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hanlar, emirler. tebliğler 

a) Münakasalar: 

1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 

* ı 2 - ln,aat, Tamirat, Nafıa İtleri, Malzeme, Herita 
3 - Makineler, Motörler, sair Teferruab ve Yatları ı 

~ 4 - Mahrukat. 

5 - Müteferrik 

b) MüıayedeleA 

ı • ' ı • 

PİYASA HABERLERİ 
ve üztim ihracatımız 

r Tilrkofıs şubesi mayıs 
kadar lzmirin üzüm ve in

acatı ile fiyat temevvücü 
a raporunu röndermiştir. 

ra nazaran bu yılan mev
lan g-ıcı olan afustos 935 
lbayıs tarihine kadar lz-
68,837,000 kılo üzüm ih
l111iştir. Halbuki bir sene 
aynı müddet z:ırfında 

1000 kilo ihracat yapıla
tı Bu sene 1 mayısa kadar 

,
3 

Orsasındaki satış miktarı 

006,uoo kilodur. 
,:.._rı'Q ihracına başlanıldığı 
:-,uatostan bir mayiııa kadar 

yekunu 36,241,000 kilo
lialbukı bir sene evvelki ih- ı 
•ncalt 27, · 47 ,000 kilo idi . 
r P•yasasında pek az kal
a.. uzüm satışları bütürı ha-
' ._.uhalaza etır.ektedir. 
~6zdekı rekolteye iki ay 

r şey kalmıştır. Gelecek 
e hıç stok geçmiyecetini 
l İncir rekoltesi ise tama· 

eden çıkarılmıştır. 

Peynir fiatları yübelfyor 
Soa rünlerde beyaz peyu.ir 

fiatleri ytikaelmefe baflamıştu 
Toptan fiatlerde teneke başına 
bir lira kadar fark vardır 

Alakahlar, bunun az mal çık
masından ileri g-eldifinı söylüyor
lar. Peynir ihracatı durmuş gı

bidir. 

Baliklar için menşe şaha· 
detnamesi alınmıyacak 

Hükumet, takas suretıle giden 
ihracat eşyasının sevkmden evvel 
menşe şehadetnamesi almağa a· 
lakat. tacU-leri 'mecbur tutmuştu 

Fakat bu muamele yapıhncıya 

kadar geçen müddet z.ırfında ba
lıkların bozulacaQ'ı goz onünde 
tutularak balık ihraca ının bu 
kayıttan ı•tisna edilmesi kararlaş· 
tırılmıştır. 

Balık ıhracahna ait menşe 

şehadetnamelerı malın sevkınden 

sonra verilebilecek tır 

Alivre sat.şiarı indirmek 

teşebbüsü 

Alman piyasasından gelen 
siparişleri durdurdu 

Berlin Türk ticaret odasından 
buradaki aLakadarlara Almanya 
piyuasının son hafta durumu hak
lunda hır rapor gelmiştir. Bu ra
porda çok mühim bir hadiseden 
bahsedilmelı.tedir. 

-
İzmırden bazı ticaret evlerı, 

, eylQl ve birinci teşrin ayları için 

vadeli aatıtlar üzerinden bir haf
ta evelkine nazaran üzüm fiatle
rinde yüz kilo batına bir ve bir 
buçuk lira arasında tenzilit ya
parak tekliflerde bulunmuılardır. 

SOn hafta fiatlerl 7 numara 11 
lira, 8 numara 12 lira, 9 numara 
13 lira, 10 numara 16 lira ve 11 
numara 18 liradan teklif edilmiş
tir. 

Alivre üzüm satışlarında bu su
retle fiatlerin düşürülmesi Alman 
piyasasında fena tesir yapmıt ve 
siparişler durmuştur. Fakat rene 
Berfin Türk ticaret odasının ra · 
poruna göre lzmirdeki büyük ih
racat evleri alivre üzüm satışların
da fiatleri dütürmek ribi bir ha· 
rekette bulunmaautlardır. 

Küçük bazı tic&Tet evlerinin 
fiatleri dü,6rmek ribi müstah•il 
ve memleket aleyhine olan hare· 
ketlerı, Ere bat mıntakHıada 
çok fena tesirler bıl'alcmııtar. Fiat 
meselesinde çok ihtiyatlı hareket 
etmek lizımdır. 

Almanya piyasalarında incir 
satıtlan iyi gitmektedir. Bilhassa 
Türkiye malı balmumlara büyük 
istek vardır. 

Köylere maden kömürü 
gönderilecek 

Ziraat Vekaleti , hem orman
ları tahribattan korumak, hem de 
memlekette maden kömürü istih· 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

likini arttırmak •alcadile devlet 
müe .. eHleri nezditıde lizım ge
len teşebbüate bulunmasını Da
hiJjye Vekaletinden i•temişti. 

Bu müracaat üzerine Vekilet 
lstanbul belediyesine rönderdifi 
bir tamimde bu hususun temini 
için, şimendifer ufrağı olmayan 
köylere bile biç olmazsa kamyon 
ve sair nakil vasıtalarile maden 
kömürü nakil ve sevkınin pekili 
mümkün olacatını ve bunun ö
nilmüzdeki kış sezonu içfn şimdi
den temini çarelerinin aranılma
sını bildirmiştir. 

Nisan ayında 18 aparbman 
yapıldı 

Belediye lktıut müdürlOtü ta
raftnAa tutulaa bir btatilttte p.ı 
r•~ Niısan a:yı içmde şehrhnızde 
18 apartaman, 81 ev yapıhnışbr. 
Bunlardan üç apartaman Beşiktaı· 
ta, 14 aparbman Beyotlunda hır 
daire de Kadıköyüne isabet et 
mektedir. Yapılan evlerin ekse
risi Fatih semtindedir. Bunlann 
yekünu 21 dir. Beyo~lunda yapı
lan evlerin mikdarı 10, Eminönün
de 12yi bulmaktadır. Nisan ayı 
içinde Beyoğlunda 6,Eminönünde 
3 dükkan yapılmıştır. Beş ay için· 
de 355 apartıman ve ev tamir 
edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum idaresinden: 
Geçen yıl olduğ-u gibı bu yıl da 7 -6-936 pazar gününden başlayarak 

her pazar l{Ünü Haydar paşa-Sapanca - Adapazarı- Haydarp&şa arasın 

da gezinti kat rlan işleyecektir 
Bu katarların kalkaş ve varı.ş saatları aşağıda gösterilmiştir. Ge

zintı katarları için gıdiş dönüş biletlerinin köprü, Haydarpaşa ve 
banliyö istasyonları gışelerın~en evvelden alınması mümlündür. Fazla 
izahat için bu gişelere müracaat edilmesi. 

~~r fun ----------- ___ _. ________ _ 
Köprü kalkış H. pa.ş.ı kalkış Sapanca kalkar Arifiye blkrş Ada 

1 6,25 
2 8 ,00 

Tren 

6,50 
83 

10,29 
11,40 

10,43 11,03 
11,55 12,15 
Vapaw 

va. 

Ada kalkış Ar fiye kalkış Sabanca kalkış H. Paşa kalkış Köprü Va11f 
1 15,53 16,15 16,37 20,28 20,43 
2 17,00 17,23 17,47 21,13 21,48 
Not. 1 No. ıle gösterilen katarlar yalnız 3 uncü mevki 2 No. ile 

gösterilen ka rlar yalnız 1 incı ve 2 inci mevki vagonlarla tetkil 
edilir. 
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İstanbul Tahsil 
Müdürlüğünden : 

lstanbul ma11takasında aevcud 
17 Maliye Tahsil Şubesi 1 hazi• 
nn 936 taribindea itibaren ona 
indirilmiştir. Bu sebeble mükel
leflerin verri borcunu vermekte 
ve işlerini takibde güçlüte düş
memeleri için bundan sonra han
ri mahalle halkının . hangi şu bele
re mlracaat etmeleri lbım gele
cefi aşağıda izah olunur: 

Yeni Cami şubesi.- Bu şu· 
benin mukelJefleri gerek 30 ma· 
yıa 936 ve ondan eYvelki zaman
lara ait tahsilat işleri için gerek 
1 haziran 936 tarihinden aoaraki 
tahsil muamelatı için "Hocap•ı•. 
şubesine müracaat edecek tirler. 
Yalanı; 1 haziran 936 tarihinden 
itibaren yeni verrilerini: 

•6" Sururi mahalleai mükellef
. leri "Mercan" şubesine 

"12n Mahmudpaşa mahallesi 
mükellefleri ıı: Alemdarn şubesine 

tediye edecektirler. 
Divanyolu şubesi - Kumkapı 

ıubesi.- Hu iki şubenin mükel
lefleri, gerek 30 mayıs 1936 tari
hine kadar olan tahsilat işleri için 
gerek 1 haziran 936 tarihinden 
sonraki zamana ait tahsil muame• 
litı için (Alemdar "Şimdilik Kum
ka pı şubesindedirn) şubesine mii· 
racaat edecektirler. 

Küçük pazar ıubesi. - Bu şu
beain mükellefleri, rerek 30 ma
yıs 936 tarilainden evvelki ve re
rek 1 haziran 936 tarihinden son· 
raki tahsilat işleri i9in gene (Kü· 
çükpazar) şubesine miiracaat ede-

cektirler. Yalaız 1 haziran 936 

tarihinden itibaren yeni vergile
riai : 

"8n Rüstempaşa mahallesi mii
kellefleri (Eminönü Hocapaşa şu-

besi binasında) şu besine tediye 
edecek tirler. · 

Koca M. Paşa şubesi Yedi
kule şubesi.- Bu iki şubenin 

mükellefleri, gerek 30 mayıs 936 

tarıhine kadar olan tahsilat işleri 
için gerek 1 haziran 936 tarihin• 
den sonraki zamana ait tahsil 
muamelatı için (Samatya Şimdi· 

li~ Kocamustafapaşa şubesindedir) 
şubesine müracaat edeceklerdir. 

Şehude ıubeai. - Bu şube 
mükellefleri , eski ve yeni sene 
vergilerinin tahsilat işleri için 
(Çarşı) şubesine müracaat edecek
tirler. 

Yalnız, 1 haziran 936 tarihin
den itibaren tahakkuk eden ver
rilerini ödemek için: 

45 Süleymaniye El maruf mahal
lesi mükellefleri (Merçan) 
şubesine. 

64 Karçeşme mahallesi mükel
lefleri (Fatih) şubesiae 

65 Hiisabbey mahallesi mikel• 
JeOeri (Fatih) şubesine müra· 
caat edecek tirler. 

fatih Şudeai.- Bu şube mü
keUefleri, &"•rek eski seaelerde 
aıhakkuk edem ve rerek 1 ha· 
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zirandan sonra tahakkuk edecek 
olu yeni vergilerini ödemek için 
gene Fatih şubesine müracaat e
decek tirler. 

Yalnız, (92) Kasabdemirhum 
11tahalleai mükellefleri 1 haziraa 
935 tarihinden sonraki tahsilat 
işleri için {Fener) şübesiae müra
caat edecelctirler. 

Şehremini Şubesi.- Bu şu

benin mükellefleri, rarek bugüne 
kadar olan eskiden gerek bu 
ründen sonra tahakkuk edecek 
yeni ve'!'filerinin tahsilleri içia 
daima (Fatih) şubesine müracaat 
edeceklerdir. 

Edinaekapı Şubesi.- Bu şube 
mükelleflerinin 30 mayıs 936 ve 
ondan evvelki zamana aid tah• 
silat işleri Fatih şubesinde fÖri
lecektir. 

Y ainız, 1 hazira_,. 935 tarihin
den itibaren tahakkuk eden ver• 
rilerini ödemek üıı:ere: 

104 Katibmuslahiddin mahallesi 
mükellefleri (Feaer) şubesine 

110 Avcı bey mahallesi mü
keUe fleri (Fener) şubesine 

114 Atik M. Paşa mahallesi 
mükellefleri {Fener) şübesine mü-

racaat edecektirler. 

Aksaray Şubesi.- Bu şube

nin miikellefleri 30 mayıs 936 ta~ 
rihine kadar olan eski ve 1 ha· 
ziran 936 tarihinden itibaren ta
hakkuk edecek yeni sene vergi
lerini• ödeme işleri için (Fatih) 

şubesine müracaat edecektirler. 

Yalnız, 1 haziran 934 tarihinden 

itibaren tahakkuk eden vergilerini 
ödemek üzere: 

35 lnebey mahallesi mükellef· 

leri (Samatya) şubesine 
36 Çakırağ'a mahallesi aükel

lefleri (Samatya) tubesine 
37 Yalı mahallesi mükellefleri 

(Samatya) şubesine müracaat ede· 
cektirler. 

Hocapaşa Şubesi 

Mercan Şubesi 

Çarşı Şubesi 
Eyüb Şubesi 

Fener Şubesi 
Eminönfi Şubesi 

(Yeaicami şubesi binasında) 

Şubeleri mükelleflerinin 30 
mayıs 936 tarihine kadar olan 
tahsilat işlerinde hiç bir tebed
dülat yoktur. Bundan sonra ta
hakkuk edecek yeni vergileri için 
de bu şubelere müracaat ede
cektirler. 

Eldeki devir işlerinin bitmesini 
müteakib şubelerin tahakkuk ka
sımlara da bu tertip dahilinde İf 
yapacaklardır . 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

11 Nisan 936 tarihinden itiba· 
ren mevkii mer'iyete konulan 
4281 sayıla Tütün Eksperleri ni
umname.i'nin ab.lcimı dahilinde 
T&t6n ticarethanelerinde veya ser-

' best eklperlik itlerine çalaıaa 

ihtisas sahibi kimseler altı ay 
içinde ehliyehıame almak mecburi
yetinde oJduklanndan lstanbul, 
Samsun ve izmirde Temmuz ip
tidasında teşekkül edecek imti
han heyetlerince tetkik edilmek 
üzere yedlerindeki vesaiki şim-

diden lstanbulda inhisarlar U
mum Müdürlütü•e bir arzuballe 
tevdi etmeleri ve aksi takdirde 
bu müddeti geçirenlerin bu iş · 
lerde çalışamıyacakJarı ilan o -
lunur. 

Gönderilecek vesikalar 
tardır: 

1- Mekteb şehadetname 
tasdiknamesi 

2- Tercümeihal varakası 
hüviyet cüzdanı, dörder adet 
toıraf 

3- Hüsnihal varakası 

4- Eksperlik yaptıkları 

deti ve gördükleri işleri möbe 
olarak çalıştakları müesaesele 
alacakları vesika. 

a) M0NAKASALAFI 
1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

lstanbul Harici Askeri Kıteaatından : 
Tümen birlikleri ihtiyacı için 180000 kilo sağır eti 24-6-936 

15de kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 38700 lira, ilk 
aah 2903 liradır. Teklif mektupları saat 14 e kadar kabul edilir· 
n.mesi 194 kuruş mukabilinde Komisyondan alınabilir. istekliler 
siltmeye İftirak için belli gün ve eaatte teklif mektuplarına ve k,J 
nun 2, 3 maddelerindeki vesikalarla Lilleburgazda Tüm aatıll 

koaisyonunda bulunmaları. 

Ankara Hapisevi 
Müdürlüğünden : 

1- Ankara H~pisevinin haziran 
936 iptidasmdan mayıs 937 
•onuna kadar bir senelik ih
tiyacı olan beheri "960,, g'l'am 
itibarile şartnamede mezktlr 
şerait dahiliade birinci nevi 
ekmek 22 fin müddetle ve 
kapalı Hrf usulile münaka· 
saya çıkarılmıştır. 

2- ihale 22 haziran 936 tarihi
ne r ashyan pazartesi finü 
saat 15te Ankara Cumhuri· 
yet Müddeiumumiliti•de top
lanan Koaisyonda yapıla· 
caktır. 

3- istekliler muhammen bedelin 
% 7,5tu olan 2601 lira 72 

2-lnşaat- Tamirat- Nafıa 

kuruşluk teminatı muv 
ıvereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden mütevellit 
tekalif ve damga resmile 
ücretleri ve indelhace 
ğin tahlil ücret masraft 
sair bilcümle muarif ınii 
bide aittir. 

5- Tek.lif mektublara 22 b 
936 pazartesi günü saat 
kadar sıra numaraları 
buz mukabilinde ikinci 
dede yazılı Komisyon 
litine verilecektir. 

6 - Şartnameyi rörmek ve 
izahat almak iatiyenler 111 
saati zarfında Cebecide 
pi sevi \1üdürlüğüne ıniiıı' 
etmeleri ilin olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1- inhisarlar idaresinin lstanbulda Şemsipaşada yaptıracağı 3 

lira 96 kuruş keşif bedelli yaprak tütün ambarı, kapalı zarf 
lile eksiltroiye konmuştur. 

2- Münakasa evrakı 18 lira 62 kuruş mukabilinde inhisarlar 1 
şubesinden alınabilir. 

3- Eksiltme 25 haziran 936 perşembe pnü saat 
inhisarlar Levazım ve MubayaatŞubeai binasındaki 
Komisyonunda yapılacskbr. 

4- Muvakkat teminat 18,643 lira 80 kuruştur. 
5- isteklilerin eksiltme rününden en az sekiz gün evve: Nafaı. 

kaletine müracaatle alacakları fenni ehliyet vesikaları bu 
de bir binanın eksiltmesine rirmete miisait olduğu taktirde 
dileri münakasaya iştirak ettirileceklerdir. Bu 1thliyel vesi~ 
nın ihale gününden en az iki filn evvel inhisarlar inşaat 
sine ibrazile münakasaya iştirak edebilecetine dair vesik• 
ması şarttır. 

6 - Teklifleri havi kapalı zarflar en geç ihale günü ... • 
ona kadar ismi geçen Komisyon Reisliğine makbuz muk•b 
verilmiş olmalıdır. 

Demirkapıda İstanbul 
Jandarma Konak 
Komutanlığından : 

Kapah zarf uaulile eksiltmesi 

3 61936 günü saat 15te ,_, 
kat ihalesi yapılmak ozer~ 
28 mavıı ve 2 6 936 ,O 
gazeteİerle ilin edilen D• 
pıda Jandarma Koa.k bi 
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iataatına isteklilerin Nafıa 
· den ehliyet vesikaaı re
itderinden ötürü eksiltme

sala pnü saat lSte 
k &zere Komisyon kara-

llUfbr. Evvelki ilinda 
plin, fenni şart kifıd

ıair tefenilat Maliyeye ya· 
150 kuruıluk makbu 

da Komisyondan •erile· 
Bu ip istekli olanların 
inden en az sekiz gün 

afıa Vekaletine miracaat-

le ehliyet vesikası almalan ve 
ilk güvenme bedeli olarak 2170 
liralık banka veya Maliye Sandık 
makbu~u retirmeleri ve 2490 sa
yıla kanunda yazılı renel hüküm
lere ıöre isteldileria eksiltme 
1aatinden bir saat evveline kadar 
teklif mektublarile bütün vesaiki 
Komisyona vermiş bulunmaları 

tekrar ilh oluaur. 
( 20 Mayss 1936 ve 49 sayıh 

<Münakasa Gazeteai>nde .cfqaat. 
hanesindeki tafsilata miracaat). 

·neler, Motörler sair Teferruatı ve Yatlar. 
Ylet demiryolları ve limanlan İfletme UIWD 

idaresinden : 
aen bedeli 46426 lira olan muhtelif makkab kalemleri, kla· 

rayl*,tar ve Mire 23-1·936 Perıe111be gtni aaat 15,30 d• ka
Uiialiyle Aakarada ld,re binaamda .. tın ahaacaktır • 

... firmelc isteyenlerin ~1,95 liralık muvakkat teminat ile 
8 tayin ettifi vesikaları ve 7-5-936 G. 3297 No. lu resmi ra· 
'*"ntetir talimat veçhile alınacak ehliyet veaibıına tekli8eriyle 

&JIU gln aaat 14,30 ta kadar komiıyon Rei.ıifine vermeleri 
• Ş.teameler 232 kuruş mukabilinde Aakara ve Haydarpaşa 

du alınabilir. 

ukat: 
latanbul V •flar Direktörliipnden :. 

Miktan Muhammen Muvakkat ihale pnl 
bedel 

nıa Genel Komutanlığı Ankara Sabnalma 
Komisyonundan: 

Clörttea Afatı ve sekizden yukarı olmamak lzere atabaya 
.btık iki kC>fWD baJVanı pazarblda satın. abnacaktır. 

befeailirH hemen pazarlafl yapılmak Ozere cumarteıt 

dea bqka herpn ıaat on 6ç ve on dört aruında Ko
)iwafında (Yeaiıehirde jauarma umum ku mandaıılıtı bi11a· 
Pıalaı• komiayonuaa bat vurmalart. 

0 ZAV E DEL&R 
Akay itletmesi Direktlrltljtinden: 

koymada denizde batmış vaziyette idar•iZin •ah bulu· 
~_.~ ve Yakacık Vapurları açık artbraa ile aablı .. a çıka· 

ma 16 basinn 936 ..ı. pnl Akay Şefler Mc8menin• 
batbyarak l~ ibal'9i yapdaeatn•daa talibinin tut· 

lzere lıletme Şefliti•e ,azcte 7 .5 lh••me ve arttırma 
JI• EDciimene rel.eleri. 

Lira k. 

111 so 1 

çincle bir çok elbise ve 
bakır bulunan 209 kalem 
muhtelif cinld~ e11a: 758 70 

0.küdarda Alemclafl or· 
•••• kenanadaki Alem-
daft köpii mlftemilt-
bndan harap .ıur aa· 
kazı: 2000 
Yukarda chta ve mevkileri r6•· 
tertlen halı •11• ve ukUUI pa
,_ aaldt veya yl&de 5 faizli 
huine tallftli olatak pefia verit-

4 

ıaek mahalliade teeellüm edilmek 
ve bütin maaarifi alıcıya ait ol· 
mak şartile hizalarındaki bedel· 
ler izerinden açık arthrma uauli
le ayrı ayn ublacaktsr. lıtekli
lerin eşyaya görmek için herrü• 
ve miizayedeye iştirak için de 
2'.2-6-936 Pazartesi ... t oadörtte 
yüzde 7 ,S pey akçelerile Defter
darlık hinuıada toplanan komiı· 
yoaa müracaatlan. -

ADEMi iKTiDARA 

HORMOBIN 
IHTIYARLIGI YOK EDER 

Tahillt: Galata P. K. 1255 

iSTiŞARE KUPONU 

COUPON DE 

CONSUL TATION 

Selimiye Askeri satınalma 
komisyonundan : l 

Ciheti Askeriyeye aid yatız 
bir beygir 12 6-936 cu~a giinii 
saat 9 da 0.kldar At Pazarında ta.:B:IEi!!!!;IE:alll:lll!laml•-• 
utıhta çıkardacatı ilin olunur. 

DENİZ P OSTALARI 

Galata, Merkez Rıhtım Han, f el. 44870-7-8-9 

Beklenen vapurlar Hareket edecek vaparlll" 
CELIO- Salı 9-6-9.W ıaat 17 CALDEA- CAJ1&111ba IM-938 

Perıembe 

11-6-936 aaat 1 de Batum, 
Ki.teaee, V arna ve Burıaz· 
elan. 

aaat 17 ele Bur.ıaz. v...., 
~aee. suıı.. GaJu " 
Brailap. 

AVENTINO Pe,.embe 11-8-8il8 

da Galata Rıhbaunclan : Pire; 
Brindizi, Venedik ve Tri .... 
teye. 
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•• MUNAKASA ABONNEMENTS: 

Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 

GAZETESİ 
6 .. 850 

12 .. 1500 

Le No. 7,5 Ptrs. 

Pour la l'ııtılicıtc ., ad· 
rf'~~er ,i I' \dmıııı .... lrntıon 

journal Quotidien des Adjudications 

NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

No. 66 MARDI 

A Nos Lecteurs 
Nous informons nns lecteurs que noas auons 

as:mrl; la collaboralion d'un conseiller fısc1Jl cxperi
mente, qııi se me.l ô la disposilion dt> nos Abonne.<;, 11 

titre yracieu.r, pour foııtr com;ullation el questiorr li
liyieuses fiscales. 

<:on.mllations chaqae jour sauf Samedi et Dimanclıe 
dt• u; ô fi h. 

N. B.- Priere de se munir du "Coupon de Consultation . ,, 
publie plus loin . 

........................ ..-~~ ..... ---- .. -..-.~----- ..... ....._ ............ ~ ................ . 

1 SOMMAIRE: ~ 
: A) Adjudieations au Rabais. 

i 
~ 
ı 
ı 
ı 
ı 

• 
1 Com9tible (Denree alimentaire, Viande, Legume, Leit ete. : 
2 Construction, Reparation, Travaux Publies. Cartographie ete' 
3 - Combustible - Chmrbon - Carburant. : 
4 - Machines, Moteurs, Aceeasoirea et Huileıa pour machine • 

B) Adjudicatiomı a la Surenebere. . ' 
ı ......................... _... .......................... ~ .......... __ t .. __. ____ _,.. .. ,,, ...... ~ ....... ..-.-. ... : 

A) Adjudications au Rabais · tabac a Chemsı pacha (Uskudar). 

-1-

Comestible (Denree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Viande de boeuf 180,000 k. 
Prix est. 38700, caut. prov. 29C3 
Ltqs. Adj. sous pli cachetc. Com- 1 

mission <les Achats Militaires de 
Lulebourgaz, 24-6-936 a 15 h. 

Pains de premlere qualite nt'
cessaires aux be;oins annuels (du 
1·6 936 au 31·5-937 ı des detenus 
de lajprisond' Ankara. Caut. prov 
2601,72 Ltqs. ,.\dj. sous pli c:ı

chete. Commission siegeant <"hez 
le Procureur General d' Ankara, 
lundi, 22·6·936 a 15 h. Pour plus 
.amples renseignements s'adresııcr 
a l;ı Dircction de la prison de Dj · -
bedji. 

'l. 

Construction -

Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Construction d'un depôt de 

Prix est. 372,344.96, caut. prov 
18,643.80 Ltqs Adj. sous pli ca
chetc. Commission d' Achat et 
Vente de la Direction Generale 
des Monopoles a Kabatache. Jeu
di. 25-6-936 a 11 h. Cahıer de 
charge au Service de Construc• 
tion de l'Adm des Monopoles, 
moyennant 18,62 Ltqs. 

Cooslructıon du bitiment ina
cheve de la r sidence du Com
mandanat de la Gendarmerie iı 

Demir Kapou lstanbul). Les sou
missıonnaires n'ayant pu apporter 
le certifıcat de capacite delıvrc 

par le Ministere des Travaux Pu 
blic lorıı de l'adj. sous plı ca
chet ' du 3 6 936, celle ci a t 
remise, au 23-6-936, mardi, a 15 
h. Commission du Commandanat 
de la Gendarmerıe de Demir Ka· 
pou. Documents req ı·s a la dıte 
Commıssıon mo~enn:ınt 150 Ptrs 
(Voir aussı 'Miinakasa Gazetesı,, 
N. 49, du 20 5-936, rubrique 
"Çonstructıon,,) 

3 

Combustible, Charbons, 

Car bur ant. 

Cbarbona de bois de chene, 

12,(ı()O quintaux. Priıt est. 30 pias· 
tres le quintal. Caut. prov. 270 
Ltq•. Ce charbon doit etre pre· 
parel des chenes a couper dans 
les forets d'Eledjik, sc trouvant 
aux er1Virons du village Ormanli 
( dependance de T chataldja) et ap· 
partenant a I' Administration des 
VakouFs. Oirection Principales des 
Vakoufa d'lstanbul, mcrcredi, 24 
6 936 a 15 h . 

-4-

Machines, Moteurs, Acces
soires et Huiles pour 

Machine 

Meehe de maehine a perforer, 
lamaneur, railwails ete. Prix est. 
46426, caut. prov. 3481,95 Ltqs. 
Adj. sous plı caebete. Adminis
tratıon Generale des Chemins de 
Fer de l'Etat a Ankara, jeudi, 
23-7-936 iı. 15 b. 30. Cahier :de 
charge en vente aux guichets 
d'Ankara et de Haydar pacba, 
moyennant 232 piastres 

B) Adjudications 
a la Surenchere 

Tapis, tapis ras et similaires 
175 pıeces, faisant partie du mo
bilier du Palais de Justice incen
di · d' Aya Sofva et se trouvant 
dans le bitiment sis derri · re la 
fontaine de Sultan Ahmed. Prix 
est 881,50 Ltqs. 

Des effets d'habillement et us
tensiles en cuivre 209 pıeces, se 
trouvant dans le dit biitiment. 
Prix cst. Ltqs 758,70. Caut orov. 
7,::>o/o. Commiss'on c!u Defterdar.:ıt 
d'lstanoul, lundi. 22-6-936 a 14 h. 

Les bateaux "F enerbahçe ,, et 
"Yakacik,, appartenant a l'Ad
mınıstratıon de !'Akay. et som 
bres dans la bııie de Pachabah
dı " seront vendu• a la surenchere: 
Caut. 7,5 % . Comnıission de! 
Chefs de I' Akay, mardi. lf5 6-936 
de 15 a 16. 

lmtiyaz sahibi ve Yazı işleri 

Direktörü: İsmail Girit. 
~Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 

Galata Billür sokak No. 10 

ADMINISTRATIOI" 

'" POLIGLOT ,. 

9 JUIN 

f ratelli SPER 
Çinili Rıhtım han 93-97 

Rıht;m Telefon: 44792 
Amsterdam - Kompani ~ 

Neerlandez dö Naviga•Yo' 
vapör Anvera, Rotterdaoıı 
msterdam ve Hamburg içill 
kında hareket. 

HERMES vapuru 
8 ila 13 Haziran tahdl1 

Nerlandez kompany• 
nehri vapurları limanlar 
hususi ve 11eri seferler. 

Bütün limanlar için 
laodez Kumpanyası ile a 
mak ıuretile bütün dünY• 
manları için dojru ~;onti 
tol ar verilir. 

iTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan bekle 

vapurlar. 
HERCULES vapuru 
doğru Amsterdamdan ya 
hareket GANYME o ES .,, 

Hazirana doğru 

Nippon .. Yusen Kai 
JAPON VAPUR KUMP~ 

Yakohama, Kobe, Sini 
Colombo, Süveyiş, 

Beyrut ve lstanbul 
arasında doğru seferler: 

Pire. Marsilya. Liverpo0 

Glaskov. 
(do~ru ve aktarmasız) 

DAKAR MARU !8 Temrnuı• 
DURBAıN MARU 19 Atus 
DELAGOA MARU 19E 

ttalyan Seyahat Kumpaı 

Dünya seyahat teşkilltl 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulın' 
Deniz yolu biletleri 
fiava yolu ,, 
Demiryolları ,, ,ı 
Bagajların ıigo~ 

İtalyan demir yoll 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhtım üzerio~!f 
nili Rıhtım hantnda ~c0· 
da FRA TELLi SPER 
nezdinde C. 1. T. ye 
eaat olunur. 


