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1 Ç i N D E K i L E R: 1 
a) Münakasalar : ~ 

1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. ı 
2 - İn,aat, Tamirat, Nafıa İşleri , Malzeme, Herita. l 
3 - ilaçlar-Klinik ve l'Spençiyari alit-Hastane levazımı. 
4 - Makineler, Motörler, sair Teferruata 
5 - Matbaa işleri, Kırtuiye, Yazıhane Levazımı. i 1 
6 - Zıraat makineleri ve Levazimı. ı 
7 - Elektrik Tesisatı ve Malzemesi t 
8 - Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v • s S 
9 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları ve saire ı 

•o...:-_~~~!!!"~ ....... --................................. ·--·--..................... ! 

zak, Zahire, Et ve Sebze : 

Okulu artırma, eksiltme Komi•yonundan: 
ilk teminat Saat 

L. K. 
Mikdarı 

kilo 
2?J)()() 

Tahmin 
bedeli K. 

11,25 

Tutarı 

L. K. 
2475 

10000 
750 
500 

2500 
1000 
400 

1000 

45 
43 
37 

85 
62 
90 
34 . 

4500 
322 50 
185 

5007 50 

2125 
620 
360 
340 

185 63 10 

375 5.1 10, 15 

3445 258 38 10,30 

500 
500 
500 

24 
50 
32 

120 250 
6000 3 

120 
250 
160 

530 

300 
180 

39 75 10,45 

480 36 il 
lt Jdcam-.--40000 ___ p_ar_ç_a_3 ___ 1_200 ___ 90 11, 15 

la t içi 150 M 52 50 _.._ ıc.,.. 100 65 65 

ıı Gıı. 150 18 27 
"'ile ,. . 50 45 2250 

t,.ll ~'tile 50 40 20 
~ &taeir 150 15 22 50 
~tı 40 60 24 
lGı.ıG 50 M 17 50 

4000 
3000 
3500 

150 
300 

5 
6 

26 
20 
12 

251 00 

200 
180 
910 
30 
36 

18 77 11,30 

Pirinç 
Yumurta 
Kuru f aaulya 
Sirke 
Kuru barbunya 
Kuru bezelya 
Tuz 
Salça 

Soda 

Tavuk 
Hindi 

Silivri yoturt 
Kue yoğurt 
Süt 
Kaymak 

YaHı kadaif 
Ekmek kadaif 
Tel kadaif 
Reçel 
Güllaç 

.1 

3500 
30000 ad. 

1000 
300 
200 
100 
750 
200 
200 .. 

800 
500 

2500 
500 Ki. 

1500 
50 

150 
100 çift 
100 
400 
100 

24 
1,5 
17,5 
IO 
13 
9 
6 

15 
7,5 

50 
50 

13 
5 
il 

100 

17,5 
21,5 
3.1 
45 
50 

840 
450 

175 
30 
26 

9 
45 

15 
2976 223 20 11, 4!5 ----
4oo 
250 
650 
325 
25 

165 
50 

565 

26 25 
27 • 
3.1 

180 
50 

48 75 13,5 

42 38 14 

316 75 23 76 14,30 --------------------Yeşil salata 
Prasa 
lapanak 
Havuç 
Lahana 
Kök kereviz 
Patlıcan 

Taze bamya 
Domates 
Semiz otu 
Kabak 
Taze bakla 
Dolmalık biber 
T. Ayşe kadın Fa. 
Balkabağı 

En~nar 
Taze bezelye 
Taze çala 
Taze barbunya 
Karnabahar 
Hıyar 

Salamura yaprak 
Yeşil sotan 
Maydanos 
Dere otu 
Nane 
Limon 
Kuru sarmısak 
Pancar 

2000 
1200 
2000 
250 
700 
500 

toopo A 
300 

2000 
500 

1000 
500 
500 

1500 
200 

1000 a. 
200 
100 

200 
150 

1500 
100 

500 
3500 Demet 
800 ,, 
150 ,, 

7000 Ad. 
50 

100 

1 
3 
5 
5 
4 
4 

2 
15 
5 
3 
5 

13 
9 
13 
2 
9 

17 
14 
12 
14 
2 

15 
1 
1 
1 
1 
3 

15 
2,5 

20 
36 

100 
12 50 
28 
20 

200 
45 

100 
15 
50 
65 
45 
195 

4 
90 
3.ı 
14 
24 
21 
30 
15 
5 

M • 
8 
1 50 

2ı 

7 50 
2 50 

1244 9.1 ao ı s 
Okulun Mayıs 937 sonuna ka~ar yukanda cins, mıktar, tah

min bedelleri, tutarları ve ilk teminatları yazıla ihtiyacatı şart· 
a~melerine a-ire Et (kapalı zarf) usulile ye diterleri açık ek· 
sıltmeye konulmuftur. 14/7/936 tarihinde ialı günü yanlarında ya· 
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nh ıaatlerde eksiltmeleri yapılacaklar. Kapalı zarfda teklif mek
tuplarının bir saat evvel komisyona verilmesi. 

İsteklilerin tartnameyi ırörmek ve teminatlarını yatırabilmek 
lzere Arnavutköy Sarrafburnundaki okula başvurmaları, ihale 
günü de cari sene ticaret odası belgesile ve 2490 sayıla kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazıla belgelerile Fındıkla: Güzel sanat· 
lar akademisinde Yüksek mektepler muh'lSebecilij'ine gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonundan: 

1- Garnizon hayvanatının 

ihtiyacı için 150 bin kilo arpa 
6 Temmuz 936 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat on beş
te kapalı zarfla ihale edilecek
t ir. 

2- Münakasa Ankara leva
zım amirliği HhD alma komis· 
yonunda yapılacaktır. Şartna

mesi komisyonumuzdan hergün 
paraıız olarak görülür. 

3 - 150 bin kilo arpanın tu
tarı 6750 lira olup ilk temina· 
tı 506 lira 25 kuruttur. 

4 - Münakasaya ittirak ede -
ceklerin 2490 sayıla kanunun 2. 
3. üncü maddelerinde iıtenilen 
vesikalarla birlikte teminatı 

muvakkate makbuz ve tekfü 
mektublarını ihalenin yapıla

cağı belli saatten bir saat ev
vel mezkur komisyona verme· 
leri. 

* • • 
Serom aşı evinde bulunan 

ıerom ve tecrübe hayvanlarının 
ihtiyacı icin günde 60 kilo pan
car ile 3 kilo patates 4 Tem· 
muz 936 tarihine müsadif cu· 
martesi günil saat on birde 
açık eksiltme suretiyle satın 

ahnacaktır. İki kalem sebzenin 
tutarı 467 lira 46 kurut olup 
teminatı muvakkatesi 35 lira 
6 kuruttur. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Ankara levazım 
imirliği satın alma komisyo• 
nuna teminatı muvakkate mak
buzları ile müracaatları. 

• • • 

1- Garnizon hayvanatının 

ihtiyacı için 100 bin kilo sa· 
man 7 Temmuz 936 tarihine 
müsadif sah günü saat on beş· 
te açık eksiltme ile alınacak

tır. Şartnamesi Ankara Leva
zım Amirliği satınalma komis
yonunda hergün parasız görü
lür. 

2- 100 bin kilo samanın tu
tarı 2000 lira olup ilk teminatı 
150 liradır . isteklilerin 2490 sa
yıla kanunun 2. 3.üncü madde
lerinde istenilen vesikalarla 
birlikte teminatı muvakkate 
makbuzlarını komisyona vere
rek belli saatte komisyonda 
hazır bulunmaları. 

• 

Ankara Valiliğinden: 
Etimesut nahiyesi nümtıne 

dispanserinin 1-7-936 dan J0.5-
937 ye kadar bir yıllık et, ek
mek, kuru erzak ve kışlık ve 
yazlık sebzeleri eksiltmiye çı
karılmıştır. İsteklilerin 4-7-936 
cumartesi günü saat 11 de Sı

hat müdürlüğü dairesinde Htın
alma komisyonuna gelmeleri 
ve şartnameyi görmek isteyen· 
lerin de her gün Sıhat müdür
lüğü kalemine müracaatları. 

DarüşşafakaDirektörlüğünden 
Mektebe alınacak ekmek icin 

evvelce verilen ilin üzerine 
müracaat edenlerin verdikleri 
fiat uygun görülmediğinden ta
lihlerin 2 temmuz 936 perşem
be günü aaat 15 te Nuruosma
niye mahfilinde Kurum merke
zine gelmeleri. 

2 -inşaat- Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme - Harita 
Kocaeli Vilayetinden: 

6-7-936 pazartesi günü saat alhda Kocaeli Vilayetinde Derin
cede "on bir bin üç yüz kırk sekiz lira kırkn kurut ketif bedelli 
altmıı, Tütün Çiftliginde "on dört bin üç yüz seksen birn lira 
40 kuruş keşif bedelli altm!f, Aslanbeyde "yedi bi::ı beş yüz yet
mit bir,, lira on kuruş,, keşif bedelli otuz göçmen evi inıaatı 
ayrı ayrı kapalı zarf uaulile eksiltmiye çıkanlmııtır. 

Şartname, keşif evrakile buna müteferri diğer evrakı ellişer 
kurus mukabilinde Koçaeli Bayındırlık Direktörlüğünden alabi
lirler. 

Muvakkat teminat: 
• 

Derincede sekiz yüz elli bir lira on üç 
kuruş. Tütün Çiftliğinde bin yetmi' sekiz 
lira altmış kuruf. 
Aslanbeyde bet yüz altmı' yedi lira sek
sen üç kuruş. 

İsteklilerin Ticaret odasına kayidli bulunması ve bu gibi i'leri 
yapmıt bulundutuna dair resmi vesaik ibraz etmesi ve matbu 
11ümunesine göre tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ihale 
ıününd.,n en az sekiz gün evvel ibraz ile fenni ehliyet vesikası 
almit olması lizımdir . 

M. M. Vekileti 
S. A. Komisyonundan: 
1- Muhtelif yerlerde yer al· 

tı benzin tankı yaptırılacaktır. 

2 Bu itlerle meıgul olan 
firmalar M. M. V. Hava müs
tetarhtı inf&at ıubesine müra
caat ederek fenni malumat al-

dıktan ıonra hiç bir teahhüdii 
tazammun etmemek şartiyle 

proje ve tekliflerini temmuz 
936 ıonuna kadar mezkur ,u
beye vermeleri. 

1 
ziran 936 sah günü ı••t 

\ 
Tophanede Sabnalma f 
nunda yapılacaktır. 1'e151 cibince tahmin bedeli 
56 kuruıtur. 

İstanbul Levazı Amirliği 
Satınalma Komiıyonudnan: 

Davutpa,ada bulunan Askeri 
fırının cam, çerçive ve kiremit
lerinin pazarhkla tamiri 30 ha-

Son teminatı 22lira 88k~ 
Ş a r t n a m e ve ket'· 
miıyonda görülebilir· 
lilerin belli saatte Ko 
galmeleri. 

3.--llaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit: 

Manisa Valiliğinden: 

1- Manisa Memleket Hastanesi için 2651 
min kıymetinde 137 cins iliç ve tıbbi malzeme satın 
tır. __ ..11 

2- Bunların cins, miktar ve eksiltme ıartlarını rösPJ .. 
Ankara, İstanbul ve İzmir Sıhhat Müdürlüklerinde 111e 

Orada görülebilir veya Manisa Memleket Hastanesi Da 
liğinden parasız olarak alınabilir. 

3 - Açık eksiltme Temmuzun 17nci cuma ırünü aaat tJll 
de Manisa Viliyeti Daimi Encümeninde yapılacaktır • 

4- Muvakkat teminat miktarı 198 lira 87 kuruştur. 

4 - Makineler, Motörler, sair teferruatı 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Yüıde 7,5 muvakkat tahmin bedeli Cinsi 
teminat Lira 

Lira 
60 800 Motör ve 

Devlet Basımevinde mevcut yangın söndürme tesisatıo' 
şartnamesi mucibince bir motör ve tulumba konacaktır. 

Açık eksiltme 15 7 936 çarşamba ırünü saat 15te De~ 
sımevinde idare komisyonu huzurunda yapılacaktır. ,,,1 

İsteklilerin o gün ıaat 14te kadar yüzde 7,5 pey akÇ 
60 lirayı Basımevimiz nezdine yatırarak eksiltmeye itti~ 
bilirler. Şartname direktörlükten alınabilir. 

5-· Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malı 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

60 adet varide ve sadira defteri 
30 zimmet. 
500 adet şaför ehliyeti. 
200 adet ıoför karnesi. 
300 adet ıoför muayene defteri . 
300 adet araba cüzdanı 

2000 adet müıvetdelik 
1 - Yukarıdaki mikdar ve isimleri yazılı evrakı 

beş güo müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 606 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 45,5 liradır. 
4 - Nümune ve tartnamesini görmek isteyealer 

sap itleri direktörlüğüne isteklilerin 3 temmuz 936 
saat on buçukta Belediye encümenine müracaatları. 

6 -· Zıraat makineleri ve Levazımı 
Ankara Vilayetinden: ;! 

1- Viliyet çiftçilerine datıtılmak üzere satın ablt "'.J 
tane sap arabasının 6 7 9J6 pazartesi günü saat 15te k•r 
usulile ekıiltmesi yapılacaktır. 

2- Arabaların tutarı 14,700 liradır. 
3- Şartnamesi Ankara, istanbul, Eskitebir ve 

Direktörlüklerinde görüle bilir. 
4- isteklilerin arabaların yüzde 7,5 tutarı olan baols' 

bu veya Hususi Muhasebe Direktörlütü veznesiae 
makbuz ve teklif mektublarile birlikte eksHtme güaO 
Vilayet Daimi Encümenine gelmeleri. 
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Milli Saraylar Müdürlüğünden: 

f t 1.- Milli Saraylar müstahdemleri için pazarlık suretile Yüz 
ı:tıı ~ ·ı k 
2 

uç çı t undura yapdırılacaktır. 
itil) · - Pazarlığa girmek isteyenler Milli Saraylar Müdürlüğü ka

~ne ınüracaat ederek nümuneyi ve şartnameyi görebilirler 
~ot - Pazarhk 1 T emmuz 936 çarşamba günü saat on beşte 
~abahçede Milli Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

"alc - Muvakkat teminat Kırk lira olup bu paranın muayyen 
llıakıtten bir saat evvelin~ kadar Malsandığma yatırılmış ve 

buzunun pazarlık Komisyonuna verilmiş olması lazımdır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler ·. 
Al e. 

un, Satım Komisyonu 
Reisliğinden: 

b ~eylj tıp Talebe Yurdu tale
~•ı .. 

' •çın olbabdaki nümune ve 
p~~narnelerine göre 720 takım 
IJarn ·1 r il ı e 1440 aded frenk 
01lıleği kapalı zarf suretile 

'iltı 
b alınacaktır. 

S hl .._ Eksiltme Cağaloğlunda 
1 h t . 

&ı~ ~ ve içtimai Muavenet 
~ lıdurlügü binasındaki Koqıis· 
l~~da 10 7 936 cuma günü saat 

2
e Yapılacaktır . 

ili' -- Tahmini fiat: Bir takım 
t~arnanın 297 ve bir aded 
0:leğin 358 kuruştur. 

I;~ .._ Muvakkat teminat: 346 
~ 68 ~uruştur. 

Ç -- istekliler nümunc~leri 
~ 'llıberlitaş civarınd~ Fuatpa-
1ll t .. b 
~ili Ur esi karşısında Leyli Tıp 
'tb~~e Yurdu Merkezinde gö· 
i~ •lırler ve şartnameyi de pa-

512 o.tarak alabilirler. 
~ t -- isteklilerin cari seneye 

T· tti ıcaret Odası vesikalarını 

"ll~terrneleri bu işe yeter mu
ba kat teminat makbuz veya 
~,tıka ve teklif mektuplarını 
.. 1492 sayılı kanunda yazılı .,,.k 
L. 

1 aları eksiltme saatinden 
llıt 
~ saat evvel Komisyona ver· 

tleri. 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - 936 senesinde zabıta 
memurlarına yaptırılacak elbi
seler için azı 12969,30, çoğu 

13081,50 metre kumaş 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile 1 

eksiltmiye konulmuştur. 
2 - Kumaşın rengi koyu 

kurşuni olacak, beher metresi
nin bedeli muhammeni 500 ku
ruştur. 

3 Kumaşların ihalesi 13·7-
936 pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada Emniyet işleri umum 
Müdürlüğünde teşekkül eden 
Komisyon huzurunda yapılu
caktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler: 
Kumaşların muhammen bedeli 
olan 65,407 lira 50 kuruş üze
rinden yüzde yedi buçuk hesa· 
bile 4905 lira 55 kuruşluk mu-
vakkat teminat mektubu veya 
makbuzile ve 2490 sayılı kanu
nun 2 inci ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektublarını ihale vak
tinden bir saat evvel Komisyo
na vermeleri. 

5 Kumaşların ihalesine ait 
şartname Emniyet İşleri Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komis
yonundan alınır . Fazla izahat 
almak ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin mezkur Komisyona 

""""' müracaatleri. 
.....____-~~~~~~~~~~~~~~-

a 
··Elektrik Tesisatı ve Malzemesi : 

İktisat Vekaletinden: 
:\tüt~navip ceryanh Elektrik saatleri ayar maHsı eksiltmesi: 

lllk · - iktisat Vekaleti Ölçüler ve ayar Müdürlüğü Marmara mın
~G~81 "İstanbul Ölçüler ve Ayar Başmüfettişliğinde kurulacak 
d,i,:n.avip ceryanlı Elektrik saatleri ayar masası şartnamesi 

2 
811lde açık eksiltmeye konmuştur. 

lıı 11 .- Eksiltme müddeti 22-6·936 tarihinden itibaren 45 gün o
;-llp ~hale 6-8-936 perşembe günü saat JO da İktisat Vekaletinde 

1 ıtcakiır. 
''Sa.'3-.. istekliler bu işe aid şartnameleri İstanbul' da Ölçüler ve 

r 8 f l .. tGııcJ aşınü etti.ş iğinden ve Ankarada Olçüler ve ayar Müdürlü-
<\ en alabilirler. 

l ı r f· - Talipler Fenni şartnamenin "D" Fıkrasındaki evraklarla tek
"t ~atlarını ihalt? gününden en az 5 gün evvel Ankarada Ölçüler 

S ::C\r Müdürlüğüne vereceklerdir. 
il~ ,) ~Eksiltme~~ girebilmek için taliplerin ihale gününden en 
fı'tl g~n evvel Olçüler ve Ayar Müdürlüğüne verecekleri teklif 
llı,j:t'•nın yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatır· 
f'lı ;ı. Veya 249() sayılı artırma eksiltme ve ihale kanunun tarİ· 
bil l'~'.r~sinde bir banka mektubu getirmeleri ve şimdiye kadar 
t~ıt: .1 ışleri yaptıklarını ve bu hususdaki fenni kabiliyetlerini 
~ttj ;ır kanaatbaş vesikalar ibraz eyl~meleri ve bunlar bir Şir
lııııdtı~tnail ediyorlarsa musaddak Vekaletname ve mukayyet bu· 
'tt'İ'- ları Ticaret Odası veya Muhakemesinden yeni tarihli bir 

l{ll g .. 
oıtermeleri şarttır. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1- Belediyeni!1 bir senelik ihtiyacı olan 500-800 ton benzin 

k;.palı zarfla On beş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 263,200 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 19740 liradır. 
4- Şartnamesini görmek isteyenler hergün yazı işleri kalemi

ne gelebilirler. 
5- İsteklilerin usulü Dairesinde tanzim edecekleri kat'i teklif 

ve teminat mektuplarını 13 Temmuz 936 pazartesi günü ihale 
saati olan Ou beş~en bir saat evveline kadar yani saat On dört
te Belediye Encümenine vermeleri ilan olunur. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1- Yüksek Ziraat Enstitüsü· 
nün 936-937 yılı kış me vsimin· 
de şartnamede yazılı kaJorifer
li binaların kaloriferle, kalori
fersiz binaların da kok kömürü 
sobasile ve 165 gün müddetle 
ısıhlması kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 İhale Enstitü binasında 
toplanan Komisyon tarafından 
I0-7-P36 Cuma günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 27000 

1 O -·Müteferrik 

lira ve muvakkat teminat tek
lifin yüzde 7,5 dur. 

4- Parasız şartnamesini al
mak ve daha fazla izahat is
teyenlerin Enstitü Daire Mü
dürlüğüne ;nüracaatları. 

* * * 
Bayandırhk Fen Okulunun 

Mayıs 937 sonuna kadar ihtiya
cı olan 120 Çl"ki odunla 6000 
kilo mangal kömürünün açık 
eksiltmesi hakkında "Erzak,, 
hanesinde "Bayındırlık Fen O
kulu Artırma, Eksiltme komis
yonu ilanına müracaat. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
Komisyonundan: 

J- Levazım Amirliğine bağlı kıtaat ve müessesatın bakır 

kaplarının kalaylanması 9 Temmuz 936 tarihine müsadif perşem· 
be günü saat onbeşte açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 
eksiltmenin yapılacağı Ankara Levazım Amirliğı satın alma ko
misyonunda her gün parasız görülür. 

2- Kalaylanacak 22 kalem bak~r kabın tutan 2560 lira olup 
teminatı muvakkatesi 192 liradır. isteklilerin 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3üncü maddelerinde istenilen vesikalarla birlikte te
minatı muvakkate makbuzlari ile mezkur gün ve saatte komis
yonumuza gelmeleri. 

Ankara Belediye 
Reisliğinden : 

- Şehirde işliyen motosik
let, velesbit ve billımum binek 
ve yük arabalarile süs ve ev 
köpekler için 2725adet plaka 
ve markalar on beş gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. I 

2 · Muhammen bedeli (460, ı 

25) liradır . 

3- Muvakkat teminatı (37) 
liradır . 

4- Şartnamesini görmek is · 
tiyenler hergün yazı işleri ka
lemin~ ve isteklilerin de 3 
temmuz 936 cuma günü saat 
10 buçukta belediye encümeni
rine müracaatları. 

( Suite de la premiere page) 

Charbon de brasero 6000 K. est. 27000 L. Caut. prov. 7,5 
pour les besoins nnnuels de l'E.- pour cent. Adj. sous pli cachetc. 
cole Technique des Travaux Pu- Com. du Rectorat de cet Institut, 
blics. f'rix est. respectivement vendredi, 10 7 936 a 16 h. Cah. 
300 et 180 L. (a raiaon de 250 de charge et renseignements com-
P. le tcheki et 3 P. le K.) Caut. plcmentaire, a 1.ı Direction de 

l'Institut. 
prov. 36 L. Comptabilite des E-
coles Supt~rieures a l' Academie 
des Beaux Arts de Findikli, mar-
di, 14 7 936 a 11 h. Cah. de 
charge a l'Ecole Technique des 
Travaux Publics, sise a Arna
voutkeuy, Sarraf Bournou. 

Le chauffage durant la saison 
d'hi ver 936 937 ( 165 jours) des 
picces disposant d 'une installation 
de chauHage c~ trale de l 'lnstitut 
Superieur d' Agriculture, et des 
pieces qui en .sont dcpourvues a 
l'aide des pocles de cokc. Prix 

- 10 -

Divers 

Plaques et marques 2725 
pieces, pour les moyens de trans
port et !es chiens de luxe d' An
kara . Prix cırt. 460,25, caut. pro\' , 
37 L. CoM. Permanente de la 
Municipalitc d' Ankara, vendredi, 
3 7 936 :ı ı o 1ı. 30. 

. ~ 

I 

İmtiyaz sahih~ ve Yazı işleri 
Direktörü: lsmail Girit. 
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A) Adjudications au Rabais 
-1-

Comestible (Denree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Plusieurs articles de conıom
mation, de legumes ete. neces- • 
saires pour les besoinı annuels de 
l'Ecole Technique des Tra vaux 
Publics . Adj. en partie publique 
et en partie souı pli cachete. 
Comptabilitc des Ecoles Supe
rieures a l 'Academie des Beaux 
Arts de FindikH. Cah. de charge 
n l'Ecole, sise a Arnavutkeuy, 
Sarraf Bournou. (Consulter la par
tie turque du journal, rubr. "Er

zak"). 
- 2 

j Construction- Reparation 

l 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Construction de 60 logements 
d'imcnigrcs n Derindje. (Depen
dant du Viiayet de Kodjaeli). Prix 
est. 11348,40, caut. prov. 851,13 
L. 

Construction de 60 logements 
pour meme usa.ge a Tutun Tchif ı· 
lighi. Prix est. 14381,40, caut. 
prov. 1-.78,60 L. 

Construclion de 30 logements 
a Aslanbey . Prix est. 7571, 10, 
caut. prov. 567,83 L. 

des Finances, d'un depôt de 
Courniture de bureau a lzmit. 
Prix est. 29934,91, caut. prov. 
2245, 12 L. Adj. sous pli cachetc. 
Direction des Fournitures de Bu· 
reau du Ministcre des Finances a 
A11kara, mercredi 15 7 936 a 15 h. 
Cah. de charge a la dite Direc
tion, au depôt de Fourniture de 
Bureau de Dolma bahdjc ou au 
Defterdarat d'lsmit, moyennant 
1.50 L. 

Reparation des vitres, fene· 
tres et des tuiles du four Mi· 
litaire de Davout pacha. Prix est. 
152,56 eaut. def. 22,88 L. Adj. 
de gre a grc. Com. d' Achat de 
l'Economat d'lstanbul a Tophane, 
mardi, 30 6 936 a 14 h. 

Tanka de benzine, reservoirs 
souterrain• a construire dans 6 
endroits differenh. Les firmes qui 
s'occupent des installations de ce 
genre peuvcnt, apres avoir ob1e· 
nus des renseignemen ts techni
ques de la Section 'des Construc· 
tions du sous-secrctariat deıı Airs 
du Minısterc de la Defense Na· 
tionale, remettrc, şans aucun en· 
gagement, leur projet et prix jus· 

1 
qu'a la fiıı du mois de juillet 1936. 

- 3 -

Produits, Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstru
ments Sanitaires - F our

niture pour Hôpitaux - ---
Medieaments et fourniture me· 

Adj . eous pli cachete et scpa 
rement pour chaque rcgion. Com. 
Permanente du Vilayet de Ko
djııili, lundi, 6 7 936 a 6 h. Cab. 
de ch:ırge a la Direction dcs Tra· • 
vaux Publics de ce Vilayet, ııu 
prix ele ~O P . 

c!icale 137 eıpcces pour l'Hôpital 
de Manissa. Caut . prov. 198.87 
ı... Com. Permanente du Vılaye-t 
de Manissa, vendredi, 17 7 936 iı 

11 h. Cah. de chllrge et iiste a 
consulter a la Direction d'Hygic· 
ne d' Ankara, ~'lstanbul ou d'lx.
mir, ou envoie grat. sur deman· 
de faile au Medecin en Clıef du 
dit Hôpital. 

-
Construction, par le Mini.ıte:e 

4 --------
f ravaux d'lmprimerie 

Reliure - Papeterie 

F o'.lrniture de Bureau 

lmprimes et formulaires di
vers a exccuter pour le comptı:t 
de la Municipalite d' Ankara . Prıx 
est. 606, caut. prov. 45,S L. 
Com. Permanente de la Munici 
pal ite d' Ankara, 3 7 936 a 10 h. 
30. (Consulter la partie turque 
du journal, rubrique "Matbaa iş· 
leri,,). 

-5-

lnstallation et Materiel 
Electriques 

Bane d' etalonnage des comp· 
teurs electriques a courant al· 
ternatif a installer pour le comp· 
te de l'lnspectorat en Chef des 
Poids et Mesures de la zone de 
Marmara (lstanbul). L'adj. aura 
lieu au Manistcre de l'Economie 
a Ankara, le jeııdi, 6 8 936 a 10 
h. Cah. de charge a l'lnspectorat 
en Chef susindique ou a la Di
rection des Poids et Mesures 
d'Ankara. 

-6-

Agriculture - Machines 
et F ourniture Aratoires 

ete. 

Charrues 210 pieceı, pour Ctre 
dıstribuces aux cultivateurs de la 
region d' Ankara. Prix est. 14700 
L. Caut. prov. 7 ,5 pour cent. Adj. 
sous pli cachetc. Com. Perma
nante du Vilayet d'Ankara, lundi 
6 7 936 a ıs h. Cah. de charge a 
la Direclion de I' Agriculture 
d'Ankara, d'lstanbul, d'Eskichc· 
hir et de Bursa. 

-7 

--;fabillenıent - Linge: · ı 
Cbaussures ete. 1 

C<lnfeclion de chaussure 123 
paires pour le personnel des Pa
la ıs Nationaux. Adj. de gre a gre. 
Caut. 40 L. Direction des Palais 
Na ti onaux a Dolmaba\ıdje, mer
credi 1 7 936 a 15 h. Cah. de 
charge et cchantillon au Secreta· 
riat de la dite Direction. 
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Pyjamas 720 pıeces, 
Chemiıes 1440 pieceı, ~' 

le Foyer des lnternes de l'~ f 
de Medecine. Prix est. 2 0~t 
pour le pyjım:ıs et 358 P J. 
la chemise. Caut. prov. C _. 
L. Adj. sous plı cachete. 

0 

.. l • t • 1 o·reııf' specıa e sıegean a a ı 

de l'Hygiene et de l'Assist•d 
Sociale a Djngh:ıloglou, ve11

1 
, 

dı 10 7 936 a 15 h. Echaotıl 0 

et cah. de ch:ırge grat. au fo 
susvise, se trouvant en faeejıl 
Turbc de Fouad pacha, iı 'fe 
berli Tache. 

Etoffes couleur gris pfoı' 
mınımum 12969, 30 maıı'İ 
13081, 50 metres, pour la c0

" 

tion d'unHorme des agent9 de 
Direction Generale de la S~ 
te a Ankara. Prix est. 6540 O 
(a raison de 5 L. le metre). 
prov. 4905, 55 L. Adj. 9oıl1 

cachete. Com. şpeciale sie 
a la Direction Generale de ı; 
curite d' Ankara, lundi, 13 
a 15 h. Echantillon et cıh 
chargc a la dıte Commissi0 " 

- 8-

Machines, 
soires et Huiles 

Machine 
---- . ~ 

F ourniture et inıtallatıo11 

d ' eo' moteur et une pompe, 
mement aux cahiers de eh' 
pour pa:-faire l 'installati~" 
l'extinction d'incend.e, e"'' 
n l'lmprimerie de l'Etat. prı• 
800, caut. prov. 60 L. C0~ 
sion .\ı:lminitrative de l'.lı!l~ 
rie d'E.tat, mercredi, l:> 1 
15 h. 

-9 

-- --- ~· Combustible, Charb0 

Car bu rant. 

Benzine 500 iı 800 tonn~ 
les besoins ıınnuels de 
nicipalitc d 'Ankara. pr•; 
263,200, caut. prov. t9 
Adj. sous pli cachetc. Co.-ıJ 
manante de la Municipali\. 
kara, lundi. 13 7 936 a ı5 
de charge au Sccretar••t 
dite Municipalite. 

- tC 
Bois de ehauffage 120 


