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PİYASA HABERLERİ 
~U.rkiye·İngiltere ticaret 

anlaşması 

~ irkıye-lngiltere arasında.ki ti
r~ 

1 
anloaşması yakmda bitecek-

t 'tsascn lngiltere ile aramızda- ı 
~ 11carct anlaşmasınan iki aylık 
~ddcti vardı. Ôğnndiğiınize 

~~ t lng;ltere ile yeni bir anlaş· 
hpmak için, yakında müza

~lıere başl3naçak tır. -
Yunanistanın krom ve 

~~ 
t~ste hakkında iki kararı 

~ Yunanistana ötedeobc!i ithali 
tb 

1 Cst olan krom emlahı yeni 
• ~~,. bir kararname ile konten
, 

11
' t.-bi tutulmuştur. Krom em

tı ~Çin verilen kontenjan mıkda-
'r' bin kilodur. 

a.ı 1"~ Yunanistanda kere~te it-
1 Ş\ıııdi ye kadar serbest iken 

~3"adc alınmak suretile ithali 
llı~ıın eşyalar arasına konul· 
Ştur. 

Atthepoların idaresi ışı 
clt3 " işleri umum müdürlüğü 
111d Unırük baş müdürlüğü ara
ııı a, Rıhtım şirketinden devra· 

, 1 an antrepoların idaresi mesele-
t ı:t1rafıncla cereyan eden müza
rc 

~ er tam bir anlaşma ile neli· 
Cnın· . 

ııı ıştır. Alakadar Vekaletle· 
• ta~\tıp, tasdikından sonra tat
""ta ait talimntname hazırlana· 
a.\tı t. -~ Pazar ruhsatiyeJeri 

bc• ı"li senebaşı olmak münase· 
1 ~ 

Pazar günleri açık kalan 

ye-rlerin yeniden ruhsatiye alma
ları İcab etmektedir. Yeni ruh
satiye veri lirken tahriri ınueakka
fat kanunu gözönünde tutulmak
tadır. Bu kanuna göre musakka
fat tahriri yapılan kazalarda ruh
satiye resmi iradı gayrisafinin 
yüzde onu nisbetindedir. Fakat 
iradı gayrisafi, ne kadar yüksek 
olursa olsun bu nisbet hiçbir va· 
kit 50 lirayı geçmiyecektir. 

Bazı müesseseler bu formüle 
ilira:ı: ederek ruhsatiye resmi ver
memek için paur günleri dük
kanlarını açmamağa karar vermiş
lerdir . 

Beyoğlunda yeni tahrire göre 
vergi alınacak 

Bir kaç sene evvel lstanbulda 
emlak tahriri yapılmış ve 935 9e

nesinden itibaren Fatih, Beşikt.ış, 
Sarıyer kazaların da yeni kıymet

ler üzerinden vergi alınmasına 
başlanmıştı. 

Haber aldığımıza göre Beyoğlu 
kazasında da hazirandan itibaren 
yerıi tahrire göre vergi .-ılınması 

kararlaştırılmış. maliye vekaleti 
keyfiyeti belediye reisliğine bil· 
dirmiştir. 

Yeni tahrir, gayri safi ırad 

mikdarını değiştirdi~ı için yalnız 

bina vergisinin mikdarı iize· 
rinde müessir olmıyacak, evkaf, 
belediye vergileri. belediyenın a

~a cağı resimler ve harçlar da bu -
na tabi olacaktır. 

Eminönü. Kadıköy kazalarında 

da yeni tahririn tatbiki için emir 
gelmesi bekleniyor. 

Muamele vergisinin 
tahsil şekli 

lştanbul Sanayi Birliğl Reisi 
Vasıf, dün sabah Ankaradan f'el
miştir. Müracaat, Ankarada aua· 
mele vergısının tatbik şekli 
hak kinde teşebbüslerde bulunmuş
tur. Kendisi ıle rörüşen 2'azetecile. 
re şu malumatı vermiştir: 

"- Muamele vergisinin cib.ı
yet usulü etrafındaki .stelderimiz 
alakadarlar ü.ı:erinde iyi tesirler 
bırakmıştrr. Verginin gümrükler
den alınması huıusundaki tekli
fimiz lktısat Vekaleti tarafından 
kabul edilmiştir. Mesele Maliye 
Vekaleti tarafından tetkik edil
mektedir. Kamutay tatil devresine 
girmeden önce verginin tadil edi
leceğini ümit ediyoruz.,. 

BuJgaristandan gelen şekerler 
Bulgari•tandan gelen muhacir

lerin getirttikleri şekerlerin bir 
kısmı gümrük resmine tabi tutul
ması üzerine alakalılar mallarım 

gümrükten çekmediklerinden bu 
şekerler aatılığa çıkarılmıthr. İlk 
parti olarak 51611 kilo şeker 
müzayede ile satılacaktır. 

Şekerlerin sahibi olan muhacir 
dün gümrük satış direktörlüğüne 

müracaat ederek bunları almak 
İ•tediğiai bildirmiştir. \füzayede 
yapılıncaya kadar alakalı mubacır 
gümrük muamelesini neticclendi
rir•e şekerler sahlmıyacakhr. 

Madencilerômiz dün Ankarada 

bir kongre yapblar 

Kömür Ve linil rrupları hari
cinde olan Türk madenciliti mü· 
messilleri pazarteıi günü lktııad 
Vekilinin başkanlıfında bir top
lantı yapmışlardır. Celil Bayar 
toplantının maksad ve rayesiai 
anlatan bir nutuk söylemiş ve 
bugün hal1 faaliyette olan Türlr. 
maden sanayii ve maden ihracat 
politikası üze,.inde görüşülmüştür. 

Bu görüşmelerde istihsal ve ih
racat bakımından madencilig-imi
zin halini ve istikbalini alakadar 
eden kararlara varılmiştir. 

Hükumet Türk madenciliği be· 
sabına e1oirliğile yapılacak çalış· 

malarda azami münherette bulu
nacak ve bilhassa gerek istihsal, 
gerek ihracatta cihan piyasasının 
vaziyeti gözönünde tutulacaktır. 

Kongre vazifesini bitirmiş ve 
Celil Bayar mümessillere teşek
kür etmiştir. 

ilanlar, Em iri er. Tebliğler = 

Türkofisten: 

1 Almanya'ya sevkedilecelc maller halckmda: 

Bugün Ankara Başkanlığımız yolile Berlin kolumuzdan alınan bir 
yazıda Almanyaya mal sevkeden bazı ~hracatcılarımızın, ekseriya Al· 
man kontrat dairesinin mÜfıaadesini almadan mallarım gönderdikleri 
ve bu yüzden bilhassa fiat hususunda büyük ihtilaflar .ıuhur etti~i 

bildirilmektedir. Halbuki Türk ihracatçılarıle Alman ithalatcıları ara
sında tekarrür eden fiat, Alman kontrol dairesince kabul edilmedi~ı 

takdirde A!manyay3. mal ithal etmenin imkanı yoktur. 

2 - İspanya'ya nohut ithal memnuyetinin bldırıldığı: 

Madrit şubemizden alınan bir ya.zıda İspanya hükümetinin, nohut 
ithali ınemnuiyetini 11 Mayıs tarihli kararname~ile kaldırdığ'ı ve 
ancak ithalatın kontenjana tabi tutulduğu ve bu cihetle usulden oldu
gu üzere, kararnamenin neşri tarihinden evvel yola çıkmış mallarla 
gömrükte muamele gören malların kontenjan dışında ithıl olunauğt 
bildirilme ktenir. 

3 - ispanyada Limon ıhracatcıları: 

lsp:uıyaya verilmiş olan limon kontenjanından istifade edilebilme.si 
için İspanyadaki limon ihracatcılarınin isimleri Madrit .şul:emizden 
tedarik olu uştur. Alakadarlar Türkofis lstanbul şube~inden her 
zaman tedarik edebilirler. 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESİ 

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

Harita Genel Direktörlüğünden: 

1. Muhamman bedel 1960 lira harita kıta erlerinin bir senelik 
ibtiyacı olan 7000 kilo sığır eti açık eksiltmeye konmuştur. 

2.- lateldiler şeraiti anlamak üzere her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de 147 lira t~minat makbuzlarile 22-6-936 pazartesi günü 
•aat 10 da Cebecide Harita geael direktörlüğü satın alma komisyo
nu•• gelmeleri. 

.İstanbul Harici Askeri 
kıta atından: 

Tekirdağ için 17000 ve Mal
kara için 8500 kilo nohut açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartna

mesi her giJn Tekirdağ Askeri 
Satınalma Komisyonund& görüle
bilir. 
Tekirdağ nobudunun beher ki· 

lo•unun muhammen fiatı 9 kuruş 
ve Malkara nohudunun beher ki
losunun muhammen bedeli 9 krş. 
75 santim olup eksiltmesi 26 ha
ziran 936 cuma günü saat 16 ve 
17 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 
kanuni vesikalarile belli gün ve 
saatte Komisyona müracaatları. 

Etlik Merkez Laboratuvarları 
Direktörlüğünden: 

·'.ı,,l~!MI~,~ evcut tecrübe 

İstanbul komutanlığı satın 
alma komisyonundan: 

Komutanlık Birlikleri ihtiyacı 

için 28,000 kilo yaz lak Patate~ 24 
Haziran 936 Çarşamba günü saat 
16 da açık eksiltme ile ahnacak
hr. Tahmin edilen bedel 1960 
liradır. ilk teminat 147 liradır. 

isteklilerin vakti muayyeninde 
teminat mektup veya makbuzla· 
riyle Fmdıklıdaki Komutanlık art· 
tırma eksiltme komisyonuna gel
meleri. 

Ankara L~vazım Amirliği 
Sahnalma Komisyonundan : 

Kilo 

Kilo 
238067 
18250 
29800 
40CMkJ 

• • • 
Sap eti 
y~ 
Slt 
YUiaf 

20000 SiatND 
ı.- Yukard'.. .ikd• ve .... 

leri yuıh Y•ı vem madaetr. 
rİD 164936 t_,ıJa S'a1ı tw P*'° 
Zilrldı:W. aatln ahueakbt. J.tiibr 
s;IDd• tabplerin Hat 10 da te· 
lliaat • kmu•n belseleriiai ha
vi ~k.ıan ile Ksrkl.,.n tim 
... aa.. komiJyoauada hu
IU1pMlari. 

2 ..... S.bwa, .. ,... eti N&t ~ 

~· _ .......... ,. JOtwt 
•• .et Hat ·~ yulaf saat dôit· 
te al .. caktar. 

açık eksiltme ile alınacaktar. Mu
hammen bedeli 819 lira ilk temi
nab 62 liradır. istekliler şartna
meyi K"Örmek üzere her gün Ko
misyona ve eksiltmeye iştirak i
çin belli gün ve saatte kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki vesi
kalarile birlikte Lüleburgazda Tü
men Satınalma Komisyonunda 
bulunmaları. 

Gazi Anteb Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

1.- Haziran 936 dan itibaren 
Mayıs 937 nihayettne kadar Gazi 
Anteb Merkez hapisanesinin ek
mek ihtiyacı 1-6-936 dan itibaren 
15 gün müddetle ve kapala zarf 
usume eksiltmiye konulmuştur. 

2- Eksiltme 17 haziran 936 
tarihinde ve saat 15 te Gazi 
Anteb Müddeiumumiliğ'i Daire
ıindelci Mubayaa Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3.- Bir senelik muhammen 
ekmek ihtiyacı üç yüz elli bin 
kilodur. Bedeli muhammeni 26250 
liradır. 

4.- isteklilerin kanunen caiz 

! 
1969 liralık teminatlarını 
daki tarifat dairesinde 
Komisyona mühlirlü bir zarf 
eksiltme saatandan bir saate 
ne kadar teklif malcbuzunut 
diğer bir zarf ile birlikte 
yona tevdi etmeleri liz1111Claf< 

5.- Şartname Gazi 
Ankara ve İstanbul Müddei 
liklerindedir. Malumat e 
isteyenler ihale pnüne 
hergün bu dairelere 111"' 

etmeleri. ilan olunur. 

kıtaatından: 
Bayramiç Tüm ihtiyacı içıO. 

ton un kapat ı zarfla satın 
caktır. Unun beher kilosuıı• 
kuruş fiat biçilmiştir. lbald' 
Haziran 936 Perşembe güoll 
14,30 da Tüm Sahnalma 1'0 

yonu binasında yapılacaktı 
nun evsaf ve şeraiti koaıis 
görülebilir. E.kıiltmeye 'l 
)erin 2490 sayılı kanunuP 
maddesine göre istenilen 'I/ 

ile ilk teminat tutarı olan 
liranın ihaleden bir saat e 
makbuzunun komisyona ve 
şarttır. 

""'!!!'!!!~----......... -~ 
2-lnşaat- Tamirat - Nafıa işleri - Malzeme - ti 

Balıkesir Şarbaylığından : 
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Ankara Belediye Reisliğinden: 
:ı - Anltarada seyrüseferden reami, hususi, umumi otomobilJerle 

onlar için 1900 çift numara levhalan yapılmaa1 on be, gün mild
\'e kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

·- Numara levbalan harf ve numaraları kabartma olmak üzere 
•l611unyondan yapılacaktır. 
- Muhammen bedeli 5320 liradır. 

Muvakkat teminata 399 liradwr. 
isteklilerin bu işlerle evvelce meşgul olduklarına dair An

veya lstanbul Belediyelerinden alacakları vuılıaları teklif 
larile birlikte 23 Haziran 936 sah günü saat on dörde kadar 

elderclir. 
ihale 23 huiran 936 da saat 15 te Belediye Encümeninde ya• 

ktır. 
Şartname ve nümuneleri görmek isteyenlerin her gün lstan

.. ledıyeainden ve Ankarada Belediye Yazı işleri kalemine müra
ri. 

E 2S2 X! !EW 

MÜZAYEDELER 
Moltezimlik işleri 

Ankara Valiliğinden: 
ammen bedeli 20751 lir:ıdan ibaret bulunan Ankara merkez 
taf, kum ve saire rüsumu için kapalı zarfla yapılan arthrmada 

edılen bedel liy1k hadde görülmedifinden 1-6-936 tarihinden 
n paaarhkla istekliaıne ıhalesı yapılmak üzere ihale müddeti 30 
talmışhr. 

lenn her perşembe ve pazartesi günleri saat 15 de 1~56 li
kurafluk temınat makbuz veya mektupları ve itibarı mali ve
le vilayet daimi encümenine ve şartnameyi görmek isteyenle· 
J'On husuıi muhasebe mGdiirlüğilne..mUracaatlarulin olunur. 

t-.n·•ferrik 
ul gtlmrlkleri satıı itleri müdtlrlllğibulen : 

Atırlatı Detera Markası MU~ ~-a ~ 
K.G. L.K. 

1365,00 98280,00 REFW865D 115 450 Top safi 
ipek mensucat 

lıtanbul gümrütü11b 4 sayıla ambarındaki işbu eşya 2490 
hlkU,.lerı dairesinde kapalı zarf usulile satılacaktır. 2 -
er parasız lstanbul Gümrükleri Sataş işleri miidlrlütündea 

3 - Artırmaya ait zarflar 25-6-936 G. saat 16,5 da sataş 
açılaakbr. 4 - Muvakkat teminat miktarı 6164 liradır. 

11 Ticaret Odasının kayıth tüccardan olduklarma dav oda
l'Jllll!llbları teklif zarflanna kanunun tarifi veçbile koymaları şart• 

8u artırmaya gireceklerin teklif mektuplan 2490 S. Kan. 
iıaddesi m.acibince 25 6-936 G. saat 15,5a kadar makbuz 
ıula müd6rlilte verilmesi mecburidir. Bu saatten sonra kati• 

kabul edilmeyecektir. 7 - Aynı günde yurda alma için a-
••yacatı diişünceaine mebni bu eşyanın yaban ıllere göl&ril
ıle satdması 1549 S. Kan. icabından olmakla tranait olarak 
lateklilena mektupları da aynı aut te ve aynı tartlar ve 
•at dairesinde kabul edileceti ilin olunur. 

let Basımevi 
lillllilrtA'rlliğtlnden : 

ıfa edilmediti için 
:'fi1ll!'ll1Ba,.-eai feshedilmiı olan 

Jmpıntı kitıdlarnun 
b. kiaur balye dahil ol

'- 18 Kanunuevvel 19%. 
ar birikecek 38-40 
.)'enıden açık arbr· 
Ul•uştur. Mubamme• 

1 1,375 kuruştur. 
hôiran 1936 sah rü-

... beıte basımevinde 
,ittir. isteklilerin Rri· 
ııicla• oace yüzde 7,5 

\ kırk bir lira yirmi 
tıı~ezneye yahrmıı bu
l'tlatıraclır. 

... _Basımevi direktör
~bıhr. 

Neşe hayatin kaynağıdrı 

flLIP.S RADYOLARI 
Yuvanızı pnlendirir 

imtiyaz sahibi ve Yazı ifleri 
Direkt5ri: lsmail Girit. 

Buılcbtı yer: ARTUN Buımevi 
Galata Billur sokak No. 10 

İstanbul Belediyesi İlinlan 
Giinde 
en az 

Günde 
en çok 

170 200 Cerahpaşa hastanesi 
160 210 Haseki ,, 
30 60 Beyoflu ,, 
40 50 Emrazı Z. ,, 
35 45 z. Kimil ,, Te•inah 1741 Liradır. 

435 565 
Hastanelere 936 senesi içinde lüzumu olan birinci aevi ekmek ltapah 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi JevaDm miidiirl6fiinden 
parasız alabilirler. Bir kilo ekmete 11 kuruş 10 para fiat tahmin o-" 
lunmuştur. Eksiltme 24 Haziran 936 çarşamba günü saat 16 da daimı 
encimende yapılacakbr. istekli oJular kanunun tayin ettiti vesika 
ve hizasında rösterilen m.vakkat teminat makbuz veya mektubile tek
lif mektuplar1nı havi zarflarmı yukarda yazılı günde aaat 15 şe ka-
dar daimi encümene vermelidir. B (10) 

Bir kilosunun 
Mubaameni Kilosu 

• • • 

6,50 3700 Arpa 
2,50 1800 Saman temınatı 'J:l hra 
3,50 1800 Kepek 

Düşkünler evi hayvanata için lizım olan miktar ve cinsleri yazılı 
3 türlü hayvan ihtiyacı açık eksiltmiye konulmuştur. Şartnamesi Le
vazım Müdürlütünde. görülür istekli olanlar kanunun tayın ettiti ve
sika ve hizasında gıösterilen muvakkat teminat ... kbuz veya mektu· 
bile beraber 26 haziraa 936 cuma pnü saat lSte Dami Encllmeade 
bulunmabd1r. 

D (11) 

25000 Hakimıyeti milliye 
50000 Dumlupınar Teminatı 633 lıra 
Haziran 936 tarihinden 31 Mayis 937 tarihine kadar Dumlupmar 

ve Hakimiyeti milliye mekteplerine lizım olan ekmek kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. Bir kilo ekmet• 11 kuruş 10 para fiat tahmin 
olunmuştur. istekliler şartnameyi levazım midürlilfOnde görülir, ek~ 
me 26 Haziran 936 cuma günü saat 16 da daimi enclimende yaf}ll .. 
caktır. 

istekliler ıartnameyi Lavazım Mid6rlütünde parasız alabılirler 
eksiltmeye rirmek için kanunun tayin ettifi vesika ve hizasında rö•· 
terilen muYakkat teminat makbuz veya mektubile teklif mektubuDu 
havi zarflarını yukarda yazılı giade saat 15e kadar daimi encümeae 
vermelidir. 

• 

Borsa - Piyasa 
9-6-1936 

Para Borauı 

ı Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Lire 
20 Belçik Fr. 
20 Drabmı 
20 lsvıçrc l r. 
20 Leva 
ı l lorın 

20 Çek kronu 
1 Avustul)a ~I. 
1 Peçcta 
ı Mark 
ı Zloti 
1 Pengu 

20 Ley 
20 Din r 
1 Yrn 

:\lı 

~.-
·~.50 
10t\, 
ıoo, 

80, 
20,50 

l'IP, .,., 
• 

MU, .,. 
l.\, 
00, 

Satı 

uırı, 

125,50 
100, 
100,-
84, 
~50 

~ıo. 

2.\,00 
S4,
~ 

20 lsveç kronu sı, 
1 Türk altını 17.\, -
1 Banknot Os B •> 

Çekler 

Londra 
Nev York 
Parı.c; 

Milano 
Brüksel 
Mina 
Cenevre 
Sofya 
Amsl rd 
Prag 
Vı an 
Madrid 
Be lin 

A ılış 

t28 2U 
0,7008 
2,00 

10,148'2 
4,6976 

84,6148 
2,4f'50 

ee,8600 
1760 

J (12) 

' :M.\-

panı 

tfae,76 
0,791 

12,08 
10,1417 

4,694.6 
84,7076 
2,-'510 

68,1048 
1,1724 

19,100..l 
4,a> 
• ,8114 
1,97 
4,22 
4,22 

107,60 
M,7885 
2,6925 

24,0MO 
08M 
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Journal Quotidien des Adjudications 

NE PARAIT PAS LES DIMANCHES 

No. 67 MERCREDI 

A Nos Lecteurs 
Nous informons no& lecteıırs que nous avons 

as$ure la collaboration d'un con&elller /iscol experi
menle, qui se mel a la disposilion ile nos Abonnh. ti 
titre yracieLLr, pour loııte ronsultation el queslinn li
liyieııses fiscales. 

Adj. de rre a J'l'e. Commission 
des Acbatl Militaires de Kirkla
reli, mardi, 16-6-936 a 10 b., a 
15 h., et a 16 b. 

Poia chiches pour T ekirdat 
17000 k . 

Pois chiche1 pour Malkara 8500 
k. Prix est. respectiveaıeııt 9 et 

ADMINISTRA TION 

" POLIGLOT ,, 
Bureaux de traductioO 

T elefone: 43097 

A<lrc,.,~e T clt·graphıque 

latan bul 

tion aura lieu dans un moiı, 
voie d'adj. de gre a g-re, et 
aura lieu le 18-6-936 a 16 ,c 

!17 h. ala Commission dea A 
Militaires de Tekirdaghi. Pal 
modification dans le cah_.,.. 
charge (Voir "Münakasa Gaıe 
N. 47. du 18-5-936, rubrİ Consullations clıaque jour sauf Samedi el Dimanclıe 

de /() ti 1i lı. 
N. 8.- Priere de ae munir du "Coupon de Consultation" 

publie plus loin. 

~~ ................. ~ ............................. ~ ............. ~ ....................................................... . 

9, 75 Ptrs. le kilo. Commisıion 
des Acbats Militaires de Tekirda- ı 
ghi. vendredi. 26-6-936 iı 16 et a ·, I 

" Mahrukat ,.). 

- 4-

17 b. Divers 
-----
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A) Adı'udı'cations au Rabais 1 caut. prov. 147 Ltqs. Commis•ion 

--------·---- \ d' Achat de la Direction Generale 
_ 1 _ de CartoJ'l'aphie iı Ojebedji (An-

Comestible (Denree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Pain 350,000 kilos, necessairea 
aux besoins annuela (du 1-6-936 
au 31-5-937) des detenus de la 
priaon de Gazi Antep. Prix es•. 
26250, caut. prov. 1969 Ltqs. 
Adi. sous pli cachete. Commis
ıion d' Achat siegeant aupres le 
Procureur General de Gazi An· 
tep, le 17·6-936 a 15 h. Cahieı 

de charge aupres le Procureur 
General d'lstanbul, d' Ankara ou 
Gazi Antep. 

Farine 210 tonnea, pour les 
besoins des troupes de Bayra
mitch. Prix est. 15 piastres le 
kilo. Caut. prov. 2365 Ltqs. Adj. 
sous pli cachete. Commission des 
Achats Milit11ires, jeudi, 25-6-936 
a 14 h. 30. 

Viande de boeuf kilos 7000, 
pour les besoios annuels des sol
dats de la Direction de Carto
graph ie a Ankara. Prix eat. 1960, 

kara), lundi, 22-6-936 a 10 h. 

Patate 28000 kilos. Prix est. 
1960, caut. prov_ 147 Ltqs. Com
misaion d' Achat du Commanda
nat d'lstanbul iı Findikli, mercre
di, 24·6·936 a 16 h. 

Patate, 18200 kilos. Pri x est. 
819, caut. prov. 62 Ltqs. lnten· 
Öance Militaire de Lulebourgaz, 
23-6 936 a 15 h. 

Riz 40,000 k. 

Lentille 15,000 k. 
Olives 15,000 k. 

Pois chichea 25,000 k. 

Fromage blanc 12,000 k. 

Haricot 50,000 k. 
Adj. sous pli cachete, le same· 

di, 13·6 936 iı 10-11. 15-16 et a 
17 h ; et le samedi suivant 20·6-
936 .iı 10 b., a 11 h . et iı 14 h. 
Commission des Achats Militaires 
de Kirklarcli. 

Viande de boeuf 238067 k. 
Lait caille 18250 k. 
Lait 29800 k. 

Avoine 40000 k. 

SaYon 20,000 iı.:. 

- 2 

Construction- Reparation j 
Travaux Publics,Materiel de 1 
Construction Cartograpbie 

Pave cubique de Yahcbihan, 
piecea 400,000. Prix est. 36000, 
caut. prov. 2700.Ltqs. Adj souspli 
cachete. Commission de la Muni
cipalite d' Ankara, vendredi, 19-6-
936 iı 10 h. 30. 

Construction d'un casino au 
pare d' Atatürk a 8alikeHir. 
Prix est.9220 Ltqs.Municipalite de 
Balikesair, vendredi, 2C-6-936 a 
16 h. Pour plus ample• renseirne
ments, s'adreaser a la dite Muni
cipalite. -

Construction de cbausaee et 
de tunnels entre les 165+000-
136+500 kilometres de la route 
nationale Ankara-lstanbul. Prix 
est. 57254,11, caut. prov. 4112,71 
Ltqs. Adj. sous pli cachete. Com· 
mission . Permanente du Vilayet 
d' Ankara, jeudi, 25 6-936 a 15 
h. Projets, devis, cahier de 
charıre et autres documents 
requıs a la Dircction des Travaux 
Publics du Vilayet d' Ankara. 

3 

Combustible, Charbons, 

Carburant. 

Boiı de chauffage et de les• 
sive 800,000 k. pour Malkara. 

Bois pour les fours de Tekir· 
daghi, 250.000 k. Les prix offerts 
par les soumissaonnaires (respec· 
tivement91 et 90 centimes le kilo) 
lors de l'adj . sous pli cachetc du 
2-b-936, ayant ete juges eleves, 
l'achat des combustibles en quee· 

Confection de 1900 paire• 
plaques pour les automobil•• 
ficielles et privees, les taıil 
les camions fonctionr.ant a 
kara. Les plaqueı seront ell 

minium pur, les chiffrea et lef 
racrereA gaufres. Prix est. 
caut.proY .399Ltqs. Commis•İ 
nicipale d'Ankara, le 23 ~ 
f S h. Cahier de charre et 
tillons chaque jour a la M 
palite d'lstanbul et au Secret 
de la Municipalite d' An kat' 

Tissus en aoie pure 450 
les, poids 1365 kilos, se trod 
a l'entrepôt N. 4 des Do 
d'lstan bul. Prix est. 98280. 
prov. 6164 Ltqs. Adj. sO 

cachete. Oirection dea Veni" 
Douanes d'lstanbul. le 25.6" 
16 h 30. 

Decheu de papier a prO 
jusqu'au 18 decembre 9 
l'lmprimerie d'Etat, evalue• 
tonnes, ainsi que le ıtoC~ 
tant de 100 ballea. Prix eıt 
Ptrs . le kilo, caut. proV'· 
Ltq•. Le coııtrat avec l'e 
neur ayant ete annule, uıt1 

velle adj . el ete ouverte, 
t;eu le 23-6-936, mardi a 
la Oirection de l'lmpri 
l'Etat . 

1 iHTIY ARLIGI YOK 
\ Tafsilat: Galata P. 1'· 


