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~ t.lilli tahvillerimizin 
~~Selrnesi devam ediyor 
~~llt tı..hvillerimizin yükıel· 
\ devam ediyor. Merkez 
' •ıı hine senetleri dün iki 
~~lık lira farkla 91 liraya çık· 
ı~ lır. Böylece son iki hafta 
~~ dt 21 liralık bir yükselme 
'' dtdilmiştir. Şimdiye kadar 
411 t1•ketimizde hiç bir tabvi· 
)~ 11• bir zamanda bu kadar 
~'tktldiği görülmediğinden 
~ili tı bankası hiue ıenetle
$~~ tı l fiatindeki değişiklikler 
ı,t~ lika uyandırmışhr. Bir çok 
~titı·'Yedarlar bu hi11e senet•-tll \tedarik için borsaya mil· 

Q" etnıitlerdir. 
)G~:İ~Urk tahvilleri de süratle 
4,tı t ı:tı•ktedir. Dön birinci 
~ı t~ tahviller 23,75 liraya, ikin
~t. ;?tlar 22,~0 liraya çıkmıs-
1,ti b1hıada Unitürk tahville-

~., 01 bulunmuyor. 
~:ıl "•lce buradan ecnebi tah-14 tr' 
6~cıl' 1 toplanarak harice çıkarı-
llit(j \te mukabilinde ıerbesçe 

d1ı. Ş~k tahvilleri ıretirilebiliyor-
1'h.,· ı~rn~i bu ,ekilde ecnebi 
Gllit~ erı yerine ikinci tranf 
)''•ltrk ~ahvillerinin ithali de 
~ edılınittir. 

~Gıı:~dln batka birinci ve ü
~'~ı k tranf tahvilleri ithali de 
t1ı.t, Q'Y•dlara tibi tutulmuf• 
~,~ f ._ "ı tahvillere de ratbet 

l •dır. 

lı>ı· --ık ve pamuk fiatları 

1 !~ti değişmedi 
b~ ve'•d Vekileti piyaıada ip· 
~~ t,b P:ınuk fiatlarında fazla 
"' fiat~ dul olmadığı için ip· 
~,~ ._ •rını tesbite lüzum gör
''. tııı:t d' tı b e ır, Bakırköy ve Kay· 1
1'ti}'ll •t fabrikaları piyuanın 
t'ııd._cıtıı teınin etmekte, Cliğer 
1
t ~~ '( edikule fabrikaaı da 

:1ı"'•t• ~&t için yapmadıtı 12 
.1ı.), f 1Plikleri dotrudan doğ· 
•ıı.._ •b •ı_ 
~l tt,, rı11:alara 1atmak üzere 
~~ektedir. 
(b --.... _ı 2ci ıahifada) 

ilanlar, Emirler, Tebliğler : 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 

idaresinden: 
Devlet Demiryollarında 10 kitilik gruplara mahsus 

tenzillt 
l -9-936 tarihinden itibaren en aşağı on kişilik ücret vermek 

tartile ve gidiş dönüş ıuretile seyahat edecek yolculara seyahat 
edecekleri mıntakalarda umumi münferit yolcular için cari olan 
tenzil li gidiş tarifeleri üzerinden yü:r:de 50 ten:ı.ilat yapılacaktır. 

Bundan başka 2rup bileti ücretinden grupta bulunacak her 
yirmi bir yolcuya mukabil bir yolcu ücreti tenzil edilmek suretile 
ayrıca tenzilat yapılacaktır. 

• • • 
Kepek nakliyatına mahsus 

Tenzilli kepek tarifesinin deniz kenarı iııtuyonlarına ait olan 
yüzde 30 tenzilli ücretleri •ynı şartlarla Bandırma ve lzmir. Bas
mahane, Karşıyaka, Alsancak, Kemer dahil istasyonlarına ya· 
pılacak nakliyata da teşmil edilmiştir .. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

il!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'.!~'!!!!~~'!!!'!!!!!!~!!!!!"'!!!~~-

a) MÜNAKASALAR 

1 1-t:rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

1 

1 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

l - Yapılan açık ckailtmeıine istekli çıkmadığından kilosuna 85 
kuruş fiat tahmin edilen bin beş yüzden iki bin kiloya kadar sa· 
de ve kilosuna kırk kuruş değer biçilen beş yüzden sekiz yüz 
kiloya kadar beyaz peynir pazarlığı on gün uzatılarak 27-8-936 
çartamba günü saat 11 e bırakılmıştır. 

2 - Ekıiltmeıinde yapılan teklif haddi layıkında görülmeme· 
sinden bir kiloıuna 22 kuruş fiat tahmin edilen ıekizden on bin 
kiloya kadar aığır eti pazarlığı 27 ·8·936 çarııamba günü aaat on 
dörde uzatılmıştır. 

3 - Şartnamesi paraaız Komisyonda verilen bu üç çeşit pa
zarhğına ırirmek istiyenlerin şartnamede yazılı teminat .makbuz 
veya banka mektuplarile belli saalta Jandarma genel Komutau
lıtında aatınalma komiıyonuna başvurmaları. 

Selimiye Askeri SatınaJma 

Komisyonundan: 
1- Tümen hayvanatmın ih

tiyacı için 17 -8 -936 günü saat 
16 da pazarhğı yapılacağı ilin 
edilen 40000 kilo yulafın ko· 
miıyonca tekrar pa:ıarlığ• 20 

ağ. 936 pertembe ırünü aaat 15de 
yapılacaktır. 

2 - ltbu yulafın bedel mu· 
hameni 2200 liradır. Teminatı 

kat'iyesi 330 liradır. 
3-Teminatlar pazarlık saatin· 

den evvel Tümen Mühaat'be 
ver.neıine yatırılmış bulunacak
tır. 

4- Bu işe gireceklerin bu 
i1Jle meşgul olduklarına dair 
resmi vesaik ibraz etmeleri meş
ruttur. 

5- Yulafın evsafı komisyon· 
dan öfrenilebilir. 

2- inşaat- Tamirat · Nafıa işleri - Malzeme · Harita 
Nafıa Vekaletinden: 

1- Eksiltmeye konulan it• Ankarada itfaiye meydanında Or
ta mektep binasında yapılacak foı septik teaisab. ln,aatın tah
min edilen bedeli 9043 lira 65 kuruıtur. 

2 Bu işe ait tartnameler ve varak tunlardar. 
A - Eksiltme tartnameai 
8- Mukavele projeai 
C- Husuıi tartname . 
D- Ketif cetveli, ıilıilei fiat cetveh 
E- Proje .. 
İsteyenler bu tartname ve evrakı 4~ kurut bedel mukabılınde 

yapı i•leri Umum Müdürlüğünden alabılirler. 
3 - Eksiltme 4-9-936 tarihinde Cuma ırünG ıaat 16da Nafıa 

Vekaleti yapı işleri ekıiltme ot!a1ında açık ekıiltme usulile yapı· 

lacaktır. l'l . 679 ı· kk t 
4 Ek ·ıt . b'l k . ~·ıa iıtek ı erın ıra muva a - 11 meye rıre ı me ly • 
· · b d b k .,aA-ıdaki veıikaları haız olup temınat ~ennesı, un an aş a a 

göıtermeai lbımdır. . 
1 6 936 t ·h' d Naha Vekaletinden alınmış ehlıyet • . arı ın en sonra 

veıika11. • 
5- lıtenilen veıikaların yukarıda 3 Gncu maddede yazılı aaat· 

tea bir 1aat evnline kadar Ekıiltıne komiıyonu Reislitine mak· 
buı mukabilinde verilecektir. Po•t• ile rönderilecek zarflar1n ni· 

-------------------------------------------------~ 
Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 

1 
Gazele mündericalından maada: 

l - T acirleri alôkadar eden kamın, kararname, 
ticaret mILahedeleri, kontenjan lfstrlerini pa.ras1z ola
rak lürkce veya .franst z<'a i[,iı ıe surtlile abonelerine 
takdim ,,der. 

2 - Abonelerinin vergi rm'işkt1/ôtınz hdl için bu iş
lerde lecrlibeli Uf' suld/ıiyel sahibi hir nuitehassısr 
istişare için parası : olarak emirlerine amdde bulun
clurmaktadı r. 

3. - Bilumum lerct'lııe işlerinde cc Poliy lot» Bürosu 
tarafmdan yc'izde 2.) lenzilôt yapılır . 

hayet 3üncü maddede yazılı aaate kadar gelmiş olmaıa ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada 
olacak gecikmeleri kabul edilmez. 

Karamürsel İskan Müdürlüğünden: 
Karamürselin Altuuizade çiftliiinin Suba,ı mevkiinde inıa e· 

dilecelr 24924 lira 80 kuruş bedelli 32 çift ve 25702 lira 50 ku
ruş bedelli 33 çift ki ceman yekun 65 ve Kızderbendi köyünde 
15578 lira bedelli 20 çift ve yalakdere köyünde 3894 lira GO ku
ruş bedelli beş çift göçmen evi kapalı zarf uıulile ve 20 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuftur. 

26 Ağuatos 936 günü saat 16 da ihale edileceğinden isteklile
rin teminat mektub ve vesikalarile Hükümet konağındaki iskan 
komisyonuna müracaat etmeleri. 

İstekliler inşaat, keşif ve fenni şartnamesini bedelsiz olarak 
lıçebaylıktan alabilirler. 

Ankara Vilayetinden: 
Polatlı - Haymana yolunda 6 adet menfezin keşif ve sartna· 

mesi mucibince tamiratı 31-8-936 pazartesi günü saat 15 te Vila
yet binasında toplanacak daimi encümence ihaleıi yapılmak üze
re açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait evrak nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
Keşif bedeli 817 lira 65 kuruştur. 
İsteklilerin 61 lira 35 kuruşluk muvakkat teminat mekttıbu 

veya hususi muhasebe veznesinden alacakları makbuzlariyle ve 
bu işe ait olmak üzere vilayet Nafıa Müdülülğünden alınmış fen• 
ni ehliyet vesikasile birlilıte yukarda yazılı rün ve saatte vilayet 
daimi encümenine gelmeleri lazımdır. 

3--llaçfar, Klinik ve İspençiyari aıat: 
Nafia Bakanlığından: 

3 Birinciteşrin 93() Cumarteıri günü saal 10,50 da Ankarada 
Nafia Bakanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasında 200,000 
lira muhammen bedelli 4000 ton kreozotun kapahzarf uıulile ek
siltmesi yapılacak.tır. Şartname ve mukavele projesi on lira mu· 
kabilinde Bakanlık Malzeme Dairesinden verilecektir. Muvakkat 
teminat 11250 liradır. İsteklilerin teklif mektublarını Resmi Ga
zetenin 7 5 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatna· 
meye göre Nafıa Bakanlığından alınmış vesika ile birlikte 3 Bi· 
rincite,rin 936 cumartesi günü saat 0,50 ye kadar Bakanlık Mal· 
zeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

4-- Nakliyat: 
İnhisarlar Samsun Tütün F abrikasıodan: 

Fabrikamızdan bir sene içinde şartnamesinde yazılı yerlere yolla
nv::ıuı ve iskelelerden vaburlara gönderilecek. tütön ve sigaralarla sair 
eşyanın nakliyesi talip zuhur etmediği için 13 A2'ustos 936 gününden 
itibaren on beş gün müddetle tekrar eksiltmeye çıkarılmışhr. lstelc.li
ler eksiltme şartnamesini resmi daire lerin açık oldutu saatlarda her 
gün fabrika sevk şubesine müracaatla görebilirler. Eksiltmeye çıkarı· 

lan nakliyatın muhammen bedeli 5340 liradır. Eksiltmeye girmek. için 
bu paranın yüzde yedi buçu~u nisbetinde dört yüa lira muvakkat te· 
minat vermek lazımdır. Ektiltnıe 28 a~ustos 936 cuma günü saat on 
beşte Fabrikada müteşekkil komisyonda kapalı zarf usulile yapılacak 
tır. Muvakkat teminat makbuzlarile teklif mek.tupl1rı eksiltme saatın• 
dan evvel komisyon başkanlığına verilmiş bulunacaktır. 

5-· Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
T. H. K. Satınalma Komisyonundan: 

937 senesi için 30,000 takvim bastırılacaktır . 24 8-936 pazarte
si runü açık eksiltme ile münakasuı yaptlacağından istelcli olanların 
şartnamesini görmek Ü.zere Piyango Direktörlüğü muhasebeıine mti· 

racaatları. 



Sayfa ?. MÜNAKASA GAZETESi 

6- Mobilya, fv ve Bnro eşyası, 
Muşamba, Hah ve saire 

9-- Saraciye ve teferruatı, 

Talim 
edilecek 
mahalleri 

150+80 140+70 
Y uabane Yazıhane 
Adet Adet 

Maliye Vekiletinden: 
120+65 Doıya Yekin 
Yazı KGtlpbane Dolabı 
Maıuı Adet Adet Adet 
Adet 

Tahmin 
bedelleri 

Lira Kr. 

Muvakkat 
teminatları 

Lira. Kr. 

Ankara 5 13 157 57 115 347 lo.112 774 
l.taabul 18 81 491 194 - 1152 3672'l 20 2755 
lzmir 8 58 295 55 180 596 17996 1350 
lçel 6 36 201 47 133 423 16505 1238 
1- Yukarıda te.lim edilecek mahallerile miktarlan ye her birinin muhammen bedel ve mu· 

•akkat teminatları yazab bet araekte yazıhane YeHire ayrı ayrı, dört t•rtname ve kapab zarf u• 
ıulile ebiltmeye kon•lmuttur. 

2- Ankarada tellim edileceklerin ekıiltmeıi 3/9/f)aB pertembe ıGnO, lıtanbulda teılim edile· 
celder 4-9·936 cuma ıGaG, l:amirde te.lim edilecekler 7-9-936 puarteıi günü, lçelde te.lim edile· 
celclerin de 8-9-936 1alı ailnO 1aat on bette Vek'1et Levazım MGdürlütGndc toplanan ekıiltme ko
miıyonu tarahndan yapılacakbr. 

3- Şartname ve realmler paraıız olarak Levazım MGdGrUltG ile lıtanbulda Dolmabahçede Ma· 
lire ••rakı matbua anbarı Memurlupndan Ye lzmir Ye İçel Defterdarlaldarından alınabilir. 

4- lıtekliler 2490 1ayıb kanunun 2 ve 3GncG maddelerinde yazıla belııeler ve yukarıda yazıla 
munklıat teminat makbuz veya banka kefalet mektublarile birlikte kanunun tarifah ve ıartname· 
~eki teraite temamen uya-un ve nokHn11z olarak yazacakları teklif mektublarını havi kapalı zarf
ları ihale Hallerinden birer ıaat ev•el komiayon reiıine vermeleri. 

PIASA HABERLERi 

(1 inci ıahifedea de•am) 

S1nai mtie11eaelerin verıileri 
Sınai mle1Hıelerce muame

le •e iatihllk ·nrfiıi namile 
•Gtterilerdea alıaaa paraların 
muaaaele verıriai matraluaa ek· 
leameıi 18-7 -9a6 tarihinde Ma· 
lire v eldleti tarahadan alika· 
darlara bildirilmifti. Bu tarih
ten evvel bu tekilde tahakkuk 
ettirilmiyen muamelelerden do
la11 caa almmamaaı bufGa 
alakadarlara tamim edilmiftir. 

AIJon tOccarlan beyanname 
verecekler 

Afyon lahiaar idanai harice 
alJoa Hbfl için tlccarlann e 
hade mevcut afyon aaiktannı 
._.it etmete karar vermiftir. 
Buaun için bu ıene_ yahut da 
l•çea Haedea .Ueriade afyon 
buluaan tGccarlar, afyoalannı 
ltir W,anname ile Afyon ln
hiaar idare.ine bildirmete mec· 
IM.r tatulautlardır. 

lalaiar idare1i kendi mali· 
aaata tahbnda bulunan afyonları 
k mecburi1etten i1ti1Da etmit· 
tir. 

l.taabuldaki afyon tGccarlan 
bu beyannameleri merkeze •e· 
recelderdir. Aaadoludaki tGc· 
earlar da e•velce lnbiar ida
r•iace alım merkezi ittihaz e
dilen mahallerdeki Ziraat Ban· 
bu tubeleriae vereceklerdir. 

Be1aaaameler, en ıeç bu a
Jlll 80lluaa kadar verilmifola
eaktar. -
Zeytinyağı fiatları artıyor: 

Soa ılnlerde zeytinyatı pi• 
, .... ıada bir canblık l'arGlme· 
t• b_Aflamıtbr. 

ltaıyada rat fiatlan ,.Oluel
••ye batlamıt ve memleketi
aladaa mlhim mıktarda ••Jtl•· 
Jatı iatenmittir. Bir hafta ..,._ 
Yel 457 &an,a ylbelen Y•tla· 
nan. bu hafta 500 franl'• ka
dar çakllhtbr. Bu vaziyet yeni 
rekolte flatlanma ylbek de-
Yam Mecejl kaaaatiai vermekJ 
tedir. 

Şimdiki laalde l.taaltul pi· 
1uuımn •Jtl•r•tı firatlan 
Ekıtra 58, Y•mekUk yatlar 48 
N1Maalaldar iae 40 kanıt Gse
....._ •blmaktaU. 

Tulim edilecek 
mahalleri 

Ankara 
l.taabul 
bmir 
lçel 

Maliye Veklletinden: 
Koltuk Sandalya Tahmin 

Aded 
37 

270 
ao 
60 .., 

Aded 
349 

1116 
621 
374 -2460 

bedelleri 
Lira 

9147 

Muvakkat 
teminatları 

Lira 

686 

1- Yukarıda teılim edilecek mahallerile miktarları ve mec· 
muunun muhammen bedel Ye muvakkat teminata yazıla hazaren 
tıakliti koltuk ve Hndalya kapalı sarf uıulile ekıiJtmeye konul
muıtıar. 

2- Ekailtmui 9-9-936 çartamba rGnG Hat OD bette Vekilet 
Le•azım MGdGrlltlnde toplanan Ekıiltme Komiıyonu tarafından 
yapılacaktır. 

3- Şartname •e N1imler paraaız olarak Levazım Müdürlü
tlnd• ve l.tanbulda Dolmababçede Maliye Evrakı Matbu Am· 
ban Memurlutuadan abaabUir. 

4 - l.teldiler 2490 uyalı kanaaun 2 ve 3üncü maddelerinde 
yazıla bell'eler Ye yukarıda yazdı muvakkat teminat makbuz ve· 
ya banka kefalet mektublarile birlikte kanunun tarif ata ve şart· 
namedeki ıeraitine tamamen uypa ve nok1anıız olarak yazacak· 
ları teklif mektublarını hni kapalı zarflarını ihale ıaatinden bir 
ıaat eyvel Komiayon Reiıine vermeleri. 

7 -· Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır \e v.s 

Nafıa Bakanhğından: 
2 EylUl 926 çarpmba rilnü 1aat lS de An karada Nafıa Bakanlatı 

malzeme ebiltme komi8yonu odulnda 1635 lira muhammen bedelli 
260 metre elbiaelik lSS metre paltoluk kumaı mübayaaıı açık 4'kıilt
me uıulile ebiltme1e koaul91uıtur. 

Şartname ve buna müteferri diter. evrak parHız olarak malzeme 
daireıiaden verilecektir. 

Muvakkat teminata 122 lira 63 kuruıtur. 
936 HDeıi Ticaret oclaıı ve1ika11 ibrazı mecburidir. 
Ebiltmeye fireceklerin 2 eylol 936 çartamba rünü 1aat 15 de 

malzeme ebi&t.e komiayoaunda bulunmaları lazımdır. 

8- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veklletinden: 
Sı•u NGmune hutanıi için 100 ton kok kamGrü alınacak

tır. Tahmin edilen bedeli 30 liradar. Şartnameıini r6rmek ve al· 
mak için Velcllet içtimai Muavenet Umum MGdGrlit'\ne müra· 
caat edilecektir. Ekailtme 1 eyllll 9.16 lalı ailnG Hat 15 te ltbu 
dairede komiıyonca yapılacaktır. Mu•akkat teminat mlkdarı 75 
liradır. l.teldileria bu mlkdar teminab vaktinde vezneye yatırmıt 
ve makbuuau teklif mektu1"a ile birlikte ekailtme zamanından 

bir ıaat ance Komiayona vermit olmalan lhımdır. 

••• 
Vekllet blauı lpa 100 ton kok kSmGril ıabn ahnacakbr. Tah

mla edilen becleli 3,000 liraclar. ŞaıtnamHini ıSrmek ve almak 
için Vekllet içtimai Muav••t Umu• Mtldflrliltlne mlracaat •· 
clllecektlr. Ebiltae 1 E1161 9a6 Hh ailnli Hat 14 te itbu daire· 
de ....., ... yapılacaktır. Munkkat temiaat mikhn 75 liradar. 
l.teldlleria M miktar temlaab vaktinde vezneye yatırmıt ve 
makbaaau teklif mektubu ile birlikte Ekailtme zamanından bir 
ıaat 6DCtı komiaroaa vermit olmalan llzımdır. 

Ankara Belediye Reisliğinden: . il 
1 - Temizlik ifleri için lüzum olan Hraç malzemell 

mGddetle açık eluiltmeye konulmuıtur. 

2 Muhammen bedeli 1583 liradar. 
3 - Muvakkat teminatı 115,72 liradır. ,... 
4 - Şartname ve liıteıini ııarmek iatiyenler berfilD t"' 

leri kalemine vP. ilteldilerin de 1 eyini 936 Hb ,UnG ... 
çukta Belediye encümenine mGracaatları. 

1 O-- Müteferrik 
Devlet Demiryollan Umumi İdaresinden: 

Muhammen bedelleri ile miktar ve yerleri ataj'lda 1-;:. 
caktan çıkanlacak balutlar, hizalannda ııöıterilea pal 
leleri, yapılmak üzere kapalı zarf uıulile ekliltmeye koD 
Ekıiltme1i, Ankarada ikinci itletme binuında toplanaD 
yonca yapılacakbr, Bu ite ıirmek iftiyenlerin, muvakkat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiti beyannamelerle eYY 
aibi ifleri iyi aurette yaptaklarına dair ehliyet vuikaianJll 
mektublarile birlikte eluiltme ıaatlanndan bir Hat ev••' 
dar komiıyona makbuz mukabilinde vermeleri lizem~ır •. 

Bu ite ait tartname ve mukaveleler: Ankarada 2 ıD~ 
müdürlütGnde, Yozıat, Mahmutlar, $efaatb, Kalecik 
larıadan paraıız verilmektedir. 

Kilomet· Miktar MGddet Muhammen 
Yerli reıi M3 Ay Bedel L. 
K. Yozgat 
Mahmutlar 
Şefaath 

Kalecik 

52 4000 4 47.80 
108 8000 6 l 0320 
224 8000 6 8720 
28 3000 3 3300 

K. Yozıat KM 52 Ocatın ihale tarihi: 2-9-936 
pnü Hat 15 te. 

MakmuUar Kil 108 Ocatın ihale tarihi: 3-9-936 
ailnü Hat 15 Pertembe 

Şefaatlı KM 244 Ocatın ihale tarihi 3-9-936 
,On6 Hat 15 te 

Kalecik KM 28 Ocatın ihale tarihi 2-9 936 çartamb• 
günG aaat 15 te. 

Nafia Vekaletinden: 
Aydın Demiryolu üzerinde 

67+ 200 ve 270+000 IDCI kilo· 
metrelerdeki tq ocaklarından 
çıkarılarak nakli ve ••ıonlara 
tahmil edilecek on beter bin 
metre miklb balubn icra edi· 
len münakaaa11nda talip zuhur 
etmedatinden mezk6r balutlar 
kapalı zarf uıulile ayrı ayrı 

yeniden müakqaya konulmut· 
tur. 

1 - Miinakua 7- 9- 936 ta
rihinde ıaat on bette Vek'1et 
Demiry-:>llar intaat dair .. inde· 
ki arttırma, euiltme Komilyo· 
nunda yapdacakbr. 

2 - Bu ocaklardan çıkarıla- 1 

cak on beıer bin metre mikip 
balaıtan her binin muhammen 
bedeli 21750 liradır. 

3-Muvaklı.at teminatlan 
her birinin 1631 ,25 lirabır. 

4 Mukavele proje1i, Bayın· 

ldırbk itleri renel tartnamui ve 
müoakaH tartname1inden mG· 
rekkep bir takım mlnakaıal 
evrakı 55 kurut mukabilinde 
Demiryollar intaat daireıinden 
verilmektedir. 

5 Bu ekailtmeye ıirmek 
iıtiyenler 2490 N. b kanun 
mucibince ibrazına mecbur ol
dukları evrak ve vuaikalar
la 7-5- 936 tarih ve 3297 N.h 
reami ceridede ilin edilen tali
matnameye ı&e Vekiletten 
almıt oldukları mlteabhitllk 
ve1aikaıile teklif mektuplarını 
mezkQr kanunun tarifatı daire
ıiade hazırlayarak 7 9 - 936 
tarihinde Hat 14 de kadar 
makbuz mukabiliade demiryol
lar intaat daireıiae tevdi et
meleri lhımdır. -
Yaprak Tlltln Mtiaabakaaı 
TGrkiyeden yaprak tGtGa 
alınmak here Polon7a ttl· 
tin lnhiaarlar •ldlrreti 
tarafında• bir muaba-
ka açılmlfbr. l.teai• 

len tGtbler ıualar-

Samıua ve Bafra (Sa_,_. 
Bafra mahıulib orta n• 

3- Marmara havalili= 
Hendek, lzmit, Ge~ 

hiur, Ganen, Balak 
Bursa 1 ve 2 aumarab 
rilen tütünler iflenmit 
dır. MGmkGa iae "Uı 
ribi. 

ltlenmit aGmuneler 
Samıun,, ıörmez aeY 
l'anderilditi halde, m 
ya dahil olanlar bu p 
orta fiabnı veyahut 
nevileri bulunmıyan 
fiyatlarını riıtermelidirl 

4 - lzmir, Maniıa, 
Denizli ve Mutia havai 

Bundan madaa m 
dahil olanlar qatıdakl 
lara dikkat etmelidirler: 
yahut 6 ıınıfdan ibarel 
tekliflerde, 1 ve 2 iacl 
yGze mikdarı mOmkln 
kadar az olmalıdır. 

Teklif mektublarında 
kilo tGtlaln Poloaya 
duada Fraako vap• 
va .. b fiyab TGrk lir.,. 
raıterilecektır. BuadaD 
mal4mat kabilinden 
zere ıltGn fiyatlarıma 
barile ayrı ayrı teklif " 
lar.na derci lbımdar. 

Teklifler 22 T 8fl'İ• 
tarihine kadar m 
Mezk6r tarihe kad8' 
mektubları iç içe ka 
zarf içinde lıtanbulda r 
General kouol01lutu 
l'anderilecek •e içerdelsl 
Ozerine (Polonra tütlll 
için teklifaamedir) i 
zalacakbr. 
Yapılan teklifler 17 

1928 tarihindeki Poloıa 
inhilUIDln Japrak 
kında vueylediti tel' 
mi7eye mutabık 
Bununla beraber m 
dahil olanlar teraiti 
ain 18 iaci madcl•iad~ 
rilditi .ec1a1ar. ~llekoltenıa •adyetl baldaa· 

a ....... Wr taluaia yapala-
••akta "• ele CHMal maata-......_ ..._ ........ .... .l.taaW Gnıpa Tapu lllld6rltiğtinden: 

......... T .......... ~ ....... olaa otu b .. bin kilo odun 
ile •• bir lala kilo Dk ...... ....a.ıc ••etil• ahnacatından 

dır . 
1 - Trakya ha•aliıi: 

teklif e clebilirler. 
Teklif oluaaa tG 

nhlane balyalana la 
kolteala iN Jll ..... ul oW.ta 
etrahndadar. 

taliW_.. M8838 ,.. .. , il .... aat • ltettıe dairedeki Muba· 
yut komiayoaua • ..........._ 

Edirne ve Çatalca mahıulib 
2- Kar.-.iz havalial: 
T•••oa. Dbde, T ... .,., 

da talim edilecet' 
tGa luiaarı Midir 



MUNAKASA GAZETESİ 

_____ lb) MÜZAYEDELER i 

Açılış Kapanış 

t :ıı,75 ö31,7s 
0,7948 0,7~:115 

12.'Jü 12,06 
ıo,omt~ 10,09:15 
4,7120 4,7120 
8~,69.5 83,69!> 
2,4375 2,4862 

li3, t(jf)2 63,166~ 
1, 1503 1,1693 

19, lfüi 19, 155 
4,19il2 4, 19.\2 
ü.202.'"ı G,~13 

1,973ti 1,9736 
4,2242 4,2242 
4,2~7 4,2537 

107,:t25 107,225 
B4,ôG25 34,6625 
2,70Hl 2,70 13 

24,8820 24,8820 
:ı,oG:J :ı,Ol\5 

' 

A~·ılış Kapanış 

22,825 ıı,ar, 

1:16, - ~.5U 

Açılı~ Kapanış 

22,825 2'2,82.'i 
21,0li . ~1 ,05 

:! 1 21,225 
~ti, 25 9li, 2.'i 

peşin 

l vud . 
lJ peşın 
il vad. , u.va. 

Açılı~ 
46,45 
48,51> 
46,45 

Kapanış 

4G,45 
46,58 . 

-t::: 

4li,ô5 
4, 

46,4!> 
49,50 
48 

lıııd 
ı.ıtd~tt ayrıca bir ilanla bildir · 

IGtG ''i takdirde bu nümune 
~i~i"~ tr 2'l Teşrinsani 936 ta· 
l1ııı~ en itibaren muayene o· 
tıı,~ ~k Üzere muayene olun• 
fıl'lll tııere müsabakaya dahil 
blılıı lruı depolarınmda hazır 

~. "'~•kbr. 
.,İi 

d, L llltıne balyaların İatanbul
t Qlll . 
tltıif i 1 depoda bulunduğu 
di~. rrıektublarında tasrih e · 
lllt.., 't olacak ve bu balyalarda 
~İih:ut. tütünlerin evaafını 
tıt, YYın bir liıte raptedilecek· 

l'iitü 
•ıııii •llerin bangı ıene mah-

Sab<>ldutu ıöıterilecektir . 
~ .., tı •hnan tütünlerin mik
ıtı,ı~ ~ tlevi itibarile kabul mua· 
Ilı" p1 

Polonya tütün inhisarı· 
)'S>ıl olotlyadaki bir depoıunda 
~ •calttır. 

dGt~;rıya Tütün İnhiıarı Mü· 
~iltt il •atın alınacak tütun 
~tiin~rtnda ve teklif olunan 
b'•ttj:ri alıp almamakda ıer· 
h ş,r~· t· 
"°Q~ll 1 1 Umumiye İıtanbulda 
lıı._d~a General konıoloılu
)' ~:ı. "Veya Vartovada Polon· 
~ ~ .. tu . 
'il , 1 il •nhiıarı Müdürlütün· 

1nabiJir. 

Umum Müdür na· 
llıına ikinci Direktör: 

Al. Lewicki 

J ... Emlak 
İstanbul Emlak ve Eytam Bankasından: 

Kiralık kereste Fabrikası 
Eaas No.ıı Mevkii ve nev ' i Depozito 
C. 17 Galatada Azap kapıda şehit Mehmet paşa 

mahallesi Kalafat yeri caddeai 6, 8, l O, 
12 No.lı fabrika. 225 Lira 

Mevkii yukarıda yazılı fabrika bir yahut üç ıene müddetle 
kiralanmak ü:ıere açık arttırmaya konulmuştur. 

İhale, 31·8·936 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat lOda 
yapılacaktır-

Taliplerin şubemize müracaatları. 

2-- Müteferrik : 
Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden : 

idaremizce istimal harici kalmış ve eskimiş bazı eşya ve malze· 
me, bir kıamı gümrüklü ve bir kısmı gümrüksüz olarak pazarl ı kla sa· 
tışa çıkarıhnı,tır. Pua.rlılc: 27- 8 - 936 günü aaat on dörtte idare le
nzım şefliğinde yapılacaktır . lstekliJer şeraiti öğrenmek üzere her 
gün levaZl'n şefliğimize müracaat etmelidirler. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Balat, Kara bat mahallesinin iskele cadde•inde 59 - 1 numara · 

la fabrikada bulunan bir aded Markol marka şerid makinesi ve 
teferrüatı ve motör, Guvaylet marka ufak şerid makinesi ve 
motörü, bir aded Teighrt Sokuliegnütz marka hızar makinesi, i · 
ki aded farıldak, iki aded planye, bir aded tepsi, bir adet şerid 
bileme aleti sahibinin emvali umumiyeden hazineye olan borcun• 
dan dolayı 24 ağustos pazartesi günü saat dokuzda yerinde aleni 
müzayede ile satala.caktır. Almak iltiyenlerin Fener Maliye· şube
•İ Tahsil Başmemurluğuna müracaatleri . 

KanunJar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

lhracatm Murakabe ve Korunması: 
(dünkü nushadan devam) 

14 - Vekaletçe gönderilecek 
olan üç ruhsatname nüahaıın· 

dan biri alakadar tacire verile
cek diğeri aym tacirin bu ta· 
mimin 5 inci maddesi mucibin· 
ce ticaret oda11nda tutulacak 
olan do•yasında bıfzolunacak, 

üçüncüsü de malların ihraç edil
diği Gümrük İdue1ine tevdi o
ounacaktır. Türkofis Şubesi bu
lunan yerde ayrıca bir nüsha 
bu şubeye verilecektir. 

15 - Bu tamime merbut nü
munelerdcn Ticaret Odası ve 
alakadar ihracat tacirleri tara· 
fından tanzim edilmeai lazım· 
gelen vesaikin yeknesakbtmı 
teminen bu formüller sü'ratle 
Vekalet tarafından tabittirilerek 
her mahallin ihtiyacına ·göre 
kafi miktarda tevzi olunacağ'tn· 
dan, kanunun muvakkat mad· 
de•inin A fıkrasına göre şeb· 
riniz Ticaret Oda11nda mukay• 
yet ihracat taciri aöedinin bu 
tamimin vüsulünü müteakiben 
İktisat Vekaleti iç Ticaret U· 
mnm Müdürlüğüne telgrafla 
bildirilmesi lazımdar. 

Vekalete yapılacak müraca
atlarda anc!lk bu formüller kul· 
lanılacakbr. 

' 16-Kanun neşrolunnrken 
17 inci maddede bahsi geçeP 

maddelerin numaraları 6 ve 16 
olacak iken bir tert!p hatası o
larak 5 ve 16 olarak çıkmıştır. 
Bu batanın tashihi için lazım 

gelen muameleye buraca teves· 
sül olunmuştur. Bu muamele 
tekemmül edinceye kadar ihra
cata bir sekte geh:ıemesi için 
de ayrıca tedbir alınmıştır. 
Hata tashih olunduktan sonra 
keyfiyet tebliğ olunacaktır • 

Bu suretle hareket edilmesi 
husu şehriniz Ticaret Odasına 
bildirerek bu tamimin ihracat 
tacirlerini ılğilendiren kısımla

rının kendilerine münasip su· 
retlerde ilin ve tebliğ edilme
sinin ve yanlış muamele ve fu · 
zuli muhaberelere meydan bı
rakılmamasının temini rica o· 
lunur. 

l Kanunsani 936 tarihinden 
evvel ihracat taciri olarak tees· 
sus etmemiş veya kanunun 
neşri tarihi olan 15-6-936 ta· 
rihinden evvel ihracat ticare · 
tile iştigal etmemiş olan ihra-
cat tacirlerinin ruhsatname al· 
mak için yapacakları müracaat 
(izerine tatbik olunacak mua-
mele şekli ve ruh1atnamelerin 
tebdili ve geri alınması hak
kındaki hükümler ayrıca tami
men bildirilecektir. 

İktisat Vekili N. 

-- _-..,,,,.~.,..-- ----
Türkiyede dokunan bazı ipekli kumaşların $tandardı 
Madde 1- Türkiyede dokunan ipekli kumaşlar şarj ve apre 

dahil olmamak şartile afağıdaki .tandardlara tabi tutulurlar . 

a) l ·Bursa krepdöşini: 
Çözgü: Bükümıüz 
Atkı ,, 

1 cm. de asgari tel adedi: 
l ,, ,, atkı ,, 
Aıgari mamul genişlik 

Aıgari sıklet)) çiğ 
1 mamu 

a) 2-krepdöşin: 
Çözsrü: Bükümaüz 
Atkı : Bükümlü 

l cm. de asgari tel adedi: 
1 ,, ,, o!ltkı ,, 
Asgari mamul genitlik 

Aagari addet) çit 
) mamul 

48,50 denye 

48,50 " 
54 
36 
80 cm. 
50 gr. 
36 gr. 

48·5() Denye 
48'. 50 ,, metre ua-ari 

· 400 büküm. 

60 
40 

100 cm. 
65 gr. 
50 gr. 

b) krepbirman: 
Çözgü· Bükümsüz 
Atkı : Bükümlü (krep) 

1 cm. de asgari tel adedi: 
1 ,, " atkı n • 

Asgari mamul genişlik : 

A sgari ııklet) çiğ 
) mamul 

c) krep dam ur: 
Çözgü: Bükümlü (krep) 

Atkı : " 

1 cm. de asgari tel adedi: 
1 ,, ,, atkı ,, : 
Asgari mamul genişlik : 

Asgari ııklet) çiğ : 
) mamul : 

d) krepjorjet: 
Çözgü: Bükümlü (krep) 

Atkı : 
" ,, 

: 

: 

Sayfa 3 

28 30 Denye 
2022 ,, 3 kat, ugari 

metred e 2400 
büküm 

120 
36 
90 cm. 

70 gr. 
52 gr. 

18 20 D. 3 ka t ugari 
2400 büküm 

1820 D. 3 ka t aııari 

metr ede 2400 
bükü m . 

48 
32 
90 cm. 
80 gr. 
60 gr. 

20 22 o. 2 k at metrede 
asgari 2400 bü küm. 
2022 D. 2 k at metrede 

ası ari 2400 bü-
küm 

(Devamı var) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 20,000 kilo 

benzin 24·8·936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
11 de pazarlıkla satm alınacaktır. İsteklilerin şartnamssini 
görmek ôzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan 
gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Ka
bataşta İnkisarlar Levazım ve Mübayaat şubesi Müdür
lügündeki Alım Komisyonumuza müracaatları. 

• * • 

(237) (168) 3- 3 

Şartname ve nümunesi mucibince 100,000 metre kır· 
mızı çizğili kanaviçe 31-8·936 tarihine rastlıyan pazar· 
tesi günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. İstekli
lerin şartname ve nümunesini görmek üzere her gün ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar [levazım 
ve Mübayaat şubesi Müdürlüiündeki alım komısyonuna 
müracaatları. 183 (312) 2 - 3 

·- - - ~ 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Sarayburununda park gazinosunun a· 
laturka kısmı teslim tarihinden itiba-

. ren 937 veya 938-939 Nisan sonuna 
kadar 
Unkapacında elvanzade mahallesi· 

nin haci Y akup sokağında 24 N · lı 

evin beş odalı müfrez kısmı teslim 
tarihinden itibaren 937 veya 938-939 

Senelik muvakkat 
kirası teminatı 

1200 90 

Mayis sonuna kadar 192 14 40 
Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve teminat· 

ları yazılı olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üzere 
pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğün· 
de görülür. İstekli olanlar hizalarında gösterilen muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 31-8-936 
pazartesi günü saat l 4 de daimi encümende bulunmalı-
dır. 184 (8) 

Satıhk ucuz Bahçe 
Büyük adada Dil köprüsü civarında Nizam cad· 

desi veNizam sokağında derununda 100 kadar eş· 
carı müsmireyi, beton kamelya beton su deposu ve 
demir su borusu tesisatı ve bostan kuyusunu Ka
dıköy ve lstanbula kadar nezareti fevkaladeyi havi 
üç tarafı yol, etrafı kısmen ~ıvar ve mütebakısı tel• 
le muhat 2707 metre murabbaı bahçe müsait fiatla 
satılıktır. üörmek ve görüşmek istiyenlcrin gaze· 
temiz sahibine müracaatları. 

YÜREK ÇRRPINTISINA 
NEVROLCEMAL 

DAN 20 DAMLA ALMAK KAFİDİR .. __ r-_.._ __ ~_;,.. ..... _ .... 

İmtiyaz 1ahibi ve Yazı işleri 
Direktörü: Iımail Girit. 

Basıldığı yer: ARTUN Baıımevi 
Galata Billur ıokak No. 10 
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7 - Combuatible - Charlton - Carburaat. 
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-1-

Conatraction - Reparation 
TraYau Publica,Materiel de 
Coutruction Cartopaphie 

ı..t.ıı.tioa de to.ae aeptlque 
l l'leole Secondalre d' Aakara, 

• p~ce itfaiye. Prix eıt. 
900,65, e .. t. prov. 679 L. A~i· 
ODwte. Coa. ıJ»'ciale aiireaat 
• a.naa de• Coaatrudiona e 

ltn d .. TraYam Publica a 
AM.ra, ........ 4-9-936 • 16 h. 
'Ca& da eh. a ı. Dir. Generale 
~ou ele ee Miailtin, 

..,..... 4S p. -
C....etloa ele 32 lorem•ata 

fııiat.lia Pom imaiırea a l'endroit 
* SoabacW, dana la ,__. de. 
Altou.iıade a Kara1110unel. Priz 
eet. 249'l4,80 L. 

De aa autrea ..... ta 41ou· 
W.. clau le .-. eadroit. Prix 
llt. 25702,50 L. 

De 9) lo .. meata doablea a 
~erbeadi. Prix eıt. 1SS78 L. 

De 5 losementa cloublu a Ya· 
iaWu6. Priz Ht. 3894,SO L.Adj. 
.._ pli cacheti. Com. deı lmmt
""' •Wreaat au aoua-Gouverno
rat tle ICaraaounel. Calt. dea eh. 
anıt. au •6me ao111-Go11veraorat. -

IWpanuoa •• 8 ou•ertur• 
• troavant ıu la roate de Po
lallwia,...... Pria .. t. 817,65, 

prey. 61,3S L. Adi. ouver-
c. •. p.,... .. t• du Vilayet 

......... a.adi 31-8-936 iı 15 la. 
... ela. a la Directioa dea 

..... ,... Pabllca de ce Vila1et. 

Etoffe pour palletot 155 me
tru. Prix ut. 1635, caut. prov. 
122,63 L. Adj. ouverte. Coa. 
d'Eacbere du Miaiıtere cles Tra· 
vaux Publicı a Ankara, aercredi 
2-9-936 a ıs b. Cab. deı eh. ırat. 
au Bureau de l'Ecoaomat du dit 
Miaiıten. 

Tra•aux d'lmprimerie 
Reliure • Papeterie 

F O'.Jraiture de Bureau 
lmpr-ioa ele i0,000 Calea· 

tirler• de l' Aa.e. 1937, pour le 
coapte de la Lirue de l' Aviatioa. 
Adj. OUYerte, le luDdi 24-8-936. 
Pour cala. ele• eh. et reueipe· --········.la eo.ptablllte tle la Directioa ele la Loten.. 

-s-
Ame11blement - Mobiller 
pour Habitation et Bu
reau -Tapiuerie - Li· 

noleum, ete. 
Fauteila, lmltation bambou 

3 .. 7 piec•, livrable 37 a Ankara, 
270 a ı.taabul, 30 iı bmir et 60 
iı ltcbel. 

Chaiaea imlt. ba•boa 2460 
pieca, livrable 349 a Ankar•, 
1116 l latanl:al, 621 a lzmir et 
374 a ltclael. PriJl eat. pour le 
tout 9147 L. Caut. prov. 686 L. 
Adi. aoua pli cac~ete. Com. cl'Ea· 
eben aie,.ant a la Direction de 
&'Ecoaomat da ~i.U.tire du Fi
•aaeea a Ank•a, aercrecli 9-9-
936 l ıs la. Cab. .... ela. et deı· 
ıiaa ırat. l la Dlrection en que•· 
tion et au D8p6t dea ı.primea 

du Milli.tere cl• Fluacea a Dol
•abaladie . -Le Miai8t9e dea Fiaaaceı a 
Aabra a aia • ..lj. ea 4 lota 
aepa1'ment et 10U pli cacbete Ja 
fovDiture de diven .. uw.; pour 
bureau: 

1.- Poar Aakara: Bureaux 
clia. 150 x 80 pieeea S ; Bureaax 
dia. 140 X 70 p. 13, table pour 
ecriture dim. 120 x 65 p. ıs7. Bi
bliothique 57, armoi,.. pour cloa
.... p. ı ıs, total 347 meublea. 
Pri• ut. 10312, caat. prov. 774 
L. ,Jeudi 3-9-936 a 15 il. 

2.- Pov ı.taaW: hreaa 
de dlm. 150 80 p. 18, S.reaa 
de dlm. 140)(70 p. 81, tablea 
pout 6erit-. dim. 120X6S P• 
491, babliotla.._ p. 194, araoi
na pour "-aier p. 368, total 

JEUDI 

dim. 150X80 p. 8; bureau de 
140X70 p. 50, table. pour ecri
ture dim. &20 65 p. 29S ; biblio
theque. p. 55 ; armoirea pour doa
sier p. 180, total S96 meubles. 
Prix est. 17996, caut. prov. 1350 
L. Lundi 7·9-936 a 15 b. 

4.- Pour ltchel: Bureaux de 
dim. 150X80 p. 6; bureaux de 
dim. 140X 70 p. 36; tableı d'e
criture de dim. 120X65 p. 201; 
bibllothequea; p. 47 ; armoirea 
pour douier p. 133, total 423 
aeubles. Prix eat. 1650S, caut. 
prov. 1238 L. Mardi S.9-936 a 
15 b. Recapitulatioa d'~res l'ob
jetı: 

Bureaux de elim. 150X80 pie
ceı ~. 

Bunaux de elim. 140X70 p. 
188. 

Bureaux de dim. 120 65 p. 
1144. 
Blbliotb~quu piecea 353. 
Armoiru pour doaaier p. 796. 

Com. deı Encberea, ıiereut a 
la DirectioD de l'Ecoaomat du 
Mini.ten du Fiaance• l AakarL 
Cab. dea eh. et deuina ırat. a la 
Directioa pr~itee a Aakara, au 
Dep6t du laprime• du Miniatere 
.... F'maHH a ı.taabal (Dolma· 
b.lulie) et au Defterdarat d'ltebel · 

-e-
Sellerie - Haroacherie 

et Accuaoireı 

F ourniture de aellerie nece•· 
aaire pour le aervice de la voie• 
rie d'Ankara. Prix emt. 1589. caut. 
prov. US,72 L. Adj. ouverte. 
Com. Penuneate de la Munici· 
palite d'Ankara, mudi 1-9-936 a 
10 b. 30. Cah. dH eh. et liate 
au 5ecretariat de cette Municipa· 
lite. 

-7 

Combuatible, Charbona, 
Car bur ant. 

Coke 100 tOJ1aea, pour l'Hôpi
tal "Numouae,, de Sivu. Prix 
•· 30 L. la toane. Caut. prov. 
75 L. Coa. d' Acl..t du lllıüatere 
de l'H,ıMae et de l' Aaiataace 
Sociale a Aakara, mercii 1-9-936 
l .15 h. Cab. .._ ela. a la Direc· 
tioa Geaerale clu dıt Miaiatiı'e. -Boia ele Claauffaıe 35000 k. 

Coke 11000 k. Adj. de ır~ a 
,..e. S'aclruaer lundi, 24 8-936 a 
15 h. a la Com. d' Achat de la 
Direction dea Cadaatreı du rrou
pe d'latanbul. -Coke 100 tonaea, pour le 
cbauffar• du blliaeat du Mina•· 
ten ele l'Hyriae et de l' Aaia· 
tance Soclale a Ankara. Prix eat. 
3000, caut. prov. 75 L Coa. du 
dit Miniltere, mardi 1-9 936 a 14 
h. Cah. dH eh. a &a Dir. Geae
ral de ce Miniltere. 

-8-

ıuı .........._ Pria •· 3672!: ~' .. .- Di•era 
ktraetlon et trauport ele 

cle• carriiı'• Htreavut 

ıur leı kil. 67x200 et 270x000 
de ia lipe ferroviaire d' A)'dia, 
15000 metrea cubes de chaque 
c•rriere. Priz eat. 21750, caat. 
prov. 163ı,25 L. par carriere. 
Deuie•e adj. aouı pli cacbete et 
et aepareaeat, la premiere ayaat 
ete annulee faute du aou•iPion· 
naire. 

Com. c:les Encherea aiepant 
au departemeat de la Coutruc
tioa deı Cbemiaa de Fer au Mi
niatere dH Tr.vaux Publica a 
Ankara, 7·9-936 a 15 b. Cab. d• 
eh. a •eme departeaent, mo· 
yennant SS P. 

BallHt 4000 metrea cubeı. 
carriere K. Yo:t:fat (kil. 52). Prix 
eıt. 4280, caut. prov. 321 L. 
Delai 4 moiı. Adj. aouı pli ca· 
chete, mercredi 2-9-936 a 15 b. 

Ballut 8000 m. c. Carriere 
Mahmoutlar (kil. 108). Prix eıt. 
10320, caut. prov. 774 L. Delai 
6 moiı. Adj. aoua pli cachete. 
Jeudi, 3-9-936 a ıs h. 

Ballut 8000 m. c. Carriere 
Cbefaatli (kil. 244). Prix est. 
8720, caut. prov. 6S3 Delai 6 
moİI. Adj. aoua pli cacfaete jeu• 
di 3.9 936 • 15 b. 

Ballut 3000 m. c. Caniere 
feaüdiıİc (,ti. 28). ,,.. ... 3300. 
caut.1Prov. 247,50 L. Delai 3 
moiı. Adj. soua pli cacbete, 
mercredi 2-9-936 a ıs b. 

Com. ıpeciale aier .. nt l la 
Seconde Section d'bploitation 
dea Chemiu de Fer de l'Etat 
a Ankara. Cah. ciea eh. ırat. a 
la Directioa de le Seconde Sec· 
tioa, et aux atationa de Y ozrat, 
Mabmoutlar, Chefaatli et Kali
djik. 

Directioa du ll•opole polouia 
••Tabaa 

Varaovie, le 11 Ao6t 1936. 
PuWleatioa 

La Dlrec:tion du Monopctle 
P.olonaiı dH Tabaca publie par 
la preaea aa coacoura dea 
oHru poar la fouraitun deı ta· 
baca ea feutıı.. de Turqtlie. 

Lea proveaaacee demaacWn 
aont lee au&vaa ... : 

1) Repoa de la Tlarae9: 
Provenanceıa: Aadrıaople, Tcha· 

taldia: 
2) R6flon ele la Mw Nein 
Proy ... pc .. : Trebizoncle. Oba· 

dje, TacJao"ft aiDat que Satuoua 
et Baffra, ce9 deux dernier .. 
proveaucea de qualite -moye11M; 
2) K6tlo• de la Mer Marmara 
ProYeaaae•: He•k, r...id, 

GheJve Aklüuar, Cinea, Ba· 
lik ... ir, Bru .. ; 

il ut dMirabe, que leı partieı 
dea tabaca auaiadiquea .n. 1, 2 
et 3 aoient IDUipuıMI, ai poa· 
ıible •Uao Cav.ua •• 

En caa otı l• balle.-eebaatil· 
loa• aerueat pr6aeat6ea aaai· 
palee• •Uao Sauoun • ..;. le 
aortlmeat Glr•u, ı.. coacv
reata aoat priM ele •in 1e prİJl 
moyea d• telleı partiel anc le 
aorthaeat Gl,_.s et att.raati· 
ve .. at aanı eelui·ci. 

R!GIONS: 
s.,,_, 11..-., AWla, O.. 

•••• ll•ıla-

l.ee CODCUrrub 
d'obaener a outre 

Cluaat au parti .. 
efferts en cinq ou 1iS 
ut preferable qae la 
2me clu ... aoient 
par un pourcutap le 
po•ıible. 
Daaı le1 offrff 

lea priz moyeaa en li 
par 1 kilo net "aaco 
tion frontiere de P 
coacurrenta 90Dt ce 
de ıpecifier epleaeat 
offrea, l titre d'o · 
prix particulien par 

Lu offru vala ble• 
Novembre 1936 aont a 
l'adre ... du Cona~ ,J, 
de Polope l ı.taabtll 
22 Octobre 1336 - daal. 
veloppea fermeea, cloat 1 
doit porter l'lnacriptiof 
pour le Moaopole P 
Tabac.. Lea offrea 

pa ..... t prop1161• i 
ment de cellea prene4. 
18 dea "Conditioaa 

En eaı ota l• Dl 
Moaapole PoloaU. 4., 
ai duipera paı eatr 
eatretmpl par uae .. 
ıdditionaelle fun cMpaf 
dua lequel aeraient a 
lea ball .. ·echantilloa• 
offerta, cellel-ci domat 
8'MM• par lea coa 
leun depôta iı lataabul 
prHe• a l' exam• iı 
octobre 1936. L'adr.-r 
du clep6t l lltaabul Ol) 

veroat, le eu ecbMat, 
echaatillonı dea taba• 
doit 6tn iaclıhee daat 

il faat aclloiacln a 
apeafacatıoa detalUc& 
echutlUODI pour 1ea 
ftrb. 

Lea offreı tloi..at 
mtmefe cl .... atloa 
oolte .. taNcı offertt. 

La Neeptloll ... 
qaalltative ._ tabacı 
...... effecl11Mıs ..... 
du Moaopele Poloaa .. 
baca. en Polope. 

La Directaoa ela 
Poloaaia dee Tabaca 
la cl6ellioa libre • oe 
cerae ı .. quatieM l 
.... 1e .... •'• 
ı·-... .... ... 

CoaditlGM .......... 
\;O._... Gt•lral .. ................ 
tlu ll•apol Pole_... 
baa l VanoYle. 

PoarleD....._ 
A. Ll'fllCICI 

Le vı-uu. 
A. Llı 


