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CUMA 

I Ç I N D E K İ L E R: 

PIY ASA. HA.BERLERl 

a) Müuakaaalar: 

1 - Erzak, Zahire, Et ~e Seb:ıe. l 
2 - inşaat, Tamirat, Naha İtleri, Malzeme, Herita. 

3 - Matbaa itleri-Kartaıiye-Yazmane le.-u111u .- • 

5 - Müteferrik. 

fiatbn bir yıl evvelkine nuaran 
diitm6', buoa mukabil ilaracat 
maddeleri fiatları da yülcaelm~tir. 
Bu hu r•rek ticaret, gerek tedi
ye müvazenemiz içiıl müs&id bir 
vaziyet dofurmuştur. Dahili ia
tihu.l ve iıtihlak maddeleri top· 
t.n fiatlarında ise bir yıl evvel
kine nazaran düşüldü le vardır. 

Yerlimallara Narh 
konacak 

4 - Mahrukat. ı 

rant; b) Müzayedeler. t 
0 ffe "'- 6 

Kamutay ruznamesine alınan 

bir projeye göre Eko'ı:aomi Ba
k.anlatı eodüıtri müesseselerinin 
idare, muamele ve hesaplarını, 

mamulatlarının maliyet ve satış 

fiatlarını kontrola selaheyettar 
olacaktır. Liiı:um g-örilea ma
mulatın satış fiatları da ilan edi· 
lecektir. 
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Devlet Oemiryolları Eksiltme ve Arttırmalarma 
girenlerin nazarı dikkatine 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
idaresinden 

llQ l,5_93(; tarih ve No. 32Y7 resmi ga:.ete ile rı~şir olıı
<le rı ('Nafıa işlerine aid ~ksillme.lere. girmek i~~eyenler.
i rı Qranacak ehliyet uesıkaları,, talımatnamest ıdaremız 
p~l~rfne qirecek olanlara da şamil olup dalıa evvel il<in 
l ~llrtıiş ~lsa bile ı-6-936 dan itibaren yapılacak ek.siltme
~'r. lçirı tatbik edilece{Jinden al<ikaltlarzn şimdiden bu ve
l Qlklerfn tedarikine tevessül time/eri lii:tımu illin o
~fl1t 
~-,,,--=--=,,....,....--~="'~~~~-...~~~~~--~~-

PiY ASA HABERLERİ 
};'· Eşya Fiatları 

tatlarda gaçen seneye 
't~aıaran yükseliş var 

liç •(!a.ret Qd3s1 1935 yılı son 

·~ ~~l.k toptan eşya endeksini 
ıl~ t'a.1 ederek bu yı ıan geçen 
~ a. ll\ukayeseli toptan eşya 
~ rını neşretmiştir. 

~ ıı:r . nevi eşyanın fiatlannı beş 
. ~~ it~~ıf~ grup üzerinden ve bir 
1•tihı •lat iaracat ve ya dahili 
lıııııq ilk. nıaddesi olması bakı
l\'<• '-ll ınütalea eden endekse 
t,,./~~' 935 senesinde toptan 
l'Uk 1•tLara 934 yılına nazaran 
9 •elın· t• · 33 •ş ır. Toptan eşya Hatları 
t1uh/111nda 932 yılma nazaran 
>ılı" Uş ve 934 yıltnda da 933 
ı,~ a nazaran daha fazla ucuz-
•et~~t~. Fakat 935 yılında yük-

1l'ı - -ı ~ ıroru ınektedir. 
•aırı.af'h 9 

l)llr• f 1 35 T emmuı:undan 
li4 °' .. u ak temevviiçlerle yükse
' .. <>steren t 
~llellin optan eşya fiatları 

800 ayı olan birillcikiııun-

da gene eski fiat seviye•İne gel
miştir. 

935 yılı toptan eşya endeksin
de bir yıl evveline na.uran en 
ziyade yükseiiş gıda maddel~rin

de görülmektedir. Gıda mad
delerinden zahire ve hububat 
toptan fiatları ise düşmüttür. 
Meyva toptan fiatlarında ise e-

hemmiyetli bir yükselme vardır. 
Kahve, çay ve tütünü ihtiva 

eden ikinci grup fiatlarmda da 
küçük bir yükselme vardır. Bu 
da: :geçen sene çay fiyatlarının 
yükselmesinden ileri gelmektedir. 

935 yılında ham maddelerin 
toptan Hatları da bir yıl evelkine 
nazaran yükselmiştir. Maden fiat
larındaki yükselme ise gayet az

dır. 

Mevaddı nesçiye ve giyecell 
eşyayı ihtiva eden beıinci grup 
endelt•i.,de ise bu maddelerin 
toptan fiatlarıntn bir hayli düş• 

müş oldufu rörülmü.,tür. 
935 yı lrnm ithalat maddeleri 

Bu sata~ fiatlanna riayet etme· 
yen müeaseııe .. bipleri bir aydan 
bir 1eneye le.adar hapis ve 500 
liradan 5000 liraya kadar ağır 

para cezasile cezalandırılacaklar

dır. 

Kontrol esnasında müessesenin 
Öğrendikleri sırlarını ifşa eden 
memurlar da ayni şekilde ceza
landm1acaldar, üstelik 3 yıl müd
detle devlet hizmetinde k.ullanıl
mıyaca:klardır. 

Kontenjan kararı 

Bakanlar heyetinin evellı:i giin
ld toplantıııanda müzakere ve lca~ 
bul edilen yeni kontenjan karar
namesi bugünkü Resmi Gazetede 
neşredilecektir. Kararname ve 
merbutu listeler altı aylıktır . Ka
rarname yeni bazı esaslara ildi
ran etmektedir. 

İstanbul yollarmı tetkik için 
bir heyet geldi 

Dün Ankaradan Nafıa Vekale
ti tehiş heyeti reisi Şefik, şose· 
ler ve köprüler kısmı reis mua
vini t:.min ve hukuk başmüşaviri 
Naııulı:tan mürelckeb bir heyet 
gelmiştir. Heyet azası dün Vali 
Muhiddin Üstündağı ziyaret ede
rek bir müddet görii,müştür. 

Teftiş heyeti reisi şunları söy
lemiştir: 

"- Bazı neşriyat üzerine hem 
vaziyeti anlama hem de efkirı 
umumiyeyi aydınlatmak üzere la· 
tanbul yollarını tetkik içın i'el-

iDAREHANE: 

" POLIGLOT ,, 
Terceme Bürosu 

Billur sokak 17 Galata 
Tünel yanında 

iLAN ŞARTLARI 
IDAREHANEDE 
GOROŞOLOR 

Telgr. : lst. MÜNAKASA 
Telefon: 4!3097 

~·:a--=-~ 

22 Mayıs 1936 

dik. Meıaimize yaraadH itibaren 
bqlıyarak taHim edec:efiaiz ra~ 
poru Vekilete takdim edecefiz. 
Bu tetk.ilı:aba Mkadar ıürecefi 

herdiz belli def ildir.,. -
İzmir ve civarı lıatlarında 

tenzilatlı eıya tarifesi: 

Devlet dcmiryollara idaresi 
lzmir. Ooniıdi, Alaşehir, Soma 
ile ıehirler araıındaki istasyon
lara naklolunacak emtea için ye
ni ve tenzilatla bir tarife bazır
lamıştır. 1 hazirandan itibaren 
tatbik edilecek olan bu tarifeye 
göre bu iatuyonlar arasında it
halit eşyumdan her 100 kilomc· 
treye kadar kilogram başın. 3 
kuruş alınacak, daha fazlası için 
ldi tarifeye göre alınan fiyata 
100 kilometreye kadar olan fiyat 
zammedilecektir. Bu suretle, bu 
istuyonlar arasındaki nakliyat 
yüzde 60 niabetinde indirilmiş 
olaca:;hr. 

Bilanço Resmi 

Bazı mal dairelerince biliaço
lardan 1 liralık damga reımi alın
masına devam edilmektedir. Bi
lanço resmi 2455 numaralı kanun
la 2 liraya çıkartılmış olduğundan 
hu yanlaş muameleye devam edil
memesi maliye vekaletinden t:ı 

mim edilmiştir. 

iş kanunu layihası 
iş kanunu layihasını, encümen 

tetk.i k ve müzakeresini bitirmiş 

\"e mazbatasını hazırlamıştır. En
cümen, layihayı tabedilmek üzere 
matbaaya vermi~tir. Kanun önü
müzdeki hafta Meclisten geçe
cektir . 

Kullanılmış elektrik ampulleri 

Şehrin muhtelif yerlerindeki bir 
takım seyyar satıctlarm kullaml
mış elektrik ampulü sattıkları 
görülmiiştür. Yapılan arattırma

lara göre seyyar satıcılarda l u 
lc.u'llanılmış ampulleri, umumi ten
vir için öteye beriye kiralıyarak 

tekrar geri alan toptancılardan 

mübayaa etmektedirler. V niyette 
a~ık bir hilekarlık görüldü~ü için 
alakalı makamlar derhal faailyct e 
geçmişlerdir. -
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2 - inşaat- Tamirat -~afıa işleri - Malzeme - ti 1 Yırtık un çu•alları 
nuıl kullanılabilecek ? 
Buğdayı koruma lcarşılıtı ka

nununun ba2:1 maddelerini defiş· 
tiren hükümlerine göre yamala u• 
çuvallarına ait kı•ım ıu şekle 
konmuştur: 

Kaaca takılmak auretile veya 
mut.telif sebep ve anularla de· 
linen ve yırtıla• çuvallar, içlerin
den makine dikişiyle yamandık.

ları taktirde kullanılabilecekler· 
dir. Bu iş, Maliye Vekaletinden 
dün Vilayete bildirilmiştir. 

a) M0NAKASALAR 
1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Sabnalma komisyonundan: 
Komwtanlık Birlikleri eratı için mevcut nümune ve evsafı veçbile 

7000 kilo pilavlık pirinç 23-5-936 Cumartesi günü saat 11,30 da pa· 
zarlılda al1Gacaktır. 

Muhammen tutarı 1510 liradu. isteklilerin 226,5 liradaıı ibaret 
aon teminat makbuzlarile birlikte vaktinde Komutanhk Satanalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

• • • Komutanlık Birlikleri eratı için nümunesi veçhile 300 kilo k1rmazı 
mercimek 23-5-936 Cumarte•İ saat 11 de pazarlıkla ahnacaktU'. 

Muhammen tutarı 450 liradır· İsteklilerin 67 lira 50 kuruştan iba· 
ret aon teminat makbuzlarile birlikte vakti muayyenede Komtaunhk 
Satınalma Komi•yonuna gelmeleri. 

İstanbul Liseler Sahnalma komisyonundan: 
Erzakan cinsi Miktara Mubam. Tem. Eksiltme Saat 

bedeli Gün 
Kaşar peyniri 11200 6720 504 10 6-936 14,30 
Beyaz ,, 21100 5275 395.62,5 10-6-936 14,45 
Yumurta ad . 390000 4875 365.62,5 10.6-936 15 
Tere yatı 4300 4300 322,50 10-6-936 15,15 

Kase yogurdu ad. 11300 565 10-6-936 15,30 
Süt 44500 5340 10-6-936 

5905 442,42,5 

Silivri yoğurdu 34200 4446 333,45 10-6·936 16 
ı- Komisyonumuza bağla yatılı lise ve öğretmen okullarmın yu· 

karda miktarlar1, muhammen bedelleriyle ilk te.min:at ve eksiltme gün 
ve aaatları hizalarında yazıla erzaklar kapalı zarf u•ulüyle el&iltmeye 
konmu~tur . 

2 - Eksiltme latanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komis
yonda yapılacaktır. isteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesika· 
lardan başka Ticaret odasının yeni yıl vesika ve teminat makbuzla.
rayla beraber teklif mektuplaranı ihale için tayin edilen saatlardan bir 
saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlaf'ma vermeleri, 
ilk teminatlarını belli gün ve önce komisyon başkanlağandan alacak· 
ları irsaliye ile liseler muhasebeciliği veznesine yabrmalan. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satmalma 

komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 332 lira 

olan 13 kalem sebze 5 Hazi
ran 1936 Cuma günü saat 15 te 
Salapazarında Askeri Fabrikalar ı 
Y ollamasındaki Sabnalma Komis· 
yonluğunda açık eksiltmeye ko
nulacaktır. Şartnamesi hergün Ko
misyonda görülebilir. isteklilerin 
muvakkat teminah olan 24 lira 
90 kuruşu Beyoğlu Malmüdürlü· 
tüne yatırarak mezkilr gün ve 
saatte Komisyonda bulunmaları. 

Tahmin edilen bedeli 1012,6 
o~an 2600 kilo sığır eti Askeri 
Fabrikalar Satınalma Komisyonun
ca 5 Haziran 936 Sala günü saat 

16 da açık ek•iltme ile ihale edi· 
lecektir. Şartnamesi her gün Ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
76 liralık ilk teminatını Beyoğlu 
Malmüdürlüğüne yatararak mak
buzunun ve 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 

yazılı veaaikle o gün ve saatte 
Komisyoıııda bulunmaları. 
•*•Tahmin edilen bedeli 1365 lira 
olan 13,000 kilo ekmek 5 hazi
ran 1936 Salı günü Sahpazannda 
Askeri Fabrikalar Sahnalma Ko· 
misyonunda saat 14 te açık ek· 
ııiltmiye konacaktır. 

Şartname hergün Komisyonda 
görülebilir. Talihlerin muvakkat 
temiaab olan 102 lira 38 kuruş 

Beyo~lu Malmüdürlüğüne yatırarak 
mezkOr gün ve saatte Komisyon· 
da bulunmalara. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

lstan bul Levazım amirlig-ine 
bağla üç müessese için 110 bin 
kilo yemlik kuru ot 25 Mayıs 
936 Pazartesi günü saat 14,30da 
T opbanede Sahnalma komiııyo· 
nunda pazarhkla alınacaktır. Tah· 
min bedeli beher kilosu iki bu· 
çuk kuruştur. Son teminata 453 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi ko· 
misyonda rörülebilir. isteklilerin 
belli saatte komi•yona gelme· 
leri. 

Lüleburgaz lakin Memurluğundan: 
Büyük lc.an~tıran, Çiftlikköy, Evrensekiz, Alııçaköy , Eoıir 

Sakızköy, Ahmet bey, Kırk köy, Çeşme kolu, Turgut bey, Y 
tatlı köyleri geçmen evlerine dört bin doksan altı metre mikabı 
25 Maya• 936 Pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla satın alanac 
latek.lilerin eksiltme şartnamelerini görüp pey vurmak için her 
isle.an dairesine baş vurmaları Ye belli fÜD Ve saatte teminat 
birlikte pazarlık komisyonunda hazır bulunmalara ilan olunur. 

3-- Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1- Ankara belediye hesap işleri 
(33) nümuneyi ihtiva eden defatir ve 
yaptırılacaktır . 

2- Muhammen bedeli 
Lira 
850 

direktörlütüne lüzumu o'-' 
evrakı matbua açık ek.siltllf' 

Muvakkat temindı 
Lira Kr. 

63 75 
3- Nümune ve şartnamesini görmek istiyenler her gün le~ 

müdürlüğüne ıaüracaat edebilirler. 
4~ Eksiltme 2/6/936 sala günü aaat 10,30 da belediye eoc6 

niode yapılacaklar. 

4 - Mahrukat: 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1- Otobüs idaresi için alınacak 80 - 100 ton 
zari usulüyle eksiltmeye lrnnulmuştur. 

2- Mumammen bedeli 33400 liradır. 
3- Muvakkat \eminat> 2405 lira olup Belediye veznesine "11 

lacaktır. 
4- Şartnamesini görmek isteyenler hergün yaxı işleri kale 

müracaat etmeleri. 
5- Taliplerin 22 mayıs 1936 cuma günü saat 9,5e kadar ı. 

rma vermeleri lazımdır. 
6- ihale 22 mayıs 936 cuma g-ü.nü saat on buçukta Belcdi1e 

ciimeninde yapılacağl ilin olunur. 

İstaubul Liseler Sahnalma komisyonundan: 
Cinai Miktarı 

Kok kömürü Ton 730 

Tüvenan M. köm.2950 
Kriple M. ,, 200 
Blok M. kömürü 250 

Muham. Tem. 
bedeli 

14235 1067 ,62,5 

32450 
3400 
4250 

40100 3007,50 

Eksiltme 
Gün 

12-6·936 cuma 

şartnamesi 2 
Lira 

12-6-936 

Meşe ve gürgen j~ 
odunu çelci 2900 7540 565 50 12-6-936 11 

Mangal kömürü 34500 1035 77,62,5 12·6-936 
1- Komisyonumuza bağla yatılı lise ve öğretmen okullarııt1c 

karda miktarları , muhammen bedelleriyle ilk teminat ve eksiltlll' 
ve sa.atlara hizalarında yazılı mahrukat kapala zari usulü ile eksilt 

~~~. ~ 
2- Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan 

yonda yapılacaktır. isteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni v~ 
lardan başka Ticaret odasioan yeni yıl vesikası ve teminat ııı~, 
larayla beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edilen sa•t 
bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkanlıfma verııı,c 
ilk teminatlarını belli gün ve saatan öne~ komisyon başkanh~11ı 
alacaklara arsaliye ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırııııı 

5-- Müteferrik: 
İstanbul Telefonu Direktörlüğünden: 

1 
Muhammen bedeli Cif. 4950 Lira olan 1000 adet mü5pe~~ 

adet menfi akü pla~ı ve teferrüatiyle 60 adet muhtelif cb'ad t 

İtap açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 9 6 936 salı günü •'~, 
lıtaabul, Tahtakale Telefon Direktörlüğünde yapılacaktır. Ş:ırt 1 
parasız olarak mezkOr Direktörlük Levazım Dairesinden ~Jı~e 
Muvakkat teminat 372 liradır. Taliplerin yukarıda ya.zıh guıı 
14e kadar teminat akçelerini yahrm1ş olmaları liıım~ır . 
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~ M_ÜZAVEDELER 
~ tıbuı G. Satış işleri müdürlüğünden : 
hol(. N AQ'ırhğı Değeri Eşyanın Cinsi 
;~/334 71. Kilo 173 L. 95 K. Pamuk Kolluk 
~2 330 136. ,, 68.00 MukavYa talt -

~ vim. 
1 329 180. ,, 1620.00 lpekli yün ltu-

~ maş. 

l 319 41. ,, 164.00 Cilala masa 
saati. 

16.500 G. 198.00 Mürekkep esana 
100.00 460.00 Yün mensucat. 

~Yukarıda yazılı eşya 25/51936 G. saat 14te satış müdürlüğünde 
~leleri yapılacaktır. Jateklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini ya-

'talı; makbuz ve saire1erile müdürlüfümüze gelmeleri ilan olunur· 

~taııbul Levazım Amirliği teneke benzin 29;51936 Cu.ma gü-
Satı l k . d nü eaat on buçukta beledıye en· 

na ma omısyonun an : _ . · ı 
cumeoınde a.;ık artırma ı e satı-

k·E~ya ve tecbizat anbarında lacalc.br . 
bllhneyc ayrılan 1671 kilo beyaz 2- Muammen bedel Muvakkat 
~~:ı:, 2696 lc.ilo kanaviçe 1770 teminat 
)
10

_ Çember 148 kilo beyaz bal- 31,50 2,50 liradır 

1~ 1Pİ 8 kilo mühür kurşunu 35 lstanb-;;ı;akıflar 
h ta fıçı 97 raz tenekesi 25 Ma
~ 8 936 pazartesi günü saat l4te 
~ 0Phanede Satınalma komisyo
l'f~~da pazarlıkla satılacaktır. 
q ~Psinin tahmin bede1i 421 lirat Son temi nah 64 liradır . ls
t~~~lilcrin belli saatte komisyona 
~eleri . 

~llkara Belediye Reisliğinden: 
, ~- Belediye talimatnamesine l •rı olarak fazla benzin bulun
~dan müsadere olunan yedi 

\ , l.ıtıı 
"\oy 
ı.ı•ı r orı, 

ıı ~ 
~ •ı ı ıu 
t ıık 

l\ıı f.r•J 
ı rıq 
tıı 
~I t11rl' 
l\rıı}•ı 
~ llt ta ~rıJalll 
\ıı ı: 
~."llıı., 
Eı:•lx ıd v t l ııı 

•lt 
llu,ı'''V;ı 
l:ı11~ tııır-ş ı '1 tı.:~ 
'r\' 1 ı:raıJ 
O Jı 

"10 Olırıına 
~ Slc to1ı1ıova 

oı e 

Açılı~ 

ti21, ti0 
0,7!l!i2 

12,llti 
10,077;1 

4, ";'0 
1-l:i, l:!HI 
ı,442.1 

64,:ı:l75 
1,17 

H.l,?llO 
4,:.!."ilO 
rı.8Hr2 
ı,tilti:! 
4.22'...\l 
4, rıtı:ıu 

lOb,8914 
:M,US.'17 
2,7fı7fJ 

~.~787 
:!, 1211 

Satı~ 
6ti,
l:.?.6,-
167,-
155, -
H.1,
:.?.4. -

H!8,-
24,-
84,
U2,-
24,
Hi, -
3"2, -
:Yı.-

2.1.
Hi,-
52, -
:~.-

:3<!.-
~ıW. 
~{H,-

.Kapanı~ 
li21,25 
U,7tl'ıl.i 
t~,o~ 
10,01.i 

·~ .ü930 
~a.%:l:-, 
2,4:j3-% 

ti!l,'.!::312 
ı.ı~ 

1~1.1b~IU 

~.ı+w 
5.&J9.'i 
1,V745 
4,:!L50 
4,5363 

HJ8, 7113 
3-ı, 21..'>7 

2,7530 
24,9'2 
3,JIOO 

Direktörlüğünden : 
Değeri Pey parası 
Lira Lira 
1200 90 Anku 
Sultanabmet'de Firut ağa ma· 

hallesinde Ticarethane sokağında 
evvelce Alemdar nahiyesinin i~· 
gal etti~i binanın ankazı 5 6 936 
cuma günü Komisyon huzurunda 
satılacaktır. İsteklilerin şeraiti 

' Öğrenmek üzere Çemberlitaşta 
İstanbu l Vakıflar Başmüdürlüğü 
MahlOlfıt kalemine gelmeleri. 

f ratelli SPERCO 
Çinili Rıhtım han 93-97 Galata 

Rıhtım Telefon: 44792 
Amsterdam - Kompani Royal 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A -
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

ORESTES vapuru 
25 ila 30 Mayis tahınil 

Nerlandez kompanyasının 
nehri vapurları limanlar için 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer
landez Kumpanyası ile anlaşd
mak ıuretile bütün dünya li
manlar1 için doğru ~onşimen
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSİ 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
HERMES vapuru 30 Mayisa dojtru 
Amsterdamdan yakında hareket 

HERCULES vap. 20 Mayisa doğru 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSI 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lstaobul liman lan 
araa1nda doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glukov. 

(doğru ve aktarmaaız) 

UMA vapuru 18 Mayita doğru 

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

ADEMİ İKTiDARA 

HORMOBİN 
Ualyan Seyahat Kumpanyası 

İHTIY ARLIGI YOK EDER 
Tafsilat: Galata P. K. 1255 

Dünya seyahat te,kilih 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 

İkramiye kuponu 

Hava yolu " 

Bugün bu kuponu getirene 

ı kurşun kalem vereceğiz. 

Demiryolları ,, 
Barajların •İgortaaı 

İtalyan demir yollarmda 

Adreı: Aslan Kırtasiye Mata
zası BiJlar sokak Galat•. 

yüzde 50 tenzilat · 
22 Mayis 

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

İmtiyaz sahibi ve Yazı itleri 

Direktörü: İsmail Girit. 
Basıldığı yer: ARTUN Baaımevi 

Galata Billür sokak No. 10 

DENİZ POSTALARI 

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

Hareket edecek vapurlar 
Q U j R i N A L E - Cuma 2'l·5 saat 9 da Galata Rıhtım1ndan: 

Pire, Brindizi, Venedik ve Trie.teye. 
1 S E O - Cumartesi 23-5 saat 17 de: . 

Selanik, Midilli, izmir, Pire, Patras, Brindizi . Venedik 
ve Triesteye. 

A V E N T 1 N O - Cumartesi 23-5 nal 17 de: 
Burgaz, V arna, Köstence, Sulina, Galatz, Braila, Sulina, 
Batum, Köatence, Varna ve Burgaza. 

F E N l C 1 A - Çarşamba 27.5 saat 17 de: 
Burgaz:, Varna, Köstence, Sulina, Gala.z ve Brailaya. 

C A M P 1 D O G L 1 O - Perşembe 28-5 saat 17 de: 
Pire, (Patras), Napoli, Marsilya ve Geaovaya. 

A S S 1 R 1 Y A - Perşembe 28-5 saat 17 de: 
Kavala ' Selanik, Volo Pire, Patras, Santico, Brindizi, 
Ankona, Vencdik ve Triesteye. 

C E L İ O - Cuma 29·5 saat 9 da Galata Rıhtımından: 
Pire, Brindizi, Venedik ve Triesteye. 

Beklenen vapurlar 

A V E N T l N O - Cumartesi 23-5 saat 10 da: 
Cenova, Napoli, Pire ve Rodoslan. 

l S E O - Cumartesi 23-5 saat 7 de: 
Batum, Trabzon Samsun, Varna ve Burgazdan. 

C E L i O - Salı 2ü-5 saat 17 de: 
Trieste, Venedik, Brindizi ve Pireden. 

F E N İ C i A - Çarşamba 27-5 saat 10 da: 
Trieste, Venedik, Brindizi, Selanik ve Kavaladan. 

C A M P İ D O G L İ O - Perşembe 28-5 5aat 7de: 
Tunc Köatencc, Vama ve Burgazdan. 

A S S İ R İ A - Perşembe ::'8-5 saat 17 de: 
Tuna, Kö.ıtence, Varna ve Burgazdan. 
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Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 MUNAKASA 
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Pour la Publicitc s'ad
resser a l'Administration 

Journal Quotidieo des Adjudications 

NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

No. 51 VENDERDI 

........................ , 
ı 

SOMMAIRE: f 
A) Acljudicatiou au Rabaia. : 

1 - Comeıtable (Denree .Iimentaire, Viande, Legume, L•it ete. i 
2 - Coaatruction, Reparation, Travaux Publicı, Cartograpbie ete• 
3;- TraYaux d'lmprimerie • Reliure - Fourniturea de Bureau. ! 

' 4 - Combu.tible - Charbon - Carburant. • 
5 - Dinr1. i 

B) Adjudications a la Surenchere. 

. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......... .. .. .. .. .. .. .. .. . 
A l'attention des personnes participant aux 

Adjudications des chemins de fer de l'Etat 
De 1' Adminiıtration generale de l'l!xploitation 
des chemins de fer et des Ports de l'Etat: 

<(Nous annonçons aux interesses que le!t dispositions 
du Reglement au sujd des «Certificats d'aplilude ci exiyer 
des personnes voulant prendre part au.r adjudicalions 
<'oncernant les Travaux Publics» . et publie dans Le 
No 32!J?' dıı 7-5-936 du «Resmi Gazele» sont applicables 
egalement envers /es soumisslonnaires de nolre Admi
nistralion d parlir du 1-6-936, qııoique le reglement en 
question a ete pııblie avant cette date. Par conseqwm(. 
Les intt>resses doivent, d'ores et d~jli se procurer /es docu· 
ments requis.» 

A) Adjudications au Rabais 
-1-

aur. lieu a la Commiuion d' A
cb.at des Lycee11 d'lstanbul, Mer· 
credi, 10-6-936 a 14 h. 30, 14 b. 
45. 15. h. ıs h. 15, 15 h. 30 et 
16 b. 

-2-

Construction- Reparation ı 
Travaux Publics,Materiel del 
Construction Cartographie 

Pierres de condrt1ction 4096 
metres cubea, devant servir a la 
conıtruction des logemenb dea 
immigrcs dans 10 villages de la 
dependaace de Lulebourgaz. ~dj. 
de srre a gre. Bureau dea lmmi
t'Tes de Lulebourgaz, Luodi, 25 
Mai 936 a 14 h. 

-3-

T ravaux d'lmprimerie 

Reliure - Papeterie 
F O!.lroiture de Bureau 

Confection de 33 modeles de 
regiıtres et d'imprimeı pour le 
Service de ComptabiJite de la 
MunicipaJite d' Ankara. Prix est. 
SSO, caut. prov. 63,75 Ltqs. Com· 
misaion Municipak d' Ankara, 
Mardi, 2-6·936 a 10 h. 30. 

ı Comestible (Denree alimen-
1 taire, Viande, Legume, Lait 
1 
ı ete. 

Foin 1 I0,000 k. Prix est. 2,50 
Ptrs. le kilo, caut. prov. 453, 75 
Ltqs. Adj. de gre a gre. Com. 
d'Achat de l'Economat d'lstanbul 
a Tophane. Lundi, 25 Mai 936 a 
14 b. 30. 

Fromage "K;d;eren 11200 k. 

4-

Combustible, Charbons, 

Carburant. 
1 

Legumes 13 sortes. Prix est. 
332, caut. prov. 24,90 Ltqs. 

Viande de boeuf 2500 le Prix 
est. 1012,SO, caut. prov. 76 Ltqs. 

Pain 13000 k. Prix est. 1365, 

caut. prov. 102, 38 Ltqs. Com. 

d' Achat de la Direction Genera

le des Fabriques Milita,ires a Sa
li pazar, Vendredi, 5·6-936 a IS 
b. 16 h. et 14 h. 

Riz 7000 le Prix est. lSlO, 
caut. prov. 226,SO Ltqs. 

Lentille 3000 k. Prix est. 4SO, 
caut. prov. 67,50 Ltqs. Adj. de 
gre a gre. lntendance Militaire 
du Commandanat d'lstanbul, Sa
medi, 23-5·936 a 11 h. et 11 
h. 30. 

Prix est. 6720, caut. 504 Ltqs. 

Fromage blanc k. 21100. Prix 

eıt. 5275. Caut. 395.62 Ltqs . 

Oeufs pieces 390,000. Prix eııt. 

487S, caut. 365,62 Ltqs. 

Beurre kiloa 4300. Prix est. 

4300, caut. 322,50 Ltqs. 

Lait caille en tasse. 11300 tas· 
ses. Prix est. S65. 

Lait kilos 44500. Prix est. S340, 

total des deux derniers articles-
5905, caut. prov. 442.42 Ltqs. 

Lait caille "Silivri,, kilos 34200, 
prix est. 4446, caut. prov. 333.45 
Ltqs. 

Ces marcha.ndiscs sont desti· 
nees au ravitaill-en:ent des lnter
nats et des Ecoles Normales d'ls
taobul. L 'adj. sous pli cachete 

Benzine 80 iı. 100 tonnes, pour 
l' Administration de l'Exploitdion 
des Autobus d'Ankara.. Prix est. 
33400, caut. prov. 24115 Ltqs. 
Adj. sous pli cacbete. Commis
sion Municipale d' Ankara. Ven
dredi, 12 Mai 936 a 10 b. 30. -

Coke 730 tonnes. Prix est. 
1423S, caut. prov. 1067,25 Ltqs. 

Houille tout • venant tonnes 
2950, prix est. 32450 Ltqs. 

Houille criblee. Tonnes 200. 
Priıı: est. 3400 Ltqı. 

Houille bloc. Tonnes 250, prix 
est. 4250. Total dea 3 derniers 
articles Ltqs. 40100, et oaut. prov. 
3007,50. 

Charboo de boi.s de ebene et 

ADMINISTRA TION 

" POLIGLOT ,, 
Bureaux de traductioP 

Rue Billur N. ti, Galata 

Telefoae: 43097 

Adresse Tclcgraphique: 

Iatanbul - MÖNAKASA 

22 Mai 1936 

d'orme. 2900 tcbekiı. Priı 

7540, caut. prov. 565,50 Ltql 
Charbon de boia pour br-' 

34500 k. Prix est. 1035, e 
prov. 77,62 Ltqs. Cea marc 
diseı sont delttineeı aux lnte 
et aux Ecoles Normaleı d'1•1 

bul. L'adj. ıouı pli cacbete ' 
lieu a la Commisaion d' Ach 
des Lycee• d'lıtanbul, Vend 
12·6-936 a. 14 h. 30, 1s h. 15 
30 et 16 h . 

-5- -
Divers 

Plaques d'accul. poıitiYelı 
ces 1000. 

Plaques d'accul.negativeıı. 
ces 1162 avec accesaoire. 

Vases en verre de diff. di 
sion, pieces 60. Prix est. Cif 4 
caut. prov. 372 Ltqs. OireC 
des Telepbones, Istanbul, 1 
kale. Mardi, 9-6-936 a 15 h. 

B) Adjudications 
a la Surencbet 

Un lot de marcbandise ' 
riee et consistant en 1671 "' 
toiJc, 2696 k. toiie a chafl 
1770 k. cerceaux, 148 k. cO 

pour balle 8 k. de plomb P 
sceau, 35 tonneeux, 97 bidoll 
gaz. Prix est. pour l'enseıı' 

421, caut. prov. 64 Ltqs. C 
d' Achat de l'Econoınat d'Ist•~ 
a Tophane, Lundi, 25 -5-936 a l -Benzine 7 bidona coofisa 
par la Municipalite d' Aıı~ 
Prix est. 31,50, caut. pro<I· 
Ltqs. Com Municipale d' Arı~ 
Vendredi, 29-5-936 a 10 h. 

Cotonade 7i'"'k. Caleııd' 
en cartons 136 k. Soierie 1 
Montres pour table 41 Jc, 
sence 16,S k. lainage 100 "· 
rection des Ventes des Oo0' 

d'lstanbul, 25-6-936 a 14 h· 

Les decom~ du batiıı' 
occupc auparavant par le 

1 
Gouvernorat du Nabiye d'A 
dar, sis rue Ticarethane, qıı' 
Firouz agha a Sultan Ab 

1 

Prix est. 1200. caut. prov. 90J; 
Direction Principale des '\/•~ 

d'lstanbul, a Tchemberli rıc 
' Vendredi, 5-6-936. 


