rin eskisi gibi çalışabileceklerini, 

yani kendilerine ruhsatname veri
leceğini bildirm)ştir. 

Cıva üzerine talepler artıyor 

Birkaç aydan beri Avrupa mem

lekt>tlerinaen cıva üzerine talep

ler artmaktadır. Çekoslovakyadan 
Türkofise gelen taleplerde cıva 

istenmektedir. 

Cıva, Türkiyede lzmir Kara
burnunda istihsal edilmektedir. 
Buradan Çine bile cıva gönderil
mektedir. Maden Arama Enstitü
sü bir iki ay evvel Konyanın 40 

Kilometro şimalinde zengin. cıva 
madenleri bulmuştu. Bu maden

ler Etibank tarafından işletildik-

ten sonra cıva ihracatımız daha 

?:İyade artacaktır. 

-
Yeni sebze hali 

İnşaata pek yakında 
başlanıyor 

Belediyenin Kerestecilerdeki 

hal yanında yeni bir hal daha 
vücuda getireceğini yazmıştık. 

Belediyenin bütçesi yeniden bü
yük bir haliıı bir defada vüı;:uda 

getirilmesine müsait olmadığından 
bunun kısım kısım vücuda getiril

mesi tekarrür etmiştir. 

Şimdiki hal, kavun karpux 

müstesna olmak üzere, bütün 

meyveleri içinde almaktadır . 
Kavun ve karpuz lstanbul pi 

yasasına gelmeden evvelönümüz
deki kısa müddet içinde kavun 

ve karpuzların toptan satışı için 
bir mahal yapılmast lüzumlu gö

rülmüştür. 

Bu kısıma ait malzeme şehri

mize gelmiştir. Yakında inşaata 

başlanacaktır . 
Belediye patateıı, soğan, yu

murta, l'larmısak gibi bugün top

tan satış hal haricinde yapılan 

maddeleri de hale almak kararın 

dadır. Kavun ve karpuzdan son· 
ra bu maddeler için de toptan sa

tış mahali yapılacaktır. 

Üniversitede Fizik ve kimya 
enstitüsünün inşasına yakında 

başlanıyor 
Maarif Vekaleti lstanbul Üni

versitesine yeni bir fizik ve kim

ya enstitüsü yapmağa karar ver

miş ve bina için lazım olan 200 
bin lira tahsisatı da ayırmıştı. 

Üniversite idaresi binanın inşa· 
sı için arsa aramıştır. Nihayet, 

yeni enstitünün, Üniversite arka· 

sındaki eski Şeyhülislam kona

ğının yıktırılarak vrada inşasına 

karar verilmiştir. Enstitüye li-

' ı:ım olacak alat ve edevatın bir

kı smı Avrupa ya ısmarlanmıştır. 

Yakında binanın da temel atma 
merasimi yapılacaktır. 

Kağıt fabrikası 
Kağıd fabrikası faal bir duruma 

gelmiştir. Tecrübeler y:ıpılırken 

bazı küçük siparişlerde aradan 
çıkarılmaktadır. Küşad resmının 

başbakanımız tarafından çok ya

kında yapılacağı söyleniyor. 

Kağıd istihsalinde birinci mad

deyi teşkil eden selloz için de 

bir fabrika kurulması kararlaşmış

tı. Kağıd fabrikasının yanında a

çılacak olan bu fabrika yerinin 
istimlaki bitirilmiştir. Onun da 

çok yakında temel atma töreni 

yapılacaktır. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 
Mütee>.hhitlik vesikası isteyenlere mahsus beyanname 

Nafıa işlerine ait ehliyet vesikaları hakkındaki 
ta!rmatname 13 Mayıs 936 tarihli ve 43 sayılı 
Gızetemi.ı:de çıkmıştı. Bu beyannııme o talimat-

1- Adı, 
hi ve yeri. 

nameye bağlıdır. 

soy adı, doğum tari-

2- Tahsilin" n mahiyet ve de

recesi, meslek ve ihtisası , mes
le~ten ise diploma veya ruhsat 

name numarası. 
3- Şirket ise nev'i ve unvanı. 

4- Anonimden gayri şirket ise 

şeriklerin adları, soy adları, do

ğum tarihleri ve yerleri. 

... 
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5- Bunların tahsillerinin de
receleri, meslek ve ihtiHslara, 
1Deslekten iseler diploma veya 
ruhsatname numaralan ve bu 
şeriklerden kimlerin şirketi tem· 
sil ettikleri. 

6- isteklinin mali itibar va
ziyeti ve (var ise) banka referans
ları. 

7- Şirket olduğu taktirde ser· 
mayesiain mahiyet ve mık.dan. 

8- Şahsi veya şirket oldufu
na göre: Ticaret unvanı, teıcil 

yeri, tarih ve numarası. 

9- Şahıs Yeya şirket oldutu
Da göre: Hangi Ticaret odasında 
kayıtlı bulunduğu, son kaydmm 
tarih ve numarası. 

10-A.-lsteklinin ıahıı olduğuna 
röre: Beyanname tarihine kadar 
reımi veya hususi müesseselerde 
bir memuriyet veya vazifede bu
luadu iıe bunlann mahiyet ve 
müddetleri ve son bulunduğu me· 
muriyet veya vazifeden ayrılma

sıaın tar1h ve sebebi, memuriyet 
ve müteahhitliğinde bir (asıla ha
sıl olmuş ise bu müddet zarfında 
ne ile •eşgul olduğu. 

B - İsteklinin (anoaimden gayri) 
bir şirket olduğuna göre: Şirket
lerinden beyanname tarihine ka
dar resmi veya hususi müessese
lerde bir memuriyet veya vazife
de bulunanlar varsa mahiyet ve 
müddetleri, bunlarm memuriyet 
veya vazifeden ayrılmasmın tarih 
ve sebebi, şirketle birleşinceye 
kadar arada bir fasıla hasıl ol-

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

muş ise bu müddet zarfında ne 
ile meşgal oldukları. 

11- istekli şahtı veya şirket 
olduğuna göre: Beyanname tari
hine kadar yaptığı her nevi in
şaat va amelyatın mahiyetile ay
n ayrı tarihleri ve her birinin iş 
sahiplerinin adları ve ihale be
dellerinin mıkdarlan. 

12- latekli şahıs olduğuna gö· 
re: Yaptağı her türlü iaşaat ve 
ameliyattaki vaziyeti, yani re'aen 
miitıeahhit stfatila mı, yoksa me · 
mur veya şerik sıfatila mı yap
bfı? 

13- isteklinin şahıs veya şir
ket oldutuna göre: Y apbğı her 
türlü inşaat ve ameliyattaki mu
vaffakı yetini gö•teren belgelerin 
nelerden ibaret bulunduğu. 

14- isteklinin şah11 veya şir
ket olduğuna göre: Her hangi 
bir iş hakkında mukavelesi fes
hedildi ise sebepleri. 

lhtar : 

1- Bu beyannamede yazılı bü· 
tün suallerin resmi belgelerle tev
silci ve bu belgelerın tasdikli su
retlerinin beyannameye bağlan
ması şarttır. 

2- 10 numaralı hanenin (A) 
ve (B) fakralarmda yazılı sualle
rin şahıs veya anonimden ırayri 
şirketin şerikleri olduğuna göre 
a•t olduğu daıre ve müesseseler
den alanacak tercümeyi bal hulasa
larile ve olmadı~ı takdirde boa
ıervislerle tevsilci lazımdır. 

Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden: 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası aceqtalarından "Muiz A

seo,. istifa etmiştir. Kendi sile ilişiği olanların ilan tarihinden bir 
ay zarfında Komserliğe müracaatle kaydettirmeleri lüzumu ilan olu
aur. 

Denizcilere ilan 
Gemlik Sahili Sıhhiye idaresi memurluğu Sağlık Bakanlığınm 25 

Mart 936 tarih ve hıfzıssıhha 5104 153 sayıla buyurultusu üzerine 
1-6-936 \arihinden itibaren ilga edilmiş bulundiıfundan bu limana 
uğrayacak ve bu limandan kalkacak gemilerin sıhhi muamelesinin bu 
tarihten ıonra mahalli liman reisliği tarafından ifa edileceği bilinmek. 
ü:ıere ilan olunur. 

Çorlu İlkbahar hayvan panayırı 
Çorlu Belediye Reisliğinden: 

1- 8 haziran 936 pazartesi günü sabahından başlayacak ve 3 
gün sürecektir. 

2- Bu senelik yalnız hayvan alım satımına tahsis edilmiştir. 

3- Panaymmıza geleceklerin her türlü ihtiyaç ve esbabı ietira
hatleri için gereken hazırlıklar yapılmıştır. 

4-- Gelecek tüccar ve köylülerin çok memnun kalacakları ve 
kendilerine lazım gelen her türlü kolaylıklarm göaterileceti ilan 
olunur. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Kilo 

32850 günde 50 kiloya kadar ve haftada ayrıca iki veya üç 
gün yüzer kilo olmak üzere et muvakkat teminat 
1060 liradır. 

180000 günde 500 kiloya kadar birinci nevi 
kat teminat 1519 liradır. 

Düşkünler evi için yukarda lazım olan et ve ekmek 15 Tedl 
937 tarihine kadar alınmak üzere kapalı zarfla ayrı ayrı eksilt 
konulmuştur. Eksiltme 18-6-936 saat r) de daimi encümende '!' 
caktır. Şartnameleri levaz•• müdürlilfiinde görülür. istekliler k,İ 
nun tayin ettiği vesika ve hizalarında gÖ•terilen muvakkat teminat 

6 
buz veya mektubile teklif mektuplannı 18-6-936 perşembe saat 1) 
kadar daimi encümene ver•elidir. B (8 

Ankara leva:tım amirliği satın alma komisyonundaO: 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. ilk. teminatı 

Kilo Lira Lira Kr. 
Zeytin yafa 600 420 31 60 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 600 kilo "' 
yağı 22-Haziran-936 pazartesi giinfi açık eksiltme suretiyle satıll 
nacaktır. Taliplerin muhammeD bedeli olan 420 liraya mukabil 31 
50 kuruş ilk temiaatlarını Kırıkkale Askeri fabrikalar muhaseb 
ğiae yatırarak saat on dörOe mektep satın alma komisyonunda 
bulunmaları. 

• • • 
Cinsi Mikdarı Muhammen B. ilk temiaat 

Koyun eti 6000 kilo 1800 135 Lira 
Kmkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 6,000 kilo k0>'° 

eti 10 haziraıa 936 çarşamba günü saat 14-17 ye kadar açık ekıil~ 
suretiyle satın alınacaktır. Taliplerin yukarda cins ve mikdarı hı 
sında yazılı muhammen bedeliae mukabil 135 lira ilk teminatl• 
Kmkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli giill 
saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Selimiye Askeri Satınalma komisyonundan: 

1- Tüm Birlikleriyle Haydarpaşa Hastanesi için senelik ihti}'' 
teminine kadar aradaki ihtiyacı karşılamak üzere 29-5-936 da ih• ~ 
yapılan sığır ve koyun etine isteklileri tarafından teklif edilen fi• '-1 
makamca pahala görülmesi üzerine bu ihtiyacın 5-6-936 cuma ,aı 
saat 15 te Selimiye Satınalma Komisyonunca pazarlığı yapılacaktı~., 

2- Koyun etinin bedeli 4471 lira 20 kuruş olup teminat akY , \l....._ 
335 lira 34 kuruştur. lifi 1 

3 - Sığır etinin beıleli 5340 lira olup temin at akçesi 400 t ... 
50 kuruştur. t 

4- Taliplerin teminatları vaktinden evvel yatırmış l C: 
5- Şartname komisyonda görülebilir. 1~ 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığıll 
ı, .. 
~t 
işi 

t 

Okulumuzun haziran, temmuz, ağustos, eylOl 936 aylarına 

erzak ihtiyacı açık eksiltme usulile Fmdıklıda Güzel San'atlar . A lf 
demisinde Yüksek Mektepler muhasebeciliğinde iha1e edilecektır· f' 
teklilerin şeraitini görmek için Yıldızda Okul idaresine ve eksiltdlŞ S 
girmek için ihale günleri Komisyona müracaatleri lüzumu ilan ~-
nur. Münakasa aaat 15 ten 17 ye kadar devam edecektir. ihale ,~ 
rihleri: Ekmek, et, sade yağı, zeytinyağı, zeytin ve sabun içiıı '
haziran 936, Pirinç, tuz, patates, kuru soğan, yumurta v-e seb% 
için 24 6 936, kesme şeker, toz şeker ve çamaşır yıkama için 
haxiran 936. 

Nevi Az Çok M.Fi. Bedeli 
Ekmek 7000 12000 11 1320 
Et 2000 5000 45 2250 
Sadeyağ 1000 1800 90 1620 ... 
Zeytinyağ 200 500 60 300 

Zeytin 150 300 30 90 

Sabun 500 800 35 280 

Piran9 600 1200 23 276 
Tuz 400 800 7 56 
Patates 600 1000 9 90 

Kuru soğan 700 1200 15 180 
Yumurta 500 12000 ad. 1,50 180 

Sebze 450 850 li. 

Keame şeker 700 1200 30 360 
Toz şeker 1000 1800 27 486 
Çamaşır yıkama 1000 1800 li. 2,40 1800 li. 

Harici Askeri kıtaatından: kasaya k.onulmuş*ur. Şart 

taksit 
her gün komi9yonda röriile 

Şartnamesindeki mik.- Eksiltmesi 22 haziran 936 
darları değiştirilerek Tekirdağ tesi günü saat 16 ve ı7, 

için 18000 ve Malkara için 11000 yapılacaktır. Bu işe giraıek 
kilo Sabun kapalı zarfla mü na- ilk güvenme parası Tekirdd 
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"e Malkara ıçın 318 liradır. 
ilerin ihale kanununun ü

ü maddesinde yazılı belge-
birlikte belli gün ve saatte 
İsyona mü .. .tcaatlan. 

-
as Cumhuriyet Müddei· 
umumiliğinden: 

"as cezaevinin 937 senesi 
• nihayetine kadar bir sene
knıek ihtiyacı beher çifti 960 

hesabiyle en azı 153.000 ve 
0 R-u 173000 kilo olarak alı

it olan ekmek yıllık yerli ve 
baş sert butdaydan ve fab
ın ikinci nevi unundan ve 
iye narbı üzerinden tenzila
İbale edilmek üzere 1 ha· 
1936 T. den itibaren ka· 

l:arf usuliyle 20 gün müddetle 
ltaaaya koaulmuştur. 
lip olanların yüzde 7 buçuk 
biyle teminatı muvakkate 
•ı ve Banka mektubu ile ha· 
ın 20 inci cumartesi günü 
On birde Sivas C. M. U. 
dairesinde müteşekkil ko· 

0na ve daha ziyade malumat 
isteyenlerin hapisane mü 

ttine müracaatları ilan olu-

Ankara levazım amirliği 
satmalma komisyonundan : 

Tümen ve Haydarpaşa hastaha
nesi için kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya konan: 

A - Münakasası 20-5-936 çar
şamba günü yapılacağı ilan edi•en 
50 bin kilo koyun etinin eksilt· 
mesi 20-6-936 cumartesi günü saat 
onda yapılacaktır. 

B - Eksiltmesi 22-5-936 cuma 
giinü yapılacağı ilan edilen 140 
bin kilo sığır etinin eksiltmesi 
20-6-936 cumartesi günü saat on
da yapılacaktır. 140,000 kilo sığır 

eHnin bedeli 49,840 liradır. %7,5 
teminat akçesi 3,738 liradır.50,000 
kilo koyun etinin bedeli 24,820 li
radır. %7,S teminat akçesi 1761,S 
liradır. Koyun ve sığır etlerinin 
muvakkat teminat akçeleri eksilt
me saatındaıa bir saat evel 33. Tüm 
muhasebesi veznesine ve yahut 
herhangi bir malsandığına yatırı· 
!arak kapalı zarfların eksi1tmeden 
bir saat evcl komisyona verilmiş 

olması li:ı:ımdır. Bu eksiltmelere 
girecek taliplerin bu işlerle meş· 
gul olduklarına dair reımi vesaik 
beraberinde getirip ibraz etmeleri 
meşruttur. Şartnameler her gün 

_____________ Selimiye komisyonunda görülür. 

lnşrıat- Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme - Harita 
Senirgend Belediye Reisliğinden: 

Kasabanın 42200 lira bedeli keşifli su tesisatı kapala zarf 

le eksiltmeye konulmuştur. 
ihale yapılacağı yer Senirgend Belediye dairesinde ve Bele

l C.ncümeni tarafından yapılacaktır. 
i....., ihale 15 Temmuz 936 perşembe günü saat on beştedir. 
1-....._ istekliler proje ve haritaları fenni şartname ve eksiltme 
tını ve fiat cetvellerini görebilmek için Ankara'da Ulus 
teai ilan memuru Bay Galipten, lstanbulda lıtanbul Belediyesi 

'ileri direktörlütünden, lzmirde lzmir Belediyesi Su işleri direk
t1iinden, Senirgend'de Belediye dairesinden ihale gününe kadar 

tıııiı - bT 1 S gore ı ır er. 
' Eksiltme şartnamesinde yazılı şeraiti haiz olan istekliler iste· 

11 evrakı müsbite ve muvakkat teminatlarile birlikte eksiltmeye 
'ltları ilan olnnur. 

MÜ ZA YE DEL ER 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 

"•r 
Komisyonundan : 

aııgoz fabrikamızda yevmiye en az 500 en çok 1500 kilo des-

~ tere ve rende talaşı satışı 

ti •~i ve asgari mikdarları yu~arda yazılı ve beher kiloRu 30 
Ilı tızerinden bir senelik ta~ımini bedeli 1642 lira 50 kuruş olan 

1\. 
6 

Haziran 936 tarihinde pazartesi gunü saat 14te açık arttırma 
~kerj Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma komisyonunca sa· 

~ \ tır. Şartnamesi parasız olarak komisyondan verılir. T aliplerin 

; ,.k•t teminat olan 123 lira 20 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 
lin ~ 

'l' cu maddelerinde yazılı vesaik ile mezkur giin ve saatte ko-
Cltıa .. 

ınuracaatları. 

/\nkara Gümrük 
b· 

._,~ ~tektörlüğünden : 
l dı.ırı·· ~ 
ıf c· llt\imüıe terkedilen muh · 

•ııa 44 kalem eşya açık ar 

1 
tırma ile 17 6 936 çarşamba g-ü
nü Hat onda satılacaktır. Talip· 

1 !erin ve fazla tafsilat almak is-

ı 
teyenlerin gümrüğümüze müra· 
caatları ilan olunur . 

c .. . . 
SATIE 1" ~ 

Y olve inşaat müteahhidlerine 

Granit Parke ve Bordür Taşı 
İstenilen ebadda en uygun şeraitle senede 600,000 

verilebilir. Müracaat: G. Marmara Han N 4. Tel. 49210 

-
DENiZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870-7-S.9 

Beklenen vapurlar \Hareket edecek vapurlar 
MERANO - Cumartesi 6 ·6-936 QUİRİNALE- Cuma 5-6 saat 

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, 
ve Pireden. 

9 da Galata Rıhtımından : 

Pire, Briodizi, Veoedik ve 
Triesteye. 

MERANA- Cumartesi 6-6 aaat 

17 de Burgaz, V arna, Köa

tence, Sulina, Galaz, Braila, 
Sulina, Batum, Köstence, Var
na ve Burgaza. 

~-----------~...--............. 
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A Nos Lecteurs 
Nous informons no~ lecleurs que nous avons 

as:mre la co/laboralion cfun conseiller fisc11l experi
mente, qui se mel <İ la dispo.'iition de nos Abonne.'~, ci 
titre gracieu.r, pour toute consu/tation el question li
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Commltations chaque jour smıf Samedi et Dimanche 
de f() ,; 17 h . 

N. B.- Priere de se munir du "Coupon de Consultation,, 
publie plus loin. 
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A) Adjırdications au Rabais 
- 1-

Comestible (Denree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Savon 18,000 kilos pour Te 
kirdaghi. 

Savon 11,000 kilos pour Mal
kara. Une nouvelle adjudication 
aous pli cachetc est ouverte, 
apres modification du cahier dt
charge. Caut. prov. respective 
ment 507 et 318 Ltqs. Commis
sion des Achats Militaires, lundi, 
22-6-936 a l e h. et a 17 h. 30. 

Les besoins en comesti ble (pain, 
viande, beurre, olive, huile d'oli
ve, savon, riz, sel, patate, oignon, 
oeuf, legumes divers, sucre carrı'.· 

et pulverise) po ur les mais de 
juin, juillet, aoOt et septembre 
936 de l'Ecole des Sciences Po
litiques sont mis en adjudication. 
Comptabilite des Ecoles Superieu· 
res a l' Academie des Beaux Arts 
de Findikli, le 23, 24 et 25·6-936 
de 15 a 17 t> . Cahier de charge 
a I' Administratıon de l'E.cole des 
Sciences Politıques a Yildiz. (Con-

sulter la partie turque de notre 
journal, rubrique "Erzak,,). 

Pain necessaire aux besoins 
annuets des detenus de la prison 
de Sivas, minimum 153,000, ma
ximum 173,000 kilos, a raison de 
960 grammes la paire. Commis
sion speciale siegeant chez le 
Procureur General de Sivas, sa
medi 1 20-6-936 a 11 h . 

Viande kilo 32,850 (minimum 
50, maxi rr.um 100 kilo par jour). 
Caut. prov. 1,060 Ltqs. 

Pain de premiere qualite 
180,000 kilos. (environ 500 kilo• 
par jour) caut. prov. 1,519 Ltqs. 

Necessaire pour le ravitaille
ment, jusqu'au 15 juillet 937 de 
l' Asile des Pauvres . Adj. sous pli: 
cachete et separement. Commis
sion Permanente de la Municipa
litt: d'lstaııbul. le 18-6-936 a 15 h. 

- 2 

Construction- Reparation ı 
Travaux Publics,Materiel de 

1 
Construction Cartographie 

lnstallation hydraulique de la 
ville de Senirgend. Prix est. 
42,200 Ltqs. Adj. sous pli cache
te . Commission Municipa!e de Se· 

nirgend, jeudi, 15 juillet 936 a 15 
h. On peut consulter gratuitement 
tous les documents afferents a ces 
travaux chez M. Galip, publiciste 
au journal "Ulus,, a Ankara, a 
la Direction du Service des Eaux 
a Istanbul, a la Dire<:tion du Ser
vice des Eaux d'lzmir et a la 
Municipalitc de Senirgend. 

-:\ -
------

1_ Diver~s _____ _ 

Etoupe 70 tonneı. Prix est. 
29,750, caut. prov. 2,231,25 Ltqs . 
Adj. sous pli cachete. Adminis
tration Generale des Chemins de 
Fer de l'Etat a Ankara, le ven
dredi, 26-6-936 a 15 h. 30. Ca
hier de cbarge en vente aux gui
chets d' Ankara et de Haydar pa
cha, au prix de 149 piastres. 

La Premiere Section de l'Ex
ploitation des Chemina de Fer 
de l'Etat a Haydar pacha met en 
adjudication separement 10 grou
pes de materiaux divers : cable 
telepbonique ; accessoires pour 
machine de tourneur ; habit 
pour scapbandrier; tuyau d' e· 
ch•ppement pour chaudiere a 
vapeur; ficelle, corde ; appa
re-illage, verre et meche pour 
lampe a petrole ; mica ; emeri 
et papier d'emeri ete. L'adj. au
ra lieu le .22-6-936 a 10 h. et le 
25·6-936 a 10 h. (Consulter la 
partie turque de notre journal 
sous rubrique " Müteferrik ,,). 

B) Adjudications 
a la Surenchere 

Lot de 44 sortes d'objets 
abaııdonnes danı les dou.:ınes 
d' Ankara. Oirection des douanes 
d'Ankara, mercredi , 17·6-936 a 
10 h. 

Sciure de bois a provenir, du
ran t un an, de• l'atelier de menui· 
serie de lıt Oirection Generale des 
Fabriques Militaires (de 500 a 1500 
kilos journcllement). Prix est. 
1642,50 Ltqs. a raison de 30 cen
times le kilo. Caut. prov. 123,20 
Ltqs. Comm. d' Achat de la Oi
rection Generale des F abriques 
Militaires, lundi, 8-6-936 a 14 h. 

ADMINISTRA TfOfi 

"POLJGLOT ,, 
Bureaux de traductio• 

T elefone: 43097 

Adresse Tdi·graphıque 

Iatanbul - M0NAKA>' 

f ratelli SPER 
Çinili Rıhtım han 93-97 

Rıhtım Telefon: 4479'l 
Amsterdam - Kompani 

Neerlandez dö Naviga•fO' 
vapör Anvera, Rotterdalll• 

msterdam ve Hamburg içill 

kında hareket. 
HERMES vapuru 

8 ila 13 Haziran 

Nerlandez kompany 
nehri vapurları limanlat 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için 
landez Kumpanya•• ile a 
mak suretile bütün düoy• 

manları için doğru 
tolar verilir. 

Amıterdamdan 

vapurlar. 
HERCULES vapuru 15 HaJ 
doğru Amsterdamdan y 
hareket GANYMEDES " 

Hazirana doğru 

Nippon Yusen Kai 
JAPON VAPUR KUMP 
Y akohama, Kobe, Sio 

j Colombo, Süveyiş, P 

1 

Beyrut ve latanbul li 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Liver 
Glaskov. 

(doğru ve aktarmasıs> 
DAKAR MARU 18 TemmllS 
DURSAN MARU 19 At" 
DELAGOA MARU 19 e 
ltalyan Seyahat Kum 

Dünya seyahat tefkilj# 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutul ~ 
Deniz yolu biletler 
Hava yolu 
Demiryolları ,, 
Bagajların ıigo 

ltalyan demir yo 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhtım üze 
nili Rıhtım hanında 
da FRATELLI SPEll 
nezdinde C. 1. T. ye 
caat olunur. 


