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Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

Bugün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 
-----------Cinai ______ ~~~~~ 

~-
Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

~~----~__..: ____ ~----------~---

~) ~ünakasaıar 

1 

lnhat T . 
~ t amırat, Nafia itleri, Malzeme. Harita 1 

tıııı· -
Sıı d~li~eıbaha inşası (yalnız iıçiliğ"i) 
~•yı .'rlQeni tamiri 
lJ erıde h" 
llıunı· şe ır kazinosu inşaatı 
tt)dı ıdare binuının şehir cephesindeki parite 

lı ırıın ·· · •1•fı UZerıne asfalt kaplanması ışi (şart. 63 kr) 
• Vek"I • tadil" a etı lolcaotaaınıo mudak lcı•mında yap. 

•t Ve ııbhi tesiHt (şart. 22 kr) 

aç. eks. 725 92 

" 
4174 88 

lı:apah z. 18039 59 

• 12600 -

paz. 4311 13 

~ltktr:k · 'ı' ~ -Hava gazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
traJtı it b 

Sokak • • losu: 560 m. (temd) 
1•tn bası: 30 ad. 

" 

J.1cııs 
1~at, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
•t,t . 
içi tPIQ~ 115 çift 

tçe)j lütik çizme; 200 çift 

'y '~llt 
Y~ı.-t kuaaaş: 150000 m . (şart. 4, 10 L) 

kılıf112'1 için bez.: 13700 m. 

560 -
120 -

aç. ek•. çift 5 -
aç. ekı. 1800 -

paz. m. O 60 
kapalı z. 5000 50 

~. Ye büro eşyası, Muşamba-Hah ~tJik ------~~__;_ _ __: _____ V,R. 

•oaıyalı demir karyol.ı: 400 ad. 110800 -

trı,tb 
~tasiye-Yazıhane LeYazımı 
\'r•k 1 

lbdbua: 27 kalem 

1 •. 

~ D~ .... ... ,, 
~ö saç: 5850 k . • lama demiri: 2150 k. - dört 

fe d . 
ıra ernır: 1350 k. - (mubtelıf eb'atta) ile 30 

1'r01 l?ı eb• adında T demiri: 200 k. 
uvarı .. 

l,k .. •r ıç1n çimento karo: 10000 ad .-cilalı par-
li~ı Çını: 5000 ad. - mat çini: 500 ad. 

•at k 1 l\uıç • buru: 75 ad. 
ı. ite kurşun· 5 t 
IVlt k' . . . 

-rı hayvanı 

pu. 

paı. 

aç. ekı. 

.. 
.. 

aç. eks. 
paz. 

aç. art. 
paz. 

2-44 -

1494 

1'285 -

825 
1500 

- -

54 44 
314 -

1352 96 
945 -

323 33 

5750 -
375 04 

81ft -

36 -

112 -

96 38 

61 88 
112 50 

yüzde 15 -

Kuyucak Belediyesi 21-2·38 
Çanak. Vaid. Müd. 18-2-38 
Kayseri Belediyesi 16-2-38 
Devlet O. yol. Ank. H paşa 21-2·38 

Sirkt:cı 

Nafıa Vekaleti 

Karaman Belediyesi 

" 

16·2-38 

10·2-38 
10-2-38 

Seyhan Zir. Mck. Müd. 18·2-38 
O.O.yol. lOcu işit. Müd. Er- 22-2-38. 

zurum 
Jndr. G. Kom. Anlc. SAK 16-2-38 
Tophane Lo. SAK 23·2-38 

Toph;ıne Lvz. SAK 15-2-38 

Topfıane Lvz. SAK 16-2-38 

PT f Fabr. SAK 23-2-38 

D. D. yolları H. paşa 23·2·38 

• 23·2·38 
Pl T Fabr. Müd. 23·2-38 
İstanbul Komut. SAK 

Karaisali Orınl\n Böl. Şefi. 21-2-38 
lnhi~arlar U. Müd. 24-2-38 
lımir Defterdarlı~ı 17-2·38 

Bu işlerin keşif bedeli 12,600 liradır. 

10 -
15 -
15 
15 -

ıs -

e kadar 

" 

15 -
15 -

10 
15 -

15 30 

14 -

16 

10 30 

10 30 
15 -

14 
10 
15 -

~MÜNAKA 
in 

İstekliler bu işe aid şartname vesaır evrakı Devlet 

~~f arnirat-Naiıa isleri ve Malzemesi- Harit l 

be..,le . . 
t Demiryolları Te Limanları i9letme U. ldareaınden: 

illi ıinkara istasyonunda Devlet Demiryolları Umu· 

İlz~ti ~re binasının şehir cephesindeki parke kaldırım 
kapı l'lın aıfalt kaplanması işi ile arka cephesinde asfalt 
~ksi)~lllalı bir meydan yapılması işi kapalı zarf usulile 

Qıtye konmuştur. 

Demiryollarının Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci vezne
lerinden 63 kuruş mukabilinde alabilirler. 

Eksiltme 21.2.938 tarihinde panartesi günü saat 15 te 
An karada Devlet Demiryolları Yol Dairesinde toplanacak 
Merkez Birinci Komisyonca yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için iateklilerin teklif mektub
larile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün 
saat 14 e kadar Komisyona tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

Fazla malumat ve ilanları ı tam metni • • 
ıçın 

ıüt:fen iç saylfelere müracaat ediniz 

= 

1 

-
2490 sayılı kanun ahkamına uygan 945 lirahk muvak

kat teminat. 
Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. 

Kay eri Beleıliye Heisliğindcn: 

Kay-:cride yapılma,ı ınukarrı>r 18039 lira 59 kuruş be
deli keiiifli ,;-chir kazino u in:;ıaatına konulan pey lıaddi layık 
görüldiigü takdirde 16.2.938 çar~anıba günü --aat 15 te Be
lediye encümenince ihale edilmek üze re kapalı zarf u ulile 
ek::!İltmeyt~ konulınu. tur. 

Bedeli ke~fin yüzde 7,5 olan 1352 lira % kuruşluk te
minatı muvakkate verileceği . 

ihale hedeli nin S hin lirası 937 ve mütPhaki i 938 hüt-f 
çe~inden tediye olunacağı. 

Bu işe ait plan ve şartnamenin meccanen verileceği.~ 
Daha fazla ızahat almak isteyenlerin eksiltme gününden 

e\ ve! Belediye l\Iuha ebe-.ine müracaatları ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Nafıa Vekaleti lokantasmm 
mutfak kısmında yapılacak tadilat ve sıhhi tesisat işidir. 

Keşif bedeli 4311 lira 13 kuruştur. 
2- Eksiltme 16 2.938 çarşamba günü saat 15 de Na

fıa vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pa• 
zarlıkla yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mliteferri evrak 22 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğün· 

den alınabilir. 
4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 323 lira 3l 

kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve yapı işleri U. 
müdürlüğünden bu iş için alınmış hüsusi t;Yesikayı haiz 
bulunmaları lazımdır. 

Kuyucak Belediyesinden: 

Belediyemizde inşa edilecek olan 2998 lira 98 kuruş 
keşifli fenni mezbahanın bilumum malzemesi belediyet:e 
temin edilmek suretile yalnız işçiliği açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İşçilik muhammen bedeli 725 lira 92 kuruş-

tur. Açık eksiltme 1.2.38 tarihinden itibaren 2 J gün müd 
detle olup 21.2.38 pazartesi giinü saat l O da Kuyucak 
belediye dairesinde encümen huzurile yapılacaktır. 

Teminatı muvakkate 54 lira 44 kuruştur. Talip olan
ların 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde istenilen ve
saiki ibraz etmeleri lazımdır. Fazla malumat almak iste
yenlerin belli günden önce belediye encümenine müra
caatla şeraiti serbestçe anhyabilccckleri isteklilerin en· 
cümene müracaatları. 

Çanakkale Vakıflar Müdürlüğünden : 
Ek•iltıneye konulan iş: Ezine kazasının övecik köyünde vaki 

hanım değirmeni namile maruf su değirmeninin her mucibi ke· 
şif tamiratı olup açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli: 4174 
lira 88 kuruş. Muvakkat te minat parası .314 liradır. 

1 Ekıiltme 18.2.38 cuma günü ıaat 15 te Çanakkalede va· 
kıflar müdürlüğü dairesi bina ında toplanacak komi•yonda yapı· 
lacaktır. 

2 İstekliler bu işe ait mukılVele eksiltme şartnamesi, plan 
ve keşH evrakını hergün Çanakkale vakıflar müdürlüğünde gö
rebilirler. 

3 - Ek•iltmeye girecekler bu gibi işleri yaptıklarına dair reı

mi veıika ibraz etmeleri 'arttır. 

Elektrik, Havagazı, Kaloriier Tesisat ve Malzem. 
----O..___,_:.-• : 1 -• :mıwww 

Karaman Belediyesinden: 

3X 10 milimetre murabba yüksek tevettürlü yeraltı 
kablosu 560 metre 560 lira. Sokak lambası armatörü 
komple 30 aded 120 lira. 

Evvelce eksiltmeye konulan: Gümrük resmi, Belediye• 
ye aid olmak, Mersin ve Haydarpaşada teslim edilmek 
şartile yukarıda eb'adı ve keşif tutarı yazılı kablo ve 
lambalar 1.2.938 t.ırihinden 10-2-938 perşembe günü· 
ne kadar on gün müddetle uzataldığmdan isteklilerin bu 
müddet zarfmda Karaman Belediye dairesine teklif
lerini bildirmeleri ilan olunur. 



Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Seyhan Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

1- Mektebimiz talebesi için yapılacak 115 çift iskar· 
pinin beher çiftin·e konulan 5 lira muhammen bedel üıe· 
rinden 3 2.38 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. 18.2.38 cuma günü saat 15 te • 
vilayet ziraat müdürlüğünde toplanacak komisyon tara
fından ihalesi yapılacaktır. 

2- steklilerin 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü madde· 
lerinde yazılı vesaik ile yüzde 7,5 nisbetinde dipozitola
rın mal sandığına yatırarak ihale komisyonuna gelmeleri. 

3- Gerek şartname ve gerek mektepte mühürlü nü
munelerini görmek isteyenlerin bu müddet zarfında pa· 
zardan mada hergün mektep müdürlüğüne müracaatları 

ilin olunur. 

Devlet Demiryolları 10 cu İşletme Müdürlüğünden 

Muhammen bedeli 1800 lira olan 200 çift içi keçeli 
lastik çizme idaremizdeki nümunesi evsafına uygun ola
rak 22.2.938 salı günü saat 15 te Erzurumda IO cu İş
hhı_ binumda işletme ko nisyo:ıu tarafmdan açık eksilt-
me ile Erıurumda teslim edilmek üzere mubayaa 
edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanuni vesikalarile birlikte 
ve yüzde 7,5 nisbetindc pey akçelerile komisyona müra· 
caatları ilan olunur. 

Şartnameler parasız olarak Erzurumda işletme komis· 
yonundon, Trabzonda Devlet o' obüs durağmdan ve Hay
darpaşada Devlet Demiryo Harı satınalma komisyonundan 
tedarik edilebilir. 

Jandarma G· Komutanlığı Ankara Satınalma Kom. dan: 

Bir metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen vasıf 

ve örneğine uygun 150 bin metre yazlık kumaş kapalı 

zarfla pazarlığa tahvilen 16 2 938 çarşamba günü saat 
10 da satın alınacaktır. 

Buna ait şartname 450 kuruş karşılığanda komisyondan 
alınabilir· 

Pazarlığa karışmak iıtiyenlerin 5750 liralık ilk temi
nat ve şartnamede yazılı vesika ile birlikte belli gün 
ve saatte komisyona başvurmaları. 

istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

( )rclu ha taneleri için 13700 ınctrC' vat ık kılıflığı bez ::?~~ 

şu bat 93B çar~aınba ~ünii aat t 5 te Tophanı'd" 1 tanhul 
Lc\azım :ıınidiği atınalma knmİ"l)OllUllda kap,ılı zcırfla ek
~iltınesi y.ıpılacaktır. Tahınııı heıJ,.lı ·' hiu lira 5 l kuruştur. 
ilk teminatı 37S lira 4 kunıştnr. :?aıtnamc v~ aüınune .... i 
komi yonda gi;rülehilir. İ:;tcklilerirı kanuni vt•sikalarile h~
raber teklif mektulılarıııı ılıalc saatinıleıı bir Saat evw~l kn· 

misyo•n \ermPleri. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

lstaobul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu hastaneleri için 400 adet çelik somyalı demir karyola 
15 2.38 sah günü saat 15,30 da Tophanede ıatınalma komisyo
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 10800 li
ra ilk teminatı 8IO liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni belgele"ile beraber belli sutte 
komisyona gelmeleri. 

Mqfbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi ---=-----·--- - .. _ -
İr-tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

f:;tanbul Levazım amilreğine hnğlı ınüc e at içiıı 27 ka
lem C\ rakı matbua tabettirilckek kağıt v~ cilt için ınuk.av\a 
ve brzi amirlikçe verilecektır. Pazarlığı 16.~.938 çarşamba 
günü aat 14 tc TophanedP. ::satınalma komi~yonunda ebilt
me i ppılacaktır. H"r<ıinin tahmin b~dcli 214 Jjra ilk le· 
minalt 36 liradır. Sartnaıne Vf' ııüınuneleri koıııhsyonda gö
rülPbilir. f:;teklileriıı bt'Jli saatte koıııisyona gı>lmelcri. 

Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile mik
tarları aşağıda yazılı iki liste muhteviyatı kayın traYers· 
ler 22.2.938 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 
Ankar. da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler her liste hizasında yazılı mu
vakkat teminat ile kanunuli tayin ettia'i vesikaları ve 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 47 4 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eski
ş bir ve İzmir veznelerinde satılmaktadır. 
Eksiltme Muhammen Muvakkat 
Listesi Cinsi Miktarı bedeli teminatı 

No. adet 
1 Kayın 1 11.000 
2 " 33.000 

324.120 
94.710 

16.714,80 L. 
5.985,50 " 

Müteferrik 

P T.T. Fabrikası Satınalma Komisyonundan: 

5000 kilo külçe kurşun açık eksiltme ile satın ah· 
nacaktır. 

Muhammen bedeli 1500, muvakkat teminatı 112,50 
liradır. 

Eksiltme 23.2.ll38 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi 
girmek için de teminat 
gün ve saatte Komisyona 

görmek içic hergün, eksiltmeye 
m· kbuzlarını hamilen muayyen 
gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

l tanbul kumuiaalığına bağlı olan ve olmıyan hirlıklcr 
rıannna hinek ko~mn mek.kftri hayvanı pazarlıkla atııı alı-
11,ıcakt.r. l {ayvan sahiplerinin lıayvanlarile Fındıklıda koıım· 

tanlık satınalma komisyonuna müracaatları• 

.. 
* • 

5850 k. demir saç - 2150 k. lama demiri - 1350 ki
lo dört köşe demir ile 200 k. 30 m m eb'adında T. de
miri alınacaktır. Bak: PTT Fabrikası SAK ilanına. 

• • • 
10 bin adet trotuvarlar için karo, 5 bin adet cilalı 

parlak çini, 500 adet mat çini ile 75 adet balast kalbu
ru alınacaktır. Bak: DD yolları ilanlarına. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R --------
Karai:,alı ( )rman Bölge i Şefliğinden: 

Cin i hacim: M:~. 1>3 çam odunu Kental: 238 
l\lıılıaınmen valıil fiat K. 12 
Seyhan vil:iyt>tinin Karaisalı k.azası ılalıilindeki ormanın· 

<laıı 28:~ kantal miktar ı:aın odunu satışa çıkanlım~eır, 

21 .2.938 giinii saat 14 le Karaisalı orman idaresinde a

çık artırma ile . aulacaktır. 
Rehcr kentalırıın mulıammP.n fiatı 12 kurn:.tur. 
~artname ve mukavelename projelcrı Karnic;alı ıırman 

idare8i yerlerinde alınır. 

i\luvakkat teminat 2 lira 5S kuruştur. 
Satı:;- yalnız serbest müzayede ile alaııcıı yapılacaktır. Sa

lt:ı; umumidir. 

İzmir Defterdarlığından: 

İzmir körfezinde 3 senelik muhammen bedeli 20 bin lira olan 
boma dalyanınında ve yine 3 senelik ınuhammen bedeli 1800 li
ra olan ı;akalvoli mahalleıinde ve yine 3 senelik muhammen be· 
deli 1000 lira Kırdeniz voli mahallinde ve yine 3 senelik muham
men bedeli 1200 lira olan Çılazmak voli mahallinde ve yine 3 
senelik muhammen bedeli 900 lira olan eski Gediz voli mahal· 
linde l.3.38 tarihinde• itibaren (3 ıene müddetle) 28.2.1941 tari
hine kadar balık avlamak baklo su ve kara av vergileri umumi 
talimatnamesinin 28 inci maddesi delaletiyle 2490 No. lı arttır
ma ve ekıiltme ve ihale kanununun 41 inci maddesi mucibince 
2.2.38 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 17.2.38 tarihine mü· 
sadif perşembe günü .aat 15 te ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üze· 
re açık arttırmaya çıkarıldığından taliplerin Ankara defterdar· 
lığına müracaatla şartnameyi parasız tedarik edebilecekleri ve 
her dalyan. veya voli maha linin muhammen bedelinin yüzde 7,5 
tu ayrı ayrı nisbette nakden depozito akçesi yatırmak veyahut 
bu nisbette bankaların teminat mektub1arile d~vletin muayyen 
tahvil ve bonolarını vermek şartile muayyen gün ve 1&atte def
terdarlık odas1nda müteşekkil komiayona müracaatları ilin olu· 
nur. 

İnhisarlar Umum Mücfürlü~üııden: 

Cıbnli rl~polar grupunda ınevr.ut hir çift kureK \C bır 
tentesile lıir kayık pazarlıkla "alılac·aktır. 

Pazarlık 24.2.9:38 tarihirn· ıa t ıyan pP.r~PmlıP gurıu sa

at 10 da Kahctaşta levazım ve Mubayaat ·ıılıe i atış komi -
yonunrla yapılacaktır. 

Satılaet1k ııııl hrr gün Cihalıde gi.irııl~bilir. 

l tcklilerın pazarlık için ta' iıı edileıı gıin vr ,ıatte vuz
de 15 teıııiııat µarasile lıirlıkte yukarıd l ıdı gı'Ç' ıı komı:;yo· 
na müracaatları ilan• olunur. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden= 
1- Şartname ve numunesi mucibince 10.000 metıt 

amerika• bezi pa•arlıkla satan alınacaktır. 
il- Pazarlık 17.ll.138 tarihine rastbyan perıeıobl 

günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube° 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

fil - Şartnameler parasız olarak hergiin sözü geçe' 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giin ve ıaıt
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukanda ada 
geçen Komiıyona gelmeleri ilin olunur. (530) 3-' 

D.D.YOLLARI İSLETME u. MUOURLUGÜNDEH 
t 

Muhammen be.lell~ri ile miktar ve vasıfları atatıda yazılı ~ 
gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek tartile 23.2.938 
çartamba ııünü aaat 10,30 on buçukta Haydarpa,ada war biD.,1 

içinde toplanan Satınalma komisyonu tarahndan açık eksilt1111 

suretile satın alınacAktır. 
Bu ife girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiti vesaik ve br 

ı;alarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ekıiltme gii•• 
saatine kadar komisyona müracaaUuı llı:ımdır. 

Bu ite ait tartnameler Haydarpatada atın alma komiayo11• 
tarafından parasız olarak Jatı tılmaktadır. . 

1- 10,000 adet tretunrlar içi• çimento karo, 5000 adet el" 

lalı parlak çini, 500 adet mat çini muhammen bedeli tıs' 
lira muvakkat teminah 96 lira 38 lcuruftur. 

2- 75 adet balast kalburu muhammen bedeli 
vakkat teminatı 61 lira 88 kuruttur. (738) 

* • * 
Muhammen bedelleri ile miktar ve etr1afı atatıda yauh Z 

gurup malzeme her ııurup ayrı ayrı ihale edilmek tartile 10.2.~ 
pertembe günü 1&at I0,30 da Haydarpafada Gar binası içindels• 
1atınalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile Htın alıoaca"• 
tır. 

Bu İfe girmek iateyenlerin kanunun tayin ettiti veaaik ve hİ• 
zalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme ıü11a 
saatine kadar komiayona müracaatlar1 liı:ımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpafa Gar binaaı içindeki aatıar 
alıına komiayonu tarafından parasız olarak datıtılmaktadır. 

1- 27500 kilo muhtelif eb'atta U. demiri 300 kile 40X40 Dl 111 
eb'atlı dört köte demir 400 kilo 8X60 m m eb'adında lat11• 
demiri muhammen bedeli 3428 lira munkkat temioatl 
257 lira 10 kuruttur. 

2 Muhtelif cins, eb'at ve miktarda bet kalem ambuvatmaab 
dökme boru ve teferruab muhammen bedeli 1105 lira 85 
kuruş muvakkat teminah 82 lira 94 kuruıtur. 

(457) 4-4 

1 
P.T.T. Fabrikası Satınalma Komisyonundan: 

5850 kilo 
2150 • 
1350 " 
200 " 

muhtelif eb'adda demir saç 
• ,, lima demiri 
,, ,, dört köte demiri 

30 mm eb'adıada T. Demiri 
Miktar ve nevileri yukarıda yazılı dört kalem malzeme açı1' 

eksiltme ile 1&tın alınacaktır. 
Tamamının muhammen bedeli 1494 ve muYakkat teminatı 

112 liradır. Eksiltme 23-2-938 tarihine rastlayan çarıamba gü11İİ 
saat 16 da yapılacatından isteklilerin tartnameyi görmek içi• 
hergün ekıiltmeye girmek için de tayin edilen wün ve 1aatt• 
teminat makbuzları ile Komiayona müracaatları. (736) ı -3 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muahedltri 

Türkiye ve Romanya arasında Ticaret Anlaşması 

(604 üncü nüshadan devam) 

Türk Tarife 
No. 
303 

307 B.C.D 
325 

331 
341 

342 

413 

477 

Eşya KontenjaJI 

Ağaçtan kibrit çopü keıilmit veya terid ha· 
llnde ve perde imaline mahsua ince ataç 
çubuklar. (Salahiyettar vekiletin müaaade· 
sile). 
Fırça, silpürge Ye resim fırçaları 
Katranlı asfaltlı veya lifi mevad ile mürek
kep kitıt 
Resim, süzgeç ve sünger kltıdı, kitıt vatka 
Kartdn - D. katranlı, bitümlu, kumlu ve 
emsali dam ve ambalaj için mukavnlar 
Cililı ali mukavnlar (beyaz bir reakli, ) 
A. Metre murabbaının aıkleti 200 wram- ) 
dan 300 grama kadar ) 
B. Metre murabbaının •ıkleti 308 ıram ) 
ye ondan yukarı ) 
Perakende aatılacak hale ıetirilmit İ· 
pekler 
Aalteatoa (amyant) bit6men ve mütabih
leri ve bunların mamulatı (terlribinde 
veya neacinde kauçuk veya eıyaf Yeya
hut adi madenler ltulunanlar •e kitıt, 
mukaYYa, alçı, çimento ve beya veya 
sair adi maddeler ile karıtık olarak i
mal edilmİf olanlar da dahildir (mevadı 
uire ile müretteb veya ıayri müretteb) 
A. Ham (her ,ekilde, toz müateana) ) 
B. Yaprak veya levha halinde (Aı:bea- ) 

5 to' 
3" 

500,, 
ıo. 

40,, 

10 " 

6 ,, 



lg 

Eşya 

tolu ll'lukavva ve kitıtl., da dahildir 

;· El~ise, eldiven, ayakkabı vesaire 
· Larnba römlekleri 

M~ . 
p ucerrıd (her nevi) 

encere camları 
I. Adileri i· B~du, dalrah, çiırili 
· Mın•li mahkuk resimli yazılı 
Ayııa ve mataııa camları (muhaddeb 
rnuka'ar olaalar dahildir) 
A.. Faaatasız 
Demir •aç lavbalar (düz veya oluklu ve 
Çeııberlik) 
A. Adileri: !· Kalınlığı 3 mm. ve ondan yukarı 
· Kahnhtı 3 mm. ye kadar 

B. Bakır Yeaaire ile ralvanizli 
C. Resimli iatampalı veaair 
De•ir veya çelikten 
Adiler 
B. Bakır veuire ile galvanizli 
C. Altın ve güm6ş yaldızlı 
Dernir zincirli 

Kontenjan 

) 10000 ,, 
) 
) 

) 
) 
) 

) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

10 

5 " 

20" 

100 ,, 

5 " 
Her nevi boru Ye rabtiyeleri ) 
A.Dökme (salahiyettar vekaletin müaaadesile) 
B. Demir ·:eya çelikten ) 300 ,, 
C. Her nevi madenler galvanizli ) 
Kalorifer üatüvanleri 
(Radyator) ve aksamı 
Matbah takımları 
Buhar kazanları 
Petrol ve binzinle müteharrik motörler 
(aalahlyettar vekaletin müsaadeaile) 
Elektrik motörler 
Akümülatör ve pil 
Madeni mahrukat: 

20" 
3 " 

100 ,, 

30 " 
30 " 

5 " 

B. Benzin 50.000 • 
C. Petrol Lampan f;0.000 " 
D. Mazot, motorin, dizel Oil, agır ma· 
den yatları ve tortuları 
Parafin, vazalin 
Karpit 

Liste J 
Türkiyeye verilen tarife t~nzilAtı 

100.000 " 

300 " 
300 " 

· Romanya Maliye 
Nezateti tarafın' 

l',t'f Resim dan yapılan kon -
Cb: ' t "") vahidi aolidayon ve 
46 '"11 E"ami kıyaaisi tenzilat) 

.)Q 

Taze veya dundurulmuş Sazan, 
küçük uzan. yayın, yeşil sazan 
Barlaeau cinsi aaıan ve Tuna 
rinraaı 
Ex yayın 100 Kgr. 
Tuzlu Yeya 11alamura aazan, kü-

25 yüzde 

çük sazan, yayın, yetil sazan. 
barbeau cinai sazan ve Tuna 
tingası 

Salamuralı sardelya, hıamai ba
lıkları ve "coliarudia,, "ıta vri-
di,, "aardalya,, denilen balıklar 

.. 

a) Fıçı içinde ,, 
Orkinos ve palamut (taze veya 
tuzlu, salamura) 

Küçük uskumru, bacaliar "atock-
fiıch,, "klippfisch,, Ye zikredile· 
rniyen sair bütün kurutulmuş 
balıklar. 
b) Taze veya tuı:lu sazan ve 
turna ha-yyarı. 
c) Hava almaz kutularda aar
d•lya 
F ••ulya, bakla, bezelya ve mer 
ci-.elr.. 
l<uru nohut 
Susam 
a) Kabuklu 
b) Kabuksuz ve kavrulmu' 
Avelanede, mirobolan 
Ex palamut 
a) Parça halinde 
b) Ötütülmüş 
ÇöYen 
Debaıata mahsus kebrako hü
llsaaı veaair maddelerle zikre-
di111ıiyen mayi ve katı taneler. 
Ex •alex 
Fındık 
a) Kabuklu 

" 

• 

n 

" 

" 

" .. 

" 
" 
• 

" 

b) Kabukauı: 
Portakal, mandarin•, acıporta· " 
ltallar, Ex portakal 
keatane 
8ade11ı 
a) Kattuklu 
b) Kabulr.auı: 
Fııtık 

~) Kabuklu 
hıcir 

•) Çuval içinde, dizi halinde Ye· 

Ya 10 kilodan fazla her türlü 

• 

" 
• 

" 

~•balij içinde. ,, 
k~ Sandık veya kutu •ey11hut 20 

alodan faıle ber türlü amba
llj içinde 

" 25 

" 25 

,. 25 

• 25 

" 
25 

,. Lei J.000 

" 
" 

" .. 
" 

.. " 

" " 
" 

" " 

" .. 
.. " .. 
. ,, 
., " 

" 

" " 

" 

200 
25 

20 
25 

50 
50 
25 

200 

30 

270 
25 

iSO 
900 

25 

300 

500 

(De.ama nr) 

" 

il 

.. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

MÜNAKASA GAZETESt 

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

7 - 2 

FİATLAR (Cours officiels ) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert {Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Peynir kater (Fromage kachere) 
Nohut iri(Poia chiche) 
Yulaf (Avoine) 
Mısır sarı (Mala jaune) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Ceviz içi 
Susam (Seaame) 
Mercimek (LentiJle) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Fasulye ufak (Haricot seci 
Badem iç 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noisettes ) 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
Susam ,, ( ,. sesame) 
Darı sarı (millet j•une) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

., Trakya ,, Tbrace 
Keçi kılı (Poils de Chene 
Kuş yemi (Millet) 

- 1!138 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Plus) 

5 38 -
5 27 50 

4 5 

3 37 -

32 

51 

5 30 

32 10 -

Zeytin yağı I.ci yemeklik (Huıle d 'ol.) 
Sansar derisi 

4.i 
2600 
3500 
525 

20 

2900 
Zerdeva ,, 
Tilki 

" Tavşan 
" 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium} k 500 
Buğday ( Ble) 450 -
Arpa (Ürge) 120 
Çavdar (Seigle) 60 
Un (Farine) 
Mıs;r (Maisı 

Kepek (Son) 15 
Keten tohumu l Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
ıYapak (Mohaire) 2 25 
Yulaf (foin) 
Susaın (seume) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (ltntille) 
Nohut (Poiı Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromagc B.) 17 50 
Tiftik J 50 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
K fındık (Noisette) 

• 
lstanbul 

GiDEN (Exportation) 
Razınot 
Arpa (Orge) 
Tiftik 71 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poia chiche) 
İç fındık (Noıs dec.) 10 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 
İç badem tamaode) 

DİŞ FİATLAR 
(Marchea Etrangera) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 38 
,. • Şikago 4 38 
" ,, Vinipek 5 89 

Arpa (Orge) Anvera 4 47 
Ml!nr (Maia) Londra 3 96 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 90 
Fındık (noia.) G.Hamburg -44 -
K .. " 

Borsası 

1 -2-1938 

Paralar 
Sterlin 

J Dolar 
20 Fransız Fr. 

20 Liret 
20 Belc!ka Fr. 
Drahmi 
20 İsveçre Fr. 
20 Len 

627, -
123,-
76, -
99, 
80 -. 
18,-

57(~.--

20. 
1 Florin 6.5. -

20 Çek kronıı 78,-
1 Avusturya Si. 21,-
l Mark 26, 
1 Zloti 20. -

Pengü 21,-
20 Ley 12, 
20 Dinar 48,-

1 İsveç kuronu 30.-
1 Türk albnı -. 
Banknot -,-

632, 
126,
~2.-

106-
8-t,
u, 

580. 
23. -
70,-
82. 
23,-
29,50 
22,-
2S,-
14, 
52.-
32,-
-.-
-,-

istikrazlar 
Açıhş apuu' 

Türk B. 1 Petin 18,85 IR.85 
Türk bor. 1 vadeli 18.95 18.875 

., ,, il Peşin 18.f)5 18.65 

., il Vadeli 18.95 18.785 
İstikrazı dahili 94.- 94.-

Çekler 
London 
Nev York 

Pari~ 23,57 
Milano 15,2185 
Brüksel 4,7080 

, Atina 87 ,5 I 
Cenevn 3,46 
Sofya 64,0112 
Amsterd. 1,4437 
Prag 22.7675 
Vivana 4,2275 
Madrid 12,65 
Bertin 1,9822 
Varşova 4,24.i4 
Budapeşt 4,0225 

ı 
Bükre, 106,8050 
Belgrad 34,5875 

1 

Yokobama 2,75 
Moıkova 23,53 

Stokkholm 3, l O 

Esham 

626,-
0,80 

23,587i 
15,23 
4,7155 

87,58 
3,463..5 
64.1~ 
1,4450 
22,785 

4,23 
12,66 

l,983i 
4,2467 
4.0~56 

106,89 
34,fü5 
2,i53l 

23,51 
3 

Açıht Kapanı' 
Aslan çimento 11.20 11.20 
Merkez baakaaı 97, - 97,50 

Tahvilat 
Acad. M. Vadeli 40.35 40.35 

1 

Sayfa 3 

MÜTEAHHİTLERİN TAKViMİ 4 
~ Memento des Fourni~sP~rı~s -{!; 

Çarşamba 9-2-938 

1 
Çift renkte kabartma etiket basan otomatik tabı makinesi (lah. 

U. Müd.) .,~ 564 
İzmir tayyare alayı ıarnizonunda yap. atölye in,. (MMV) .,: 590 
İzmir Gaziemirde yap. F. tipi hangar, erat pavyonu Ye heli İDf. 

(MMV) .\~ 590 
Zonguldak barut tecrit depoıu intaaı (lnh. U. Müd.) X! 59ı 
Sadeyağ (Erzurum Aık. SAK) _,; 593 
Marailya biçimi kiremit (OD yol.) .\': 594 
İtfaiyenin Boğaziçi motörüoe konacak yeni motör, tulumba ve 

teferruatile tamiri ve boyası (İat. Beled.) .;\~ 596 
Kozanda kaymakam evi in,. (Adana Vil.) .Y! 596 
Kokuu mevkiinde barut deposu İnfuı (Zoaguldak lah. Baım.) 

.\~ 599 
• Kurban derileri (THK Tekirdağ Şubesi) .\: 600 
Sadeyağ (Ga:ıiantap Ask. SAK) .\! 602 
• Yün ve pamuklu menıucat, transformatör, radyo makinesi ~.a. 

(iat. Gümr. Batmüd.) J\: 604 
• Doç markalı otomobil (iıt. Beled.) ~\: 604 
Sadeyat ve yulaf (Isparta Ask. SAK) .\~ 605 
Maltepe-Kartal yolunun soğuk asfalt yap. (İst. Beled.) .\? 605 
Kontreplak (THK Ba,kan.) .,\~ 607 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hamiş : "No." i'ıtreti ilanı havi raı:etemizin sayı.tını gösterir 

Mercredi 9-2· 1938 

Machine pour tmpression d'etiquette (Dir. Gen . Monopole•) N. 564 
Constructioa d'un aıelier (Min. Def. Nat.) N. 590 

,, ha•rar, pavillon et vespaaienne (Min. Defeaae Nat.) 
N. 590 

Construction df'pôt de poudre a Zoarouldak (Dir. Gea. Monopoles) 
N. 592 

Heurre (Com. Ach . Milit. Erı:erou111) N. 593 
Tuilu type Maraeilles (Ch. de Fer Etat) N. 594 
Pose de moteur, coloriare ete . au moteur marin Boghasitchi (Mun. 

lstanb.) N. 496 
Conı.truction ıaaison du maire a Kozan (Vilayet Adna) N. 596 

" dı.'pôt de poudre a Kokaıou (Dır. Trav. Pub. Zoungoul-
dalt) N. 599 

• Peaux et boyaux (Dir. Lfrue Aviatio• Turque Sue. Tekirdııh) 
N. 600 

Beurre (Com. Ach. Milit. Cu:iantep) N. 602 
• Tisı1us de coton et laıne, transfo·mateur, machine radıo ete. (Dir. 

Ventes Douaneı lıt) N. 604 
• Auto marque Dotch (Mun. i11taob11I) N. 604 
Beurre et foin {Com. Ach . Milit. lıparta) N. 605 
Coostruction en aaphalte s route Maltepe-Kartal (Municipalite lat.) 

N. 605 
Contre-plaque (Ligue Aviation Turque Suc. Ank .) N. 607 

* Les aıteriaqueı indiquent une venle par voie de aarenchere. 

N. B.- Leıı Nos ındiqucı en regard dea :ırtides ao•t ceux d• 
ournal dans 'equel l'aviı a panı. 

Kurban bedelleri ve 
Hava Kurumu 

Türk Hava Kurumundan 
teblit edilmi,tir: 

"Yurtdaşlarımızı her sene 
oldutu gibi bu sene de Kur· 
ban Bayramında aynen veya 
bedellerini yermek suretiyle 
Kurumumuza teberru edecek
leri kurban deri ve batırsak· 

ları hasılatı kurumumuzla Kı
zıl ay ve Çocuk Eairgemt- Ku· 
rumları arasında müsavi tekil
de taksim edilecektir. Deri ve 
barsak verilince behemehal mu
kabilinde makbuz istenilmesi 
rica olunur.,, 

! Tiyatrolar 

TEPEBAŞI 

ıııı ııı illi 
111 

1111111. 

Yazaa: 

- -&!!EL& 

DRAM KISMI 

Bu akıam 
ıaat 20,30 da 

SÜRTÜK 
3 perde 

Mahmut Yuari 

Edirnekapı-Metria fOseai üıerinde ve Rami kıtlaaı 
ilerisinde Bay Alinin etcarı müamire ve mütenevviayı 
bir mıktar batı, tatlı ve bol suyu havi yedi dönümUllı 
arazi içeriıindeki on odalı ve ayrıca ahlf ve kümes bi· 
nalarını cami köşkü acele ve pek ehven fiyatla satılık
tır talip olanlar istanbul Belediyeıi Zabıt ve Muamelat 
Mümeyyizi Kemale müracaatla her yakit malGmat alına
bilir. 

!mtiyu Mlaiti •e J .. itJ-i 
Direktiri: İsmail Girit 

Buddıiı 1er: ARTUN BaaUDeTı 
Gal•ta Billiir ~ Nn. 10 
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A) Adjudications ao Rabais 

Constr•ıction-Reparation- Trav Publics Materiel de Construction-Cartograpbie 

Maina-d'oeuvre pour corutrucfon de l'abattoir 
Rcparation mouli• d'eau 
Con1truction casino de la vilte a Kaısseri (aj.). 
Construction en asphalte pres la station d' Ankara 

(cah. eh. P. 63). 
lnıtallation sanitaire et reparation a la buanderie 

du rutaurant du Ministcre des Travaux Publics 
(cah. eh . P. 22). 

Publiqur 

" 
Pli cach 

" 
Gre iı rrc 

725 92 
4174 88 

18039 59 
12600 

4311 13 

Electricite•Gaz·Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Cible souterrain de 3 X 10 m m : 560 metres 560 
(ııj. ). 

Lampes pour rue : 30 p. {aj.). 120 -

Habillement - Chaussures Tissus- Cuırs 

Chausıurcs: 115 paires 
;, Costumes pour uniforme1 d'ete : 150000 m. (cah. 

eh. P. 4,50). 

Publique 
Gre a grc lem. O 60 

Bottines en caoutchouc : 200 paires 
Toile pour houıt1e de lits : 13700 m. 

Publique 
?li cach 

1800 
5000 50 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Lita de fer avec ıommieu d'acier : 400 p. Gre a rre 10800 

1 ravaux d'lmprimerie - Papeterie 

lf lmpreuion de registre: 27 lots. Gre a i're 244 

!Jıvers ---

l ı 

i l 

i! 

Carreaux de ciment pour trottoir : 10000 picces -
Faiences brillaıatu: 5000 picces - ld. mates : 
500 pieces 

Publique 1285 

Cribles pour ballast : 75 p. ,, 825 
Tôlea de fer : 5850 kilos- Lamcs de fer: 2150 ,, 1494 

kilos Fcrs eıaux : 1350 kilos (div. dim.) et 
fer T. de 30 m m : 200 lciloı. 

Lingots de plomb : 5 t. 
Chcvaux de trait 

R Adjudications a la surenchire 
Bois de sapin : 283 quint. 
Barque, voilier et raınea 

n 

Gre a gre 

Publique 
Gre a ıre 

Les contingents alloues a la T urquie 
par l'ltalie 

Conformement a l'article 3 du traite de comırıerce turco-italien, 
le contingent allouc •UX marchandi~eı turquel devant ctre İmpor .. 
t f>es en ltalie dıırant u•e periode de 6 mois, du ler janvier au ler 
juin 1938, vient d'etre communique. Voici, en lires, la valeur cor
rcspondant iı. ces divers conting-ents : 

Oeufs de poule, 3 millions ; po"ssons frais , 3 millions, melaue 
150000 ; 

Orge de la nouvell e recolte, 9750000 ; mais, 2625000 ; graines 
diveraes. 876000 ; legumes secs 500000 ; fruits secı. 100000 ; rai· 
ains sec• ; 935000 ; graines oleagineuseı, 250000 ; 

Huile de poisıon, 250000 ; huile d'oliveı 5250000 ; coton brut 
3500000 ; laine lavee ou non lavee. 750000 ; chiffoııs de laine, 
325000 ; aoie 500000 ; 

Cbromite, 1500000 ; minerai de plomb, 500090 ; 
Cedrats, 150000; opium, 1250000; coloranls et tanants, 500000; 

1500 -

54 44 
314 

1352 96 
945 

323 22 

5750 

375 04 

810 -

36 -

96 38 

61 88 
112 -

Municipalite Kouyoudjak 
Dir. Vakoufs Tchanaldtale 
Municipalite Kaisseri 

1 Adm. Gen. Ch . Fer Etat Ankara 
\ Caisıes Haydarpacha et Sirkedjı 
Ministere Trav. Publics 

21-2-38 
18-2·38 
16-2-38 
22-2-38 

16-2 38 

Municipaliie Karaman Jusqu'au 10·2-38 

" n 10-2-38 

Dir. Ecole Agricole Seyhan 18-2-38 
Com. Ach. Command. G. Gend. Anlt. 16-2-38 

10 Expl. Ch. de Fer Etat Erzeroum 22·2-38 
Com. Ach . lnt. lıt . Tophane 23-2-38 

Coa. Ach. Intend . lst. Tophane 

Com. Ach . lntend . lat. Tophane 

1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpacha 

" Com. Ach. Fabrique P T .T. 

Com. Ach. Fabrique P.T.T. 
Comm . Ach. Co111mand. lıt. Findikli 

Dir. lng. Forit Karaısali 
Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

15-2-38 

16-2-38 

23-2·38 

23-2-38 
23-2-38 

23·2-38 

21-2-38 
24-2-38 

Peaux brutes de saiaoıı, 2 millions ; 
Avoine, 5625000 ; son 3750000. 

10-
15 
15 
15 

15 

15 -
ıO-

15 -
15 -

15 30 

14 

10 30 

fo 30 
16 

1!; -

14 
15 

Les confüırents fixes pour les autres articles aont equivaleat11 a 
50 pour cent de ceux de 1934, soit : 

Gibi er, 7COO ; seigle l 6000 ; fruit. ou legumeı conserves danı le 
vinaigre et la saumure, 1600 ; hu\'rs vegetales, 870 ; cire non-ou
vree, 10.25 ; poils bruts 1000; chales et coııvertures ea laine 1600. 

Minerai de zinc 252150 ; oıinrrai divt-n, 13850 ; vieille feraille 
et vieil acirr. 48880 ; cuivres en rouleaux ou en blocı, 8850 ; ou
tillage poıır chauffıııre, 500 : ad::umulateura electriques, 500 ; 

Planches "alfo" de noyer et d'ormeau, 1107380 ; planches, type 
"beta,, , 233100 ; copeaux et debris de planehes, 105200 ; plancbes 
de honne q1ı11litc, 229000 ; 

Cornes non travaillees, 8850 ; o• non travaillcs, 27800; nticles 
en os et en corne, 1 lSO ; 

Parafiae, 56500 ; colle, ricin ete. 325 ; en2'r~iıı organ quea, 
3750 ; 

Argent en barrea ou en linıota, 3500. 
FiN 

De I' Administration Generale deS 
Chemins de Fer et des Ports de l'Et 

La miıe en locatioa par voie ele marchandage et 
conditiona du precedent uia, du buffel, de la buvett• 4' 
que de vente des journaux et du cHino ae trouvant 
gare d' Ankara a ete ajournee au lundi 28-2-19.lS. 

Lea ıoumiıaionnaire• doivent 1>re•enter lea documeall 
eant leur competence et capacite financiere ainıi que ıeııt 
tite juıqu'au soir du 23·2-1938 i la commi11ion de la D' 
Exploitation a Ankna et a la Direction de la Premier• . 111 
tation a Haydarpacha. Les cahiers dea cbargn aeront r•' ti 
tuitement, par les memes departements, a ceux qui lel 1 le 
deraient. (727) ' 

• it • 

7 groupes de wagon• et locomotiveı de cliffereab georfl 
lea valeurs eıtimatives et garanties proviıoireı indiquee• 
HrOnt acbetes separement et en caı de beıoİn a co1111lll 
un aeul fourni11eur par voie d'adjudication ıouı pli c• . 
vendredi 8 Avril 1938 a 15.30 b. au local de l' Atlı:ainistr• 
nerale i Ankara. 

( 

Ceux qui deıirent y prenclre part doivent ı-emettre a I• ıı. 
ıidence de la Commi11ion le jour de l'adjudic.tion juıqu'i t 
h. leura offre•, leı r•ranties indiqaees ci·apreı, les ce 
exigeı par la loi et un certificat de competence delivre 
Miniıtere des Travaux Publica. 

Lea cahiers dea charges aont en vente au prix 
aux Caiueı d' Ankara et de Haydarpacha. 
Groupe Nom Quantite Valeur 

eatimatiYe 
Ltqı. 

1 Locomoti veı type 1 E 44 4100000 
il 

" " 1 E et 1 D 1 44 4080000 
ili Voitureı a voyaa-eur1 de typea 

differenta 106 3100000 
iV Waıona fermea pour marchan-

disca 450 1800000 
v Waıons pour muchandiıea de 

typea differenta 366 1400()()(, 
vı Autorailı de typea differenb 12 1100000 

Vll Wagon pour dynamometre 1 165000 

- ---

Adjudication des travaux de construction et d'inıtall• 
d' eau potable de la ville d'Uşak 

Du Ministere de l'lnterieur: 
L'adduction d'eau d'une diıtance de 5,5 kilometrea a 

le captage, la construction d'un maılak, d'uo depôt, , 
ıea•ıx, la fourniture dea materiaux nece11aires et autre• 
soires Ht miae en adjudication ıouı plis cacheteı. 

1.- Le prix eatimatif est de 125,584 livrea 50 ptrı. 
2.- Lea aoumİHİonnairea peuvent ıe faire delivrer le• 

jeli, cabiera dea charıes et autrea pieces contre ver1e111eıııt 
628 piaatrea, du bureau tecbnique de la CoınmİHİon de 
ration des municipalite• au miniatere de l'interieur. 

3-L'adjudication ıere faite par la comi11ion de reataur 
dea municipaliteı qui ae reunira le lundi 21-3-938 a 11 h. 
le local de la Banque des Municipalitea it Ankara. 

4- Lea soummi11ionnaires doivent, afi'!I de pouvoir part 
il l'adjudication,remettre juıqu'audit jour • 10 h. a la presid,, 
la commi11ion leı garantiH et documenta dont t:aumeratio' 
apreı: 

A- Un cautionnement pro.,iıoire de 752,925 
nıent aux articleı 16 et 17 de la loi No. 2490. 

B - Le1 documents requiı par la loi. 
C-Une lettre sirnee conforme a l'11rticle 4 de la loi, 

qu'il n'exiate aucun empechement a .. participation a l'adjudie:, 
D- Le document qu'on doit ıe faire delivrer du cb 

burea·: technique du comite de restauration deı municiP 
pour participer a l'adjudication. j 

5 - Les lettreı d'offrea doiYent etre remiıes contre reÇtl 
presidence de la commi11ion j.ııqu'a 10 h., le jour de l'adjudie• 

il importe que les lettreı d'offrH adresıees par la poate 
envoyees recommandeeı avec accuıe de ~ception et p•' 
nent juıqu'a l'heure dite a la commi11ion. 

Pour pluı de renıeignements a ce ıujet a'adreııe' 
chef du bureau technique de la commi11ioa de reıtauratioat 

1 municipalitea. 

Le "Münakasa Gazetesi,, lit et depoaille pour 
plus de 40 journaux officiels et non·officiels, paraİ 
a Ankara, en Anatolie, en Roumelie et a Jıtanbul. 


