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İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Haritil 

Ankara Valiliğinden: 

Çocuksarayı caddesinde Gazi İlkokulları önündeki bah· 

çeye yapılacak 25 dükkanın şartname ve projesine göre in· 
şası kapalı zarf usulile eksiltm · ye konu\muştur. 

Keşif bedeli 75178 lira 54 kuruştan ibarettir. 
İstekliler bu işe ait şartname ve projeyi görmek 

.. 
ıçın 

Vilayet Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
İhale 9 mayıs 938 pazartesi günü saat 15 te Vilayet 

Daimi encümeninde yapılaca ki ır. 
Eksiltmeye girebilm~ !c için isteklilerin aşağıda yazılı 

teminat vesaiki ve Nafıa Vekaletinden 938 takvim yılına 
aid olmak üzere aldıkları mütei\hhidlik vesikası ve tek-

lif mektublarını 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde 
9 ma ıs 938 pazartesi günü saat 14 e kadar Vilayet Dai· 

j mi encümen Riyasetine teslim etmiş olmaları lazımdır. 
A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine 

uygun 5008 lira 93 kuruş muvakkat teminat. 
B- Bunun tayin ettiği vesaik 
C- Ka nunun 4 üncü maddesi mucibince münakasaya 

girmeğe bir manii bulunmadığına dair vesaik. 
Posta ile gö·ıderilecek teklif mektublarmın iadeli tuh· 

hüdlü olması ve nihayet eksiltme günü saat 14 e kadar 
Daimi Encümen Riyasetine gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Vilayet 
nafıa Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

* • * Keşif bedeli 961 lira 84 kuruş olan maliye veka
leti tahsilat müdürlüğü evrak mahze:line yaptırılacak sa

bit raf işi 6.5.938 günü saat 15 te Nafıa komisyonunda 

ihalesi yapılmak üzere pazarlıia konulmuştur. 

Teminatı muvakkate 72 lira 14 kuruştur. İstekliler te· 
minat makbuzile Ticaret odası vesikası ve Nafıa Müdür
lüğünden alaca\ları ehliyet vesikası ile birlikte sözü 
geçen günde Nafıa Komisyonuna gelmeleri keşif ve şart
namesini Nafıa dairesinde hergün görebilirler. 

İğdır İskan Müdürlüğünden : 
lğdırda yapılmakta olan göçmen evleri muteahhidınin 

mukavelesi feshedilmiş olmasından geriye kalan 89072 li· 
ra keşifli 152 ev ve eski müteahhid hesabına 2490 sayılı 
kanunun elli birinci maddesi mucibince 16.4.938 d~n iti
baren bir ay müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. İha· 
le günü J 6.5.938 pazartesj günü olarak tesbit edilmiştir. 
İhale lğdırda müteşekkil iskan Komisyonu tarafından ya· 
pılacaktır. 

Muvakkat teminatı 5703 lira 60 kuruştur. · 
Dosyasındaki evrak şunlardır : 
Plan, keşif silsilei fiat, fenni şartname, eksiltme şart

namesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel şartna
mesi, hususi şartname. 

İstekli olanlar Nafıa Vekaletinden almış oldukları 938 
yılı yapı ehliyet vesikası, 938 Ticaret odası vesikalarını 
hamil olarak Komisyona müracaat edeceklerdir. 

Haydarpaşa Lisesi Satınalmec Komisyonundan: 

Haydarpaşa lisesinde 462 lira 35 kuruş bedeli keşifli 
salon ile koridor arasındaki duvar üstüne yapılacak ahşap 
camekan işleri pazarlık suretile eksiltmeyP. konulmuştur. 

Eksiltme 25.4.938 pazartesi günü saat 15,30 da İstan· 
bul Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseler Muhasebe· 
ciliğinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

ilk teminat 35 liradır. 

İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Salıpazarındn eşya ve teçhizat aııbarınıo keşfi muci · 
hince tamiri 25.4.938 pazartesi günü saat 14 de Topha-
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nede Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda pazar· 
Jıkla eksiltmesi yapıJacakhr. Keşif bedeli 1900 lira 7 ku
ruştur. İlk teminatı 149 lira 93 kuruştur. Keşfi İstanbul 
K. İn~aat Şubesinden bedeli mukabilinde ahnır. İsteklile 
rin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

* *,. Maçkada Fen Tatbikat okulunun keşfi mucibince 
tamiri 26 nisan ~38 salı günü aaat 15 te Tophanede Le
vazım Amirliği Satın.ılma Komisyonunda pazarlıkla ek
siltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 12065 lira 67 kuruştur. 
İlk teminah 904 lira 93 kuruştur. Şartname ve keşfi 61 
kuruş mukabilinde İstanbul K. İr.9aat şubesinden alınır. 
İstekJilerin şartnamesinde istenilen vesikalarile beraber 
belli saat komisyoaa gelmeleri. 

• • * Özgen motörünün ke~fi mucibince güverte tamiri 
paznrlığı 26.4.938 salı günü saat 15,30 da Tophanede Le 
vazım Amirliği Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Ke
şif bedeli 928 lira, ilk teminatı 69 lira 60 kuruştur. Ke
şif ve ıartnameleri komisyonda görülebilir. İsieklilerin ka~ 
nuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

Ealya Kaymakamlığından: 

Mt:vcut ıılan mucihincr. Ba!ya köylerindP. 27 parça göç· 
men evi yaptırılacaktır. 

ı:t4,938 tarihinden itibar.·n lS gün müddetle münaka
~aya konulmuştur. 

fhale 28. t.:~8 perşeınhe günü saat 14 de Balya iskAıı da
iresinde yadılacaktır. 

Talipler;n yevmi mezkurde ) iizdc 7,3 teminat akçeleri le 
müracaatları. 

Şartname ve plan Balya isk~n dairesinde olup istenildiği 
zaman görülehilir. 

• • • 
Heybeliada İşgüzar sokağında mecra ve kanalının ta-

miri: Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İzmir Eşrefpaşa Hastanesi Baştabibliğinden: 

İzmir Eşrefpaşa hastanesi için alınacak olan 2987 lira 
muhammen kıymetli 4-0 kalem alat ve edevatı tıbbiye 20.4 
938 günlernecinden itibaren t 5 gün miiddetle eksiltmesi 
uzatılmıştır. İstekli olanların cin ve evsafını öğrennv·k üzere 
hergiin hastaııe haştahabetinc ve ihale günii olan 5.5.938 per
~cmbe uünii saat 1 l de vilavct daimi encünıenine rnüraca· 
~ o J 

atları ilan olunur. 

~- ı 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

iğde Vilayeti Derinkuyu Belediye Hiyasetinden: 

Nafıa vekaletinden mu arldak proje ·i ve keşifnamcsi mu
cibince 60::>9 lira 10 kuruş bedeli keı<ifli helediyemiziıı elek
trik ve moWrpomp te<:i!::atı 20 giin mııddetle pazarlıkla mü· 
naka aya konulmu;ttur. Talihlerin temiııat mektublarile bir
likte paırrlık giinü olan .S ınayı:; 9~8 pers~mhe giinfı Derin· 
kuyu belediye encümenine ıniirııcaat etmeleri vr. proje nii · 
halarını Derinkuyu belediyesinden V<' lstaııbulda S lanik 
banka ında elektrik mülıendbi Ha~an Haletten talep ctmele· 
rı ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır \' .s. 

lzmir Orta Okullar Alım Satım Komi~yonu 
Başkanlığından: 

Kızılçulln öğretmen okulu cğitmeııleri ıçın 63 takım ha
zır elbi' c dikilmiş mevcut ııümune evvaf ve biçiminde açık: 
eksıltıne ıle yaptırılacaktır. Knııınş ve clikiş dahil helıeri 13 
lıradır. Bunların hep ine tahmin edilen bedel 819 liradır. 
Muva, kat teminatı 61 iirı.ı 5o kuruştur, Talihlerin kuma~ ve 
elbı e nümunclerini ve ş:ırtlasını görmek üzere hergün kiil
tıir direktiirlüğiiııe ve yüzde 7,5 teminat akçe!erile bcrnber 
ihale günü olan 5.5 ll38 tarihine te::-adüf eden perşembe gü
nü ~aat 16 da kültür ılirektörlüğünd~ toplanacak •komisyona 
müracaatları. 

Gümrük Muhafaza Gend Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Kamisyonundan 

Gümrük Muhafaza memurları için 50 tane kaputun 
9.5.938 pazartesi güaü saat 1 l de açık eksiltmesi yapı

lacaktır. * 

Tasınlanan tutarı 575 lira ve ilk teminah 45 liradır. 
Şartname ve evsafı komisyondadır, görülebilir. 
İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlariyle 

Galata eski ithalat gümrüğü binasındaki komisyona gel· 

meleri. 

MÜNAKASA GAZETE~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

10 bin çift pamuk çorap açık eksiltmeye konmuştur. 
Tahrnin edilen bedeli 3 bin lira olup ilk teminat pa-

rası 225 liradır. 
İhalesi 9 mayıs 938 pazartesi günü saat l 1 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeJerile ihale gün ve saatinde 
MMV Satınalma Komisyonunda hazır bulunmaları. 

• • * 5 bin adet mintan kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

Tahmin edilen bedeli 6 bin lira olup ilk teminat pa
rası 450 liradır. 

ihalesi 1 mayıs Q,}8 cumartesi günü saat 11 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü 

maddelerinde istenilen belgelerile teminat ve teklif mek
tublarını ihale gününde en geç bir saat evveline kadar 
MMV Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Vaz!hane Malzemesi 

• • • 
400 top ince Beyaz parşömen kAadı alınacaktır. Bak: 

İnhhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Müdüriyet motörleri için açık eksiltme ile 20·23 ton 
benzin alınacaktır. Tahmin bedeli 4995 liradır. Yüzde 7,5 
teminatı muvakkate 37 4 lira 62 kuruştur. Taliplerin te
minatı muvakkateyi d~ftertarlık muhasebe müdürlüğüne 
yatırıldığına dair makbuz veya banka rnektublarile 5.5.38 
perşembe günü saat 15 te Galatada deniz ticareti müdür
lüğüne ve şartnameyi görmek isteyenlerin de müdiriyet 
idare şubesine müracaatleri ilaa olunur. 

Müteferrik 

Samsun Askeri Salınalma Komisyonundan: 

Amasya i'arnizonu su tesisatı için 7,5 santimetre kut· 
runda 20 atmosfere mütebammül 2700 metre galYanizli 
boru kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tutarı 
7290 muvakkat teminatı 546 lira 75 kuruştur. İhalesi 
2-5-938 pazartesi saat ı 5 de tüm binasmdaki komisyonda 
yapılacaktır. Şartnameyi iÖrmek ve icabeden maliimab 
almak isteyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesikalarla teminat ve teklif mektublarile 
müracaatları ve teklif mektublarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermiş bulunmaları. 

İstanbul P .T.T. Müdürlüğünden: 

İd2re İhtiyacı için 2500 kilo mşadır alımı paz rlığa 
konulmuştu:-. Pazarlık 29.4.938 cuma günü saat 15 te bü
yük postahane binası birinci katta İstanbul PTT Müdür
lüğünde müteşekkil Ahın Sahm Komisyonı.rnda yapılacak
tır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 20 kuruş hepsinin 
500 lira muvakkat teminat 3/ buçuk liradır. Talihlerin 
idari ve fenni şartnamelerini görmek ve muvakkat temi
natlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkür mü· 
dürlük İdari kalemi Levazım kısmına pazarlık gün ve 
saatinde Komisyona müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Birinci i~letme mıntıka~ında aşağıda mevki, miktar ve 
muhammen bedeli yazılı bala t kapah zarf u-:ulile ınüııaka
saya çıkarılmıştır. Ebıiltme 9.S.938 tarihine rastlıvnrı pazıır· 
tesi gliııü -.aaL 16 da llaydarpaşadrı g.ır b111ası dalulinde bi
rinci i;;letme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

lstekl;ler ek:;iltme şartnamesiııde yaıılt muvalckat temi
aat ve evrak ve vesaiklc teklif mektuhlarını eksiltme günü 
saat 15 e kadar Komisyon reisliğine verilmesi la:nrndır. 

İ<:tikliJer bu husustaki yeni şartname ve yeııi mukavele 
projderini Haydarpa~a Yol Başmüfettişliğinden para-.ız ola
rak almalıdırlar. 

22 Niun ı~,.,,,.. 
• , 

İstanbul Belediyesinden: 
Silivri boğa depo::ıuna lüzumu l•lan tarak. fırça. kaı· 

sun ma. ur2an ve ·aire malzeme pazarlığa konulmuştur. . r 
d'Jını~ıı. ların hepsine 226 lira 75 kuruş hedcl tahmin e ~ :; 3A 

Li~tesi levazım müdürliiğünde gilrülehilir. 1 teklılcr qJB 
liralık teminat makbuz veya mektubile hrraber 25.4· 

11
• 

pazartesi günü saat 14 rle Daimi Encümende huluıırıııı 

'\.dırlar. ~ 

~~~==~==~~~~~~~ 
tııb' 

rap ipliği münakasaya konulmu,tur. Beher ldlosunuP 459 
min edilen fi atı 153 kuruş 75 santim ilk teminatı 3 

11
t 

lira 38 kuruştur. İhalesı 12.5.938 perşembe günü 
511

00 
1 l dedir. Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak bel'l

1
,, 

öğleden aonra MMV Sa•ınalına Komisyonundan ahO ,a 
Eksiltmeye gireceklerin :!490 sayılı kanuiJun 2 ve ~ l~~e 
maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminat ile bır 1 

j! 

belli gün ve saatinde Ankarada MMV Sabnalma J<olll 
yenuna gelmeleri. 

• • • 
20 milyon adet maatar ahnacakttr. Bak: 

ıJ 
iohİS· 

Müd. ilanlarına. 
• 

6560 adet fırça alınacakt:r ... Sak: inhisar. U. Mü~· il;o 
larına. 

• • • 
Fırça, kazma, urgan v.s. malzeme 

a~~ 
alınacakhr. 

2 ci sahifedeki İst. Beled. ilanlarına. 
• . .. 

Temizlik arabaları için 20 tane 
Bak: ·İst. Beled. ilanlarına. 

• • • 

hayvan 

2 tan~ san· rifüj tulumba alınacaktır. Bak: lst. 
ilanlarına. 

----·T --~r.WP •• ._. __ ._..__..._. __ ...................... ..---..--iiiiiıiiıi----~ 

L Ja ~ 
-~-~--~ 

ht. A::ıkeri Fabrikalar Satınalına Komisyonundan: 

273 lira muhammen lıedelli 660 adet kühcıçil çtı 
:~.5.938 _ulı günii :;aat 14 de Salıpazar111J:ı Askeri falı' 
lar Y ollarnnsuıdaki .:;atırınlma komisyonunrla nçık nrurfll; 1 

ı satılacaktır. 1-:teklil ·rin ınrızklır giin ve '3aatte yüzde 7:.~ 
minat akçc'>İ olan 25 liranın her lnngi hi r mal ınıidtif)Llc ~ 
yatırılarak nlınaı..:ak mak ıuz ile birlikte o gün ve ~uatıe 
~ni::.yonda bulunmaları. NüınurıPler her ~iin koınisyond·• 
rülehilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuııds0 

Fen tatbikat okulunda ınCV<"lll iki adet köhne ser 
kamyoneti ile hir aılet k<ihoe Oklımt otoınolıili 2:l ni:::-811 

pazastc i günü sa.ıt 14,30 da l'ophall(·de levazım amirliği 
· k 1 1 k 'J' 1 · l•e tınalına komısvoıııınc·a p·ızarlı · a ::.ntı a.-:n tır. n 1111ırı 

250 lir:ı. tcmtnatı 37 lJ ıç ı liradır. Otomobiller okııldJ 
rülr·lıil:r. l:::.teklilcrin belli .... ıatte komi~yorı.ı gclnwleri· 

Çankırı İli Orman Direktörlüğünden: 

ı' 

1- Çerkeş kazası dahilinde vaki Çit devlet or[Jl;/ 

dan bir sene 1zarfındn .. kat ve yihraç edilmek üzer~ ~ 
m3 çam ve 123 m3 koknar agacı 2.5.38 pazartcsı / 
saat 14 de kapalı zarf usulile 15 gün müddetle arttıı 
ya konulmuştur. e 

2- Beher gayri mamul M3 çamın tarife bedeli 
köknarm da 400 kuruştur. 

3- Muvakka. teminat 1178 lira 16 kuruştur. t 

k l . 1 . ç kıt• 4 .Şartnamt: ve mu ave ename proje erı an 1, 
man idaresile Ankara orman umum müdürlüğünden 11

1 
5 Müzayedeye iştirak edecekler 2490 sayılı ot 

ma ve ekslltm~ kanunu hiıkü~lerine gör~ evra~ı ~pı 
telerile ve temınat mektublarıle beraber ıhalenın 'I b 
cağı gün ve saatte Çankın orman idare~iude hazır 
lunmaları liizımdsr. 

d"~ İsta bul Hv. Satrnalma Komisyonu Başkanhğıf.I 

Balast;ıı mevkii İhale 
edilecek 
mikdar 

~ı~tre mik'ah MuhammPıı :\lııv. lf~mi· • 

Hava aktarma ambarına aid olup Serviburnuod: 
koni V .ık um Şirketine aid benzin deposunda mahf&I~ 
lunan ve kullanıirnağa elverişli olmıyan 331 aded ~' 
galvanizli ve .387 aded köhne benzin bidonu I~ ~O ihzar hedeli he<lcli nal mikd. 

Kuru"' Lira K. Lira K. 
Kim 147-150 t5 hin rn3 l3J 1'>500 00 1462 50 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Müteahhidin nam Ye hesabına 30 bin kilo pamuk ço· 

1 938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de ~ 0~ 
Malmüdiriyetinde miiteşekkil Hava Satınalma Konııs1 
ca pazarhkla satılacaktır. 

İsteklilerin pazarhk ıçm tayin edilen gün ve f 
yilzde 7,5 güvenme paralarilo birliKte yukarıda adı 
komisyona gelmeleri ilAn olunur. 
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;o 

~tarıhuı Levazım Amirliği Satmalma Komisyonunda;•: 

tde~~lacı~ğlunda Topçu nakliye okulunda mevcut l 300 
Yağ enzın tenekesi ile 439 adet gaz, zeytin ve sade 
lop~ tenekeleri 28 nisan 938 perşembe günü saat l 4 de 
Paı ~Dede Levazım Amirliği Satmalma Komisyonunda 
~Utar ıkla satılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 150 lira 32 
d, ll~tur. Teminatı ~2 lira 65 kuruştur. Tenekeler okul
~ebilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri· 

ltıhisarlar U. Müdürlüğünden: l 
~~----~--------------------------l:ıc - Numunesi m!lcibince 70Xl00 eb'adında 400 top 

111',e beyaz PARŞÖMEN kiadı par:arlıkla satın almac':lk· 

~:l- Pazarlık 9. V.938 tarihine r sthyan pazartesi günü 
~lı IS te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
~1 l<oınisyonunda yapılacaktır. Ur, - Numuneler hergün sözü geçen Şubeden görülebi • 

tUt~V İıteklilerin pazarlık için tayin edil en gün ve saatte 
~o ~ 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 

ltıısyona ielmeleri ilan olunur. (2303) 1-4 
• 1 • • 

2()~ Şartnamesi mucibince 20 X 25 - 27 eb'adında 
'l ,(}()() Mantar pazarlıkla satın ahnacakhr. 

'alltl- Pazarlık 6.6.938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
dtk· 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin

i Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Ş~b ili - Şart~ameler parasız olarak hergün sözü geçen 

tden alınabilir. 
ııı~ iV _ Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin Mantar nu

"~ttıtlerini münakasa gününden evvel Alam Komisyonuna 
ltıcleri laıımdır. 

lt ~- İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saat· 
~t Yuıde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

Çerı Komisyona gelmeleri ilin olunur. (2295) 1 4 

* * • 
t~ :-. Liıtesinde mıktarları yazılı 15· 100 Santilitrelik İçki 
~~ c trıne mahsus numuoeleri mucibince 6560 adet Fırça 

~cır) ki I 1 a satı11 ahnacr.ktır. . . . 
~iiıı~'- Pazarlık 9.5.938 tarıhıne rastlıyan pazartesı 
~du ~aat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube

tkı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
llJ L" l l k h .. .. .. Ş ~d - ıste er parasız o ara ergun sozu geçan u-
~ı:ı ahnabilir. 

lqllt v _ isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
~d tc yüzde 7,5 güvenme paralariJe birlikte yukarıda 

1 
Reçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (228~) 1 -4 

• • • 
llıt 1.- İdaremizin İzmir Şarap imalathanesi için şartna-
d~ 81 llıucibince !000 kilo tartma kabiliyetinde bir adet 
~İryol baskülü pazarlık.la satın alınacaktır. 

ısı 1- Muhammen bedeli :!500 lira ve muvakkat teminatı 
,50 liradır. 

~~11 .. ht- Eksiltme 2.V.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
be .u saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 

3~11deki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 
l~kı_\1 - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız 
~~d ıf r?ektublarım münakasa gününden 3 gün evveline 
"c ar inhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine verıneleri 
~, ... t~kliflerjnin kabulünü mutazammın vesika almaları la
"<ldır 

tq V _: İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
6ıı: ~t~lt~ iV üncü maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası 
Y ~t YUzde 7,5 güvenme para1ariyle birlikte yukarıda adı 
f,, ~·~misyona gelmeleri ilin olunur. (2025) J 4 
ıı" rı::ı...~ 

J 
D.D.YotLARı İSLETME u. MuouRLUGÜNDEN 

• 

t~·~Uhanımen b11dellerile muvakkat teminat, cins, miktar ve 
lı r 1 ı:ışıığıda yazılı üç liste muhteviyatı çam kereste 3.5.938 Sa
\d1ı 1111ü ıaat 15.45 den itibaren liste sıraaile ve ayrı ayrı ihale 
''tı:ek ~bere kapalı zarf us~lü ile Ankarada İdare binasında 

Q •lanacaktır. 
•it k 11 İşe ıirmek isteyenlerin her listeye ait muvakkat teminat 
•ı \' •11unun tayin ettiti vesikaları ve Nafıa müteahhitlik veıika· 
~, e tekliflerini aynı gün saat 14.45 e kadar Komisyon Reisliği· 

\'er 
Ş llıelerı lixımdır. 

~~}'cı''trıameler parasız olarak Anka~a~a Malzem~ ~aireıi?den, 
dıı ı/rpa,ada Tesellüm ve Sevk Şeflığınden, Eskışehır ve lzmir· 

•re rnatualarından dağıtılmaktadır. (2103) 3 -4 

li,t 
Takribi M3 ~ Cinsi 

1 t ~------ ----tlenmemiş vagon tah-

Muhammen 
bedel 
Lira 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

taaı Ye inşaat tahtası 
2 (Çar.ı) 
3 Çatn kalas 

Çam dilme 

l 42.,1), l 07 
9'l6,39'l 
560.640 

64185. 17 
41687.64 
24107.52 

4459.26 
3126.57 
J80lt06 

Baaddıiı ;ıer: ARTUN Ba:umcTı 

~latııı Billıiır ..a.ııls No. 11 

. İstanb~I' Belediyesi İl~nları· · .· .'. ·_ 
:- . t . . 

Karaağaç müessesatı buz fabrikaıuna liizumu olan 2 
tane santrifüj tulumbası açık E':ksiltmeye konulmuştu?. Bun· 
lara 650 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda 
yazılı. vesika ve 48 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 9.5.938 pazartesi günü saat l 4 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2305) 

• • • 
Temizlik arabalarmda kullanılmak üzere yaşları en 

aşağı 4 ve en fazla 7 olmak ve boyları en aşağı 1,38 
bulunmak üzere 20 tane hayvan açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Beher hayvan için 120 lira bedel tahmin edilmiştir. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüği•nde görülebilir. İstekliler 
2490 N.lı kanunda yazılı vt"sika ve 180 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber I0.5.938 salı günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2308) 

* • • 
Keşif bedeli 2240 lira 37 kuruş olan Heybeliadada 

İtgüzar sokağında mecra •e kanalının tamiri açık eksilt· 
meye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda 
yazılı vesikadan başka Fen İşleri Mecari Şubesinden ala· 
cakl:ırı Fen ehliyet vesikasile 168 lira 3 kuruşluk il'c te-
minat makbuz veya mektubile beraber 9.5.938 Pazartesi 
güuü saat 14 de Daimi Encümende bulunmahdJrlar. 

-· 
(8) (2307) 

-
Kanunlar, Kararnameler, Ticaret nıuhadeleri 

Türkiye-Letonya Ticaret Mukavelesinin tasdikı 
hRkkında kanun 

Kanun No : 3353 Kabul tarihi: 8.4.38 
Madde 1 - Türkiye Cümhuriyeti HükOmcti ile Letonyll Cüm· 

huriycti Hükumeti arasında geçen yılın sonunda Ankarada akde· 
dilip 12 ikinci kinun 938 de Rigada imzalanan ticaret mukave
lesi tudik edilmittir. 

Madde 2- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
M&dde 3- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri He-

yeti memurdur. 
l 1 Nisan 1938 

Türkiye ile Letonya arasında Ticaret Mukaveleuamesi 

Türkiye Cümhuriyeti Reisi ve Letonya Cümhuriyeti Reisi, iki 
memleket arasında ticari münasebetlerin inkitafını tergip arzu· 
sile mütehaaaia olarak bu hususta bir Ticaret Mukavelesi akdine 
karar vermitler ve mütekabil murabhuları olarak: 

Türkiye Cümhuriyeti Reisi 
T€irkiyenio Letonya Orta Elçisi ekselanı Nuri Batuyu, 
Letonya Cümhuriyeti Reiıi 
Letonya Maliye Nazırı ekulana Ludvigs Ekisi tayin etmişler· 

dir. 
Murahhaslar, usulüne muvafık ve muteber i~rülen aalahiyetna

melerini teati ettikten sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmıı· 
lardır: 

Madde 1- Yükıek Akid Taraflardan her birinin tebaaları, 

diğerinin ülkeıinde, orada mer'i kavanin ve nizamet mahfuz kal· 
mak kaydi altında, serbestçe yerleşmek ve oturmak, gitmek, gel
mek ve seyrüsefer etmek hakkını haiz olacaklardır. 

Yüksek Akid Taraflardan her biri içeriye muhaceret hususun· 
da, kezalik sıhht zabıta, umumi emniyet ve amme intiza•ı sc· 
bepleri dolayısile ferdi tedbirlerle ikameti men ve hudud harici
ne tard hususunda tam hareket aerbeıtisini muhafua eder. 

İki taraf tebaaları , ikamet ve yerleşme dolayısile ödenecek 
her hangi harç ve mükellefiyetler hususunda en ziyade müsaadeye 
mazhar millet muamelesinden istifade edeceklerdir. 

Madde 2-Yüksek Akid Taraflardan h~r birinin tebaa11, diğ'er 

Tarafın ülkt·sinde, iki Tarafın karşılıklı mevzuatile derpİf edilen 
haller müsteana olmak üzere, en ziyade müsaadeye mazhar mil
let tebaasının haiz olduğ'u şartlar altında her türlü menkul Ye 
gayrimenkul malları iktiaab, temellük ve ferağ etmek hakkını 
haiz olacaklar ve ayni şartlar altında, bu malları utan alma, aat· 

• ma, batışlama, devir ve ferağ, evlenme mukavelesi. vaziyet Te 
vaziyet.iz tevarüs yollarile veya her hanri diğer bir vasıta ile 
serbestçe tasarruf edebileceklerdir. 

iki Akid Taraf tebaası, yakarıda zikredilen haller"n h!ç birin
de. her ne nam altında olursa olsun, mahalli tebaa için vazolun· 
muş v~ya olunacaklardan b.ıtka veya daha yiikaelr tekilife, harç· 
lara veya vergilere tabi tutulmıya caklardır. 

Madde 3- Yüksek Akid taraflardan her birinin tebaası, di
terir.in ülkesinde, en ziyade mibaadeye rnazlıar millet tebuile 
aynı tartlar altında ve memleketin kanun ve nizamlarına uyarak 
icrası mahalli tebaaya haaredilmemiş veya edilmiyecek olan her 
neYi aanat Ye ticareti icra veya her hangi hirfet ve me.leke sü· 
luk hakkını haiz olacaklardır. 

Madde 4 Yüksek Akid Taraflardan her birinin tebaa11, di· 
terinin ülkesinde, 4ahııları, malları, hakları ve menfaatleri iti· 
barile kezalik her nevi ticaret, ıanat . hirfet veya me1lckin icra· 
•ı husuıund ea ziyade müsaadeye mazhar millet tebaaaına tarh
edilebilecek olanlardan başka nya daha yüksek hiç bir teklif, 
harç, yahut va.ıtah veya vaııtaaız verıilere tabi tutulmıyacak· 
lardar. 

Bunlar bilhaHa, memlekette meri kanuni hükümler mahfuz 
kalmak kaydile. mallarının satış bedelini ve mallıarını serbe.tçe 
ihraca mezun olacaklar ve bu hususta, ecnebi sıfatile, en ziya· 
de müaaadeye mazhar millet tebaaaının tediye edeceklerinden 
daha yükıek veriilere, resimlere ve lidata tabi tutulmıyaklardır. 

Madde 5 - Yüksek Akid Taraflardan her birinin tebaaıı, di· 
frerinin ülkeaiade. ierek kara, deniz veya hava ordularıncla, re· 

rek milli muhafız veya milis kıtalarında hiç bir aakeri hizmete , 
ne de askeri hizmet yerine geçen bir uıccuuriyet veya mükelle· 

. fiyete tabi tululmıyacaklardır. 
İki Taraf tebaası ancak mahalli tebaaya kanunen tahmil edi

lecek askeri teki if ve istimvallere tabi tutulacaklardır. 

Madde 6- Yüksek Akid Taraflardan her birinin tebaasının 
malları, dij'erinin ülkesinde, ancak amme menafiinden oldutu 
kanunen tanmmış sebebe istinaden ve muhik bir tazminat muka· 
bilinde. iki Tarafın karşılıklı mevzuatile derpif edilen u,.ule tev· 
fikan, istimlak edilebilecektir. 

Madde 7- Yüksek Akid Taraflardan her birinin tebauı, di· 
ğerinin ülkesinde, tahıslarının ve mallarının kanuni ve adli hi
mayeıine müteallik bütün husuılarda, mahalli tebaaya yapılan 
muamelenin aynından müstf'!fid olacaklardır. 

Binaenaleyh, bunlar, mahkemelere serbestçe ve kolayca mil· 
racaat ve mahalli tebaa ile ayni şartlar altında dava ikame ede· 
bil ı!ceklerdir. Bunlar, diğer taraf ülkesinde, adli mbaheretten 
ve muhakeme masarifini müemmin kefalet akçeıi muafiyetinden 
mütekabiliyet şartile müstefid olacaklardır. 

Madde 8- Merkezleri Yüksek Akid Taraflardan birinin ülke
sinde bulunan ve bu memleketin kanunları mucibince teşekkül 

etmiş bulunan sınai, mali şirketlerle sigorta, muvası.l~ ve nakli
ye şirketleri de dahil olmak üzere, anonim 'şirketler, kooperatif
ler ve diğer ticari şirketl~r, diğer Tarafın ülkesinde "anuni ola
r11k tanınacaklar ve orada gerek müddei gerek müddeaaleyh ola· 
rak mahkeme huzurunda çıkabileceklerdir. 

Mezkur tirketlerin diğer Yüksek Akid Tarafın ülkeainde ti· 
caret veya sanatlarını icraya kabulleri, kabul harçları veaair mü· 
kellefiyetler husuıunda dahi bu ülkede mer'i veya mer ' iyete gi· 
recek kanun ve nizamlara tebaiyetlerine bağlıdır. 

İami veya nevi ne olursa olıuo vergiler, harçlar ve tekiJif 
meakur şirketlere mümasil milli şirketlere tahmil olunanlardan 
daha ağır bir tarzda tahmil olunmayacaktır . 

Bu şirketler en ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi 
göreıı şirketlerle ayni 'artlar altında ve memleketin kanunlarına 
tebaiyet ederek, her türlü menkul malları ve şirketin işlemesi 

için lazım olan gayrimenkul moılları iktisab edebilecekler, şu ka
dar ki, bu halde gayrimenkul iktisabı şirketin asıl gayeıini teş-

~kil etmiyecektir . 
(DeYamı var) 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

21 - 4 1938 

FİATLAR ( Coura officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday ıert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Plus) 

5 28 
5 24 

4 10 

Zeytin yağı l.ci yemel..lik (Huıle d'ol.) 
Susam (Scsamc) 

41 20 42 20 

Çavdar (Seigle) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

,, Trakya ,, Thrace 
Fındık kabuklu (Noiiette~) 
Güz Yünü 
Darı sara (millet j•uae) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
Fasulye ufak (Haricot ;ect 
Burçak 
Pamuk yaiı (Huile de coton) 
İç fındık (Nois. decor.) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Kaplıca 

Mercimek (Lcnliile) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Susam ,, ( ,, sesameJ 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Ma'is jaune) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Yulaf (Avoine) 
Peynir kater (F roınage kachere) 
Kundu:ı ,. 
Tilki ,, 

" Varşak 

Zerde\& 
Sansar derisi 

GELEN (Arrivaıes) 

Afion (Opium) k 

Buğday (Ble) 155 
Arpa (Orge) 30 -
Çavdar (Seigle) 

Un (Farinf:) 80 -
Mıs;,r (Maia) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot ~ec) 18 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 6 
Zeytin yağı (Hu ile d' ol.) 71 
B. Peynir (Fromage 8.) 7 
Tiftik 
İç fındık (Nois~ dec. ı 30 
Razmol 
K fındık (Noisette) 13 

5-
118 -
132 20 

7 

47 -

5 8 

120 -

5 16 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 150 
Arpa (Orge) 321 -
Yulaf 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 3 -
Un (farin") 
Tifti~ 

Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 1 25 
K badem (amande) 

DIŞ FİATLAR 
(Marches Etrangera) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 74 
" n Şikago 3 89 
" " Vinipek 5 82 

Arpa (Orge) Anvera 4 04 
Mısır (Mıtiı) Londra 4 08 
Keten t.(Gr.Lin.) ., 7 41 
Fındık (nois.) G.Hamburı 39 -
K • • 38 -
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ABONNEMENTS: 
Villc et Province 

3 MOIS Ptn . 450 

6 " " 850 
12 .. ft 1500 

Etr nger : l 2 •oiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S 

VENDREELJI 

Quotidien des Adjudication 

•• u A A 
GAZET 

----··---

ADMINISTRA 1 ıur,. 

A 
Y oghourtcbou Han 
1 er Etage , N. 3-4 

Gnlata, Perchembe Baııtr 

Pour la Publicite ı 'adrea1er 
i\ l' Admioiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Tel~phone: 49442 

Boite Poıtale N. t261 

Adre&1e T~legraphique: 
l11tanb11l - M0NAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
~ --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------ı~------------------~--------------------------------~----Mode Prix C.ıutioa. Lieu d'adjudıcation et du 
.. 
l 

l 
j 

,, 

Objet de l'adjudication 
d 'odjudicat. catimatıf Proviıoire Cahier des Cbargeı 

A) Adjuditations au Rabais 

Constrqction- Reparation- Tra v Publics·Materiel de Co~structio~=Ç,artog~phie 

Construction maison• pour immigre• a Balia 
Reparation nu d epôt tle Salipaur 

,, ,, batıment eeole militaire a Matchka 
(cıh . eh. P. 61) . 

Gre a gre 
,, 

1999 07 
12065 67 

149 73 
904 93 

Kaymaltamat Balia 
Com. Ach. lntend. lst. Topharıe 

• 

Jours 

28 4-38 
25-4-38 
264-38 

l Reparation moteur .. Euzruene,. • 928 -
2240 31 

69 60 
168 03 

n 26-4 38 
9-5-38 

,, 

Tr 'lV&UX de canalisation a la rue lebıuzar a Hcy
beiiada 

Construction maison• pour immirres a lı.ii r : 152 
piec~s 

1, Conatrtıction mar~sins a la rue "Çocultsarayı : 25 
ı ı 

't 
1 
1 

piecH 
Travıux de aıcnuiıerie au lycee Hardarpacha 
Construction placardı fixes au re.ı:-de·chaua1ee du 

ı ı bureau Hııcal 
ı 

Publique 

,, 

Plı cacb 

Gre iı gre 

" 

89072 -

75178 54 

462 35 
961 84 

5703 60 

5008 93 

35 -
72 14 

{ 
Com. Perm. Municipalite latanbul 
Dir. Eeonom. ,, ,, 

Dir. Etablissement lınmig-rcs a lgdir 

Vilayet Ankara 

Com. Acb. Lycee Haydarpacha 
Vilayet Ankara 

16·5-38 

9-5-38 

25·4·38 
6-5-38 

ı 
Produils Chimiques et Pharmaceutigues · Instruments Sanitaires- Fourn?ture pour H~~ux 

lnstruments sanitaires pour l'hôpital Echrefpacha i.987 - Chef Med Hipital Ecbref pacba a Izmir 5-S-"i8 
40 lots (aj.). 

Electricite·Gaz·Chauffage Ce~!_1!..nstallation et Materiel) 

lnıtallation electrique et aotopompe ~ la ville De- Grc a rre 6059 10 

rinkouyou 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Costumes pour eleves de l'ecole Normale : 63 
piecea 

Capotes: 50 p. 

Chaussette• de coton 10000 paires 
Cnmiaoles : 5000 p. 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

Papier blanc parcheıain : 400 rouleaux 

Combustible - Carburaııt-Huiles 

Benxine : 20-23 t. 

>iv er 

Machines·outils a fraiser : 9 p. 

" • • : 2 p. 
,, pour la forge : 8 p. 

Tour• revolvers : 8 p . (cah. eh. pour les 4 irOu· 
pes P. 150). 

Chevaux pour voitures de voirie: 20 tetes 

Pompe centrifuge pour dcpôts frigorifique de l'c-
tablissement Karughatch: 2 p . 

Peigne, broıse , pioches, grosıe, eorde ete. 
Boucbons 20 25-27 dım. : 20000000 p. 
Brossea pour bouleillea de 15·100 centilitre : 6560 

pieces 
Bııllaat : 15000 m3 (aj.). 
Fil de eoton pour chaussettes : 30 t . 
Sel amoniac: 2,5 t. 

B) Aôjudications a la surenthere 
Camionnette et ıauto 

Boıs de .upin 
! ı Bidon• de benzine : 1300 p.- Id . tle beurre, olives 

et petrole : 439 p. 
Bidona videa de benı.ine : 998 p. 

Publique 

" 
" 

Pli cach 

Gr" a rre 

Publi~ue 

Pli cach 

" ,, 
• 

Publique 

" 
Gre a gre 

,, 
• 

Pli cach 

• 
Gre a rre 

Publique 

" Gre a ırre 

" 

819 -

575 
3000 
60'10 

4995 

55000 

30000 
125000 -
65000 

650 -

226 75 

19500 -

500 -

250 ·-

150 32 

45 
225 
450 -

374 6 > 

4000 -

2250 
7500 
4500 

180 

48 75 

34 -

1462 50 
3459 38 

37 50 

37 50 
1178 16 

22 65 

Municip. Derinkouyou Galata Banque 5-5-38 
de Salctnique lnı. Haaan Halet 

Com. Ach. Ecoles Seeondaires a lxmır 5-5·38 

Com. Ach. Comm. G . Surv. Douan lst. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" 

Cem. Ach. Econ. Monop . Kabatache 

9ir. Commerce Maritime lıtanbul 

{ 
Adm. Gen. Cb. dt Fer Etat Anlt. 
Caia.ses Haydarpacha et Ank. 

idem 

" 
" 

\ 

Com. Perm. \fonici palite lstanbul 
Dir. Ecom. 

" 
,, 

idem 

" 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tache 

" 

9-5 ·38 
9-5-38 
7-5-38 

9·5-38 

5-5-38 

9-6-38 

9-6-38 
9-6-38 
9-6-38 

10-5-38 

9-5-38 

25-4-38 
6-6 38 
9-5·38 

ler Expl. Cb. de fer E.tat Haydarpaeha 9-5-JS 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank . 12 5 38 
Dir. P .T.T. lstanbul 29-4·38 

Com. Acb. Int. l•t. Tophane 
Oir. Foret• Tcbanltiri 
Com . Atb.. lotend. Iııt. Tophane 

25-4·38 
2-5-38 

284-38 

• ,, Armee Aerıenne lst. Scutari 16-5-38 

Heure 

14 
14 
15 -

15 30 
14 

ıs 

15 30 
15 -

11 -

16 

11 
11 
11 

15 -

ıs -

15 

15 -
15 
15 

14 

14 

14 
14 
14 -

16 -
11 
15 -

14 31J 
14 
14 

14 

Avis Officiels 
~a- ~ -"" 

De la Oirection Generale des Cheınin5 

de Fer de l'Etat 
Environ 2912, 139 M3 de boi• de pin d' ••pece• d~b 

cl'une v•leur eıtimative de 128.555,23 Ltq•. ıeroot ~, 
mardi 3 mai 1938 a 15,JO b. au local de l' AdmioiıtrıtıD 
rale a Ankara. . ~ 

Ceu.x: qui dcsireot y preodre part doi•ent remettre • •ı 
ıidence de la Commiuion le jour de l'adjudicatioo ju•

40 I' 
h . leun offre•, uae srarantie provi•oire de 7677,76 Lt'l .. 
tificata exigcs par la loi et un certificat de competeoe' 
par le Mioi•tere des Travau.x: Public•· ~ 

Les cahieu des charge• ıont en venle au prix: de ~ 
aux Caisses d'Ankara, de Hay•arpaşa, d 'E11kitehir e~.ıı 

(Zili'" 

* • * 
Un ponl metallique qui •era livre pour la lısrne ~(,L" 

VH au Km. 581 d'une valeur eıtimative de Ltq•· ·ı 
achete par voie d'adjudication sou• pli cachete le jeııd• ,. L 

15 h . au local de l 'Adminiatration Generale a Aok•~4,I. 
qui deairent y prendre part doivent remettre a la pıe••ııt' 
la CommİHİon le jour de l'adjudication juıqu 'a 14 b. 1~ 
une srarantie provisoire de Ltqs. 1950 le• certificat• .. 
la loi et un certificat de competeace delivre par le ~· 
T.·avaux Publics. i$ 1 

Le. cahiers deı charge• sont en en vente auıt pt ~ 
ptn. aux CaiHes d' Ankara et de Haidarpacba. (21 

Adjudication des travaux de constru~ ~ 
d'installation d' eau potable de la vıl 
Bergama 

Du Ministere de l'lnt&riJ 
L' adductio~ de l'eau .ie source d'une diatance de 9 kil~ı/ 

Bergama ı. captı.ıe. la construction du reıeau, la foU'"' • ' materi ıı ux oecessaires et autres acceHoires est mi•e eO 

tion ıou• pliı cachetes. . 
1 - La valeur estimative des travaux eıt de 80.000 lı 
2- Les soumi111ionnaireı peuvent obtenir le• devi•e',ı 

et autres documeuts contre 400 piastres du chef du 1'•'~ 
nique tle la commİHİoo de reıtauration des municipaiit 
ni•tere de l'interieur. ~· ı 

3- L'adjudication aura licu le mardi 31.5.938 a ı,ı de 
meuble des Municipalite• a Ankara. C'e.t le comite 
ration des municipalites qui y procedera. 

4 - il faut, pour pouvoir participer a l'ajudicatioOı ~ 
•oummiHioanaires remettent le meme jour juaqu'a t0 
r nntie et le. autre• documenb mentionocs ci-bas a l• 
ele la commiuion, 

A . Ua cautionnemeot provisoire de 5.250 livrd 
meot aux article• 16 et 17 de la lo~ sub. No. 2490. 

B.- Les documeots deıigncs par la loi. ,
1 

C.- Uoe lettre ıignee, selon l'article 4 de la loi, e ı 
qu'il n'e.x:iıte aucuo empechement a sa participation • 
catioo. J 

O.- Le document qu'o:ı doit se faire delivrer du c~,ci' 
reau techniqu" du comite d.a restauration deı Municip• 
participer a l'adjudication. 1.. 

5.- Lea lettreı d'offres doivent etre remiıe• contre .,~ 
pre•idence de la c )mdliHion juııqu'iı 10 h. le jour de 1 

tion. 1, 
il importe que les lettres d ' offrcs adressees p•' , 1 

soient envoyees recomınandees avec accuse de reecptiO 
vieonent ju•qu'a l'heure dite a la commiS1İon. ıl 

Pour plus de renseignementa a ee aujet •'adreuer' 
bureau tecbnique de la commisıion de restauration dtl 
palites. 

~~::=:===~~-~-==~~~~=::==~~::;r. 

Cunıartesi 23.4.938 

Yiln çerap ipliA"i (MMV) .\ 2 661 
Parke taşı (Gaziantep Beled.) .\; 676 
Bordtir taşı " r. • 676 

Samedi 23·4· 1938 - ---------
Fil de laine pour chauuettes (Min . Def. Nat.) N. 661 
Pave~ (Municipalite Gaziantep) N. 676 
Pierres pour bordur• (Mua. Gaziaatep) N. 676 


