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75 
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Gün Saat 

Gaziantep Viliyeti 
Trabıon Beled. 
lıt. Nafıa Müd. 

PTT Lvz. Müd. Ank . lıt. 

Tophane Lv7.. SAK 
lııtnııbul Belediyesi 

27-1-38 
25-1-38 

7-2-37 

7-3-38 

28-1-38 
3-2-38 

10 
14 -
15 -

ıs -

15 30 
14 

Askeri Fabr. U. Müd. Ant. 25-1-38 14 

O.D.yul. 7 cı işit. Müd.Afyon 25-2-38 15 

Devlet O. yol H paşa 3-2·38 15 -

Mersin Giimr. Muhaf. M. 1>. 3-2-38 
ve Denir. Mıntıka Komut. 

14 -

Ask . Fabr. U. Müd. Ant. 25-1-38 14 -

Konya Vilayeti 
Trabwn Beled. 
Harb Akad. Komut. 
lst:ınbul Belediyesi 

" .. 
" 
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" ., 
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" 
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lstanbul Komut. SAK 

Kay.seri Posta ve Telg. M. 
Ualıkesir Orman Başmüh 
İstanbul Beledıycıi 
inhisarlar U. Müd. 
lst. Ziraat Mek. Müd. 
lst. Güınr. Baımüd. 
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2-2-38 
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21-1-38 
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16 -
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1 f) 

14 
15 
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15 -
16 -
16 -
16 ·-
16 -
16 -
16 -
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15 - • 
15 
12 -
15 -
15 -
16 -

15 -
15 -
15 -
11 -
14 30 
10 -

13-1·38 itib. 20 giin 
21-1-38 15 -

2-2-38 14 -
28-1-38 10 -
20-1-38 15 
24-1-38 13 30 
21-1-38 ıo -
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İnşaat - faa1irat-Nafıa işl\!ri ve ~Aalzenesi- Harita 

Gaziantep Vilayet Daimi Encümeninde: 

G ziantep-Nizip yolunuı. l 8+800-24+ 100 uncu kilo· 
metreleri arasındaki bedeli keşifleri mecmuu 5733 lira 
21 kuruş olan 15 menfezin inşası 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Talıplerin evrakı keşfiye ve şeraiti fenniyeyi görmek 
üzarn her gün ve münakasaya iştirak için de 27. 1 .938 
perşembe günü saat 10 da 430 liralık temimah hamilen 
vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan olnnur. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

7.2.938 pazartesi günü saat' 1.1 te İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 989,07 lira keşif bedelli Üsküdar tevki: 
evi demir parmaklsk işi açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
kavele, eksi itme. bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer 
evrak dairesinde görülecektir. Muvakkat teminat 75 liradır. 

İsteklilerin en C&Z 500 liralık bu işe benzer iş yaphğı
na dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden 
İstanbul Nafıa müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir 
hafta evvel alınmış ehliyet ve Ticaret odası vesikalarile 
gelmeleri. 

Trabzon Belediye Riyasetinde ı: 

1- Trabzonda Uzun sokakda B-lediye Fen Heyetinin 
göstereceği mevkide Belediyede mevcut ve şartnamesi 
mucibince beton yaya kaldırımı yaptırılacaktır. Bu işin 

keşif bedeli 1023 lira 16 kuruştur. 
2- Bu işe ait keşif ve müteferri şartname ile bor

dur profili Belediye Fen Müdürlüğünde mevcut olduğun
dan talihler hergün öğleden evvel saat 10-12 arasında 
mezkur daireye müracaatı~ evrekı görebilirler. 

J- Eksiltme 25.1.938 tarihine müsadif salı günü saat 
14 de Belediye Daimi Encümeninde yapılacaktar. 

4- İş açık eksiltme suretae ihale edilecektir. 
5- Muvakkat teminat: 153 lira 48 kuruştur. 
6- Talihler mevcut şartnamenin 8 inci maddesine su· 

retı katiyede riayete mecburdurlar. 

Elektrik, Havagazı, l(alorifei Tesisat ve Malzem. 
.....,....._---~~----~ - ,.,. ................. ~~ 

P.T.T. Levazım Müdürlüğünden: 

l - idare ihtiyacı için 50 bin ded iki No. lı porselen 
fincan kapah zarfla eksiltmey konmuştur . 

2 - Muhammen bedel 12500 rnuvakkat teminat 937,50 
lira olup eksiltmesi 7 mart 938 pazartesi günü saat l 5 
te Ankarada P. T. r. U. Müdtirlüğü binasınd ki s tınal
ma komisyoııunda yapılacaktır. 

İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubunu Ticaret odası vesikasından başka müteahidlik 
vesikasını ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarını 
o gün saat 14 e kadar mezkur komisvona vereceklerdir. 

4- Şartnameler Ankarada PTT Levazım. stanbulda 
Beyoğlu PTT .\yniyat şube müdürlü~ünden parasız v .. ri · 
lir. 

Mensucat,.Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınnlma Komisyonundan 

Ordu hastaneleri için alınacak 20000 çift pamuk ço
rup 28.1.938 cuma günü saat 15,30 da Tophanede İstan· 
bul Levazım Amirliği satınalma komisyonunda kapalı zarf· 
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 5600 lira, ilk te
toinatı 420 liradır. Şartna·ne ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerinin kanuni bclgelerile teklif mektub
larını ihale saatinden bir s~at evveline kadar komisyona 
vermeleri. 



• 

• • • 
20 takım elbise, 20 çift çizme ile 8 adet başlığile be· 

raber muşamba alınacaktır. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 
• • * 

87 adet Battaniye alınacaktır. Bak: Mobilya siltununda 
Askeri fabrikalar U. Müd. satmalma K. ilanma. 

r ereste, tahta ve saire 

Mersin Gümrük Tuhafaza· M. D. ve Deniz 
Mıntıka Komutanlığıntlan: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Seyhan vilayetinin Osma· 
niye kazasındaki Çomi oğlu ormanından 4250 telefon di
reğinin keıilip teslim edilmesidir. Keşif bedeli 19125 li
radır. 

2 Eksiltme şartnamesi: Ankarada gümrük muhafaza 
Genel Komutanlığında Mersinde Gümrük Muhafaza deniz 
mıntaka komutanlığında, İstanbulda gümrük muhafaza 
satmalma komisyonun başkanlığmdadır. 

3 - Eksiltme· 3.2.938 perşembe günü sa t 14 de Mer
sin gümrük Miidürfüğünde kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

4- İsteklilerin 1435 liralık muvakkat teminat verme
leri ve kanuni şartlarla mali itibarı haiz olduklarım gös
termeleri lazımdır. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Devlet DemiryoJları Afyon 7inci İşletme Müdüriyetinden: 
Sandıkh istasyonuna getirilecek suya ait boruların 

araba ile istasyondan menbaa kadar giizergaha nakilleri 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu iş ceman 270 ton kadar olup muhammen bedeli 
270 liradır. Eksiltme 25.2.938 tarihinde saat 15 te Afyon 
da 7 inci işletme binasında ve komisyonunda yapılacaktır. 1 

Talibler 20 lira 65 kuruş muvakkat teminatı işletme vez· 
nesine yatırarak alacakları makbuzla e~siltme komisyo· 
nuna müracaatları. Bu baptakı şartname Sandıkh istas
yonundan ve işletme komisyonundan meccanen alınabilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Haydarpaşa deposuna bir sene zarfında gelecek olan 
tahminen 40000 ton maden kömürünün vagonlardan yere 
boşaltılması ve yerden makine ve vagonlara yükletilme 
işi J.2.938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 le 
Haydarpaşa gar binası dahilinde 1 inci işletme komisyo· 
nu tarafından kapalı zarf usulile ihalesi yapılacaktır. Be
her ton kömürün tahliyesi için 1 O ve ta hm ili için de 19 
kuruş muhammen bedel konulmuştur. İsteklilezid 870 lira 
muvakkat teminat makbuzu ile kanunun tayin ettiği vesi· 
kaları, resmi gazetelerin 7.5.3() tarih ve 3297 numaralı 
nüshasında intişar et niş olan talimatnarııe dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerin ayni gün saat l 4e kadar ko · 
misyon reisliğine verilmesi lazımdır. Bu işe ait şartna
meler Haydarpaşa depo şefliğile Haydarpaşada 1 inci iş

letme komisyonu tarafmdan parasız olarak verilir. 

Mobilya, fv ve Büro eşyası, !f uşamba, Hah v .s. 

Askeri Fabrikiılar U. Müdürlüğü Sahnalma Kom. dan: 

475 adet kilim. 87 adet bıattaniye 
Tahmin edilen bedeli 3082 lira 75 kuruş olan yuka

rıda miktarı ve cinsi yazılı techizat askeri fabrikalar U. 
müdürlüğü satınalma komisyonunca 25.1.938 salı gunu 
saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat 
olan 231 lira 21 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

Müteferrik 

Konya Vilayeti Daimi Er.cümeninden : 

1- Eksiltmeye konulan iş: Konyada yaptırılacak olan 
muntnzam kaldırım için 500000 adet parke taşı ihzaratı 
olup beher partide 50000 adet olarak 1 O partide satıla

caktır. 

2- Keşif bedeli: Beher parti 50000 adet p ırkenin 
keşif bedeli 2625 liradır. 

3- İsteyen müteahhit 2-3 parti parke taşı alabilir. 
4- Eksiltme 4.2.938 cuma gunu saat 15 te Konya 

vilayet daimi encümen odasında açık eksiltme usul ile ya· 
pılacaidır. 

5- Buaa ait evrak Konya nafıa müdürlüğünde gö· 
rülebilir. 

6- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin beher par· 
ti için 196 lira 88 kuruş muvakkat teminftt akçasile na· 
fıa müdürlüğünden bu iş için alınmış vesikayı ve ticaret 
odasından alınmış vesikayı 3 üncü maddede yazılı saatte 
vilayet daimi encümeninde ibraz etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Harb Akademiıi Komutanlığından: 

Harb Akademisinde biri alaveralı diğeri yalnız verici iki 
yangın tulumbası pıtzarlıkla tamir edilecektir. Tulumbaları gör· 
mek isteyenler bergüo daire müdürüne müracaat etmelidir. İstek· 
liler Beşiktaş malmüdürlüğüne yatırılacak 15 liralık teminat 
makbuzile 24.1.38 pazartesi günü saat 1 l de Akademide aatınal· 
ma komisyonuna müracaalleri. 

Trabzon Belediye Encümeninden: 

Belediye hızmct otomobili için bir adet akümülatöri· 
le bir adet komple ön makas pazarlıkla mübayaa oluna
cağmdan isteklilerin cuma ve salı günleri saat 14 de 
encümene müracaatleri ilan olunur. 

• * • 
Yolların tamiratında kullanılmak üzere taş, kum ve çakıl ah· 

nacaktır. Bak: İıt. Belediyesi ilanlarına. 
• * • 

Çöp arabaları için malzeme, 80 kilo pirinç çizrfüc karoıeri 
rnalzemeai v. •· alınacaktır. Bak: 2 inci sahifedeki İst. Belediyesi 
ilanların . 

Erzak, Zahire, f t ve Sebze: 

Gaziantep Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Cinai Miktarı Temi nah İhalesi Saatı 
kilo Lira kuruş 

Pirinç 6700 82 91 2.2.938 15 
n 5000 61 S8 " 

15 
n 2750 34 03 

" 
15 

Nohut 8000 34 H8 n 16 

" 7200 31 48 " 
16 

n 7150 31 26 
" 

16 
Mercimek 4650 19 97 

" 
16 

Gaziantepte bulunan birlikleri için yulcarıda cins mikt:ar, te· 
minat miktarı, ve ihale günleri yazılı yedi kaleın erzak bir ay 
müddetle ve pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Talip olan ve 
şıırtnameyi görmek istiycnlerin ihale gününe kadat komisyonumu-
za müracaatleri lüzumu ilan olunur. 

• • • 
Cinsi Miktarı Teminatı İhalesi aalı 

kilo Lira kuru 
K . fasulyll 930ü 62 78 31. 1.938 15 

" 10800 72 90 
" 

15 

" 8250 55 ()H 
" 

1 :> 
Bulgur 7800 50 90 " 

l(j 

" 6000 39 15 " 16 

" 7700 50 25 " 16 

;aziantepleki birliklerin senelik ihtiyacı olan yukeırıda cins, 
miktar, teminat ve ihale günleri, saatları yazılı altı kalem yeye· 
cck açık eksiltmeye konulmuştur.' Talip olan ve şartnameyi gör· 
mek iıtiyenlerio ihale gününe kadar komisyonumuza ınüracartları 
ilan olunur. 

• . " 
Cinsi Miktarı Teminatı İhalesi ııaatı şekli 

kilo Lira K. 
Un 80640 742 09 2.2.938 14 kapalı z. 
Yukarıda yazılı bir kale~ erzak hizasındaki gün ve anatlarda 

kapalı şekild ~ ck1;iltmesi yapılacağından isteklilerin kanuni şe · 
rnit haiz teminatları ile 40. Sv. A. kışlasında müteşekkil komis· 
yon um uza gelmeleri ilan olunuı. 

Deniz Levazım Salınalma Komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı 
Sığır eti 12312 kilo 
Kuzu eti 4940 ,, 
Koyun eti 2511 ,, 

Tahmin edilen Muvak. tem. 
bedeli Lira kuruş 

32 
23 
43 

5,15 80 

1- Yukarda cins ve miktarları ile kilosuna tahmin 
edilen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı olan üç knlem 
et, 22.1.938 tarihine rastlayan cumartesi giinü saat 11 de 
pazarlıkla alınmak iizere münakasaya konulmuştur. 

Hl İkincikinun 1938 -" 

. 
Istanbul Belediyesinden: 

Muhammen 
bedeli 

Çop arabalarına lüzumu olan malzeme 358 00 
İtfaiyeye ait 6 No.lı otomobile karoıeri 

malzemeci 177 79 
Belediye matbaasına 80 kilo pirinç çizgi 480 
Kadıköy temizlik memurluğuna lüzumu 

olan damacanalara lüzumu olan 9 ka· 
lem eşya 171 59 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı olan malzeme 

ayrı ayn pazarlığa konulmuştur. Sartnameleri EncümeP 
kafeminde görülebilir. İstekliler 21.1 .. 938 cuma günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

J 

açılc eksiltıne ile 31. 1.9.18 pazartesi günü saat 16 da Ço~ 
luda Kor Satınalma komisyonunca satınahnacaktır. lık tetıl1' 

1 nalları aşağıda yazılıdır. Şartname ve evsafım görıtle~ 
istiyenler İstanbul Levazım Amirliği satınalma kowisY0 

nunda ve Çorluda Kor satınafma komisyonunda görebİ' 
lirler Talihler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgelerle birlikte belli gün ve saatte Çorluda Kor satıl!' 
alma komisyonuna müracaatları. 

Lira Kuruş Kilo Cinsi 
93 75 5000 kuru ü:ıüm 
18 75 5000 kuru soğan 
37 50 1000 Zeytinyağı 

22 50 2000 kuru incir. 

Kırklareli Tümen Satmalma Komisyonundan: 

Kırklareli tümen birliklerinin ihtiyacı için yeniden k1' 

palı zarfla 120 bin kilo sığır eti satınalınacaktır. Muha~· 
men fiatı 26 kuruş 50 smtim olup tutarı 31800 lira il~ 
temin3tı 2385 liradır. İhalesi 3 şub&t 938 perşembe güo8 

saat 16 dadır. İstekliler şartnamesini her gün Tüm satı' 
nalına komisyonunda görebilirler. Taliplerin kanunun 2 
cü maddelerindeki vesika ile teminat ınektublarmı h•' 
zrrflarını belli gün •e saatten en az bir saat evvelirıe 
karlar Tüm sabnalma komisyonuna vermeleri. 

Diyarbakır Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundao: 

Diyarbakır garnizon birlikleri ihtiyo.cı için 430 bin kili 
fabrika unu kapalı zarfla salınalınacaktır. Muhamrrıe 
bedeli 45795 lira olup ilk teminat 3434 lira 63 kuruşttı 1 

İhale 7 şubat 938 pazartesi günü saat 15 de yapılaca~' 
tır. 

Şartnamesini görmek isteyenler 229 kuruş bedel nııl' 
kabilindı· D. bakır Lvz. amirliği satınalma Ko. dan al~ 
bilirler. İsteklilerin mezkur gün ve saatte muktaıı ves'. 
ikle birlikte bir saat evvel O. bakı Levzım amirliği s' 
tınalma komisyona müracaatları. 

İshınbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Levazım Amirliğine bağlı nıüessesat için müteahb 
nam ve hesabına beş bin lıralık yulaf 24.1.938 pazarte* 
günii saat 15 te To~hanede satıualmo komisyonunda P; 
zarlıkla alınacaktır. ilk teminatı 375 liradır. Şaatname 
nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saati 
komisyona gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Sahnalmn Komisyonundan: 

İstanbul komutanlığına bağlı lntant ihtiyacı için 21 · 
kilo sabun ihalesi kap 1ı zarfla 4.2.938 cuma günü s11' 

16 da y pılacakhr. Muhammen kıymeti 5880 liradır.' 
teminatı 441 liradır. Şartnamesi hergün öğleden eti 

komisyonda görülebilir. İst klilerin ilk teminat makb~ 
veya mektublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü fl111

1 
delerinde yazılı vesikalarile beraber ihale günü ib~ 
saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mektub 

1 

2 Bu üç kalem ete ait şartname parasız olarak ko· 
. k . ~ 

rını Fındıklıda lstanbul komutanlığı satınalma omıs; 

misyondan hergün alma bilir . 
3- İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazıh vesikalarla 

birlikte ve belli giln ve saatte Kasımpaşada bulunan Ko
misyona müracaatları. 

• • * 5 bin kilo sadeyağı 21. l.938 tarihine rastlıyan 
cuma günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 

İşbu sadeyağının evsaf ve şeraiti komisyonumuzdan 
hergün öğrenebilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Kasimpaşada bulunan 
komisyona müracaatları. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı dört kalem erzaklar 

nuna vermeleri. 

\ i:o~ A keri Satınalına Komisyonundan: 

çık eLiltme) e konulan \ ize alayına ait 6500 Alpl1: 
alayına ait :!600 Lemirköy alayına ait 7600 Pinarhi ... ar 11 

\ ına ait 7800 'c-Top. alayıııa nit 3500 kilo nohuda talip S 
~Hadıl'rından )"nıdPıı ,.k::.iltınP::.İ 28.1.<J38cuına güııü saat l 

~ ' vapılınak üzı>rc> lOgiiıı ~eri lıırnk1lınıştır. Talip olanların tll 
kılınan güıı \<' ... aatfr ... atmnlnıa kımıi~yonuııa mürncacıtlıt 

* * * ~lpullu ala}lua. ait ~~00 .. Pınarlıi ar alayıııa ~it s; 
\e Dcmırköy ala)lll·l aıt 10.),)0 K.tlo ::sadc)ağına talıp z•\ 
dıncdiğindeıı z<J.l.938 eunıartesi güııii saat 11 de pazı:ııl• 1 
~atınalıııanıktır. Talip olaııların tayiıı kılııı,ııı güıı '" .. ı~ 
\ i1.ı·dcld salmalma kunıi..,yon ıı ııa ın ii r,u·aat lan. 



b) ---- ÜZAYEDELER 

İnhisarlar U r um Müdürlüğünden: 

J Cibali fabrikasında mevcut 713 aded boş kola çuval· 

. . .· . . 
.: :' lstanbul Belediyesi. ilanları · 

\ . ~· f . . ~ : ' . 

Beher takımın 
muhammen bedeli Perşembe 20.1.938 

Keten ipliği (Tophane lvı.) .\~ 544 

i 
lrı 28 l :ıo - .. l 

• ."<> cuma gunune ras ıyan saat 10 da pazarlıkla 
satı!acakhr. 

k
lsteklilerin malı hergün Cibali fabrikasında görebile· 

20 takım kasketile beraber elbise 17 lira 
20 çift çızme 12 

" 8 adet Başlığıle beraber muşamba 14 50 ,, 

\ Topr•k kablosu, porselen i1olatör, ampul v.ı . elektrik malzemeai 
(DO yol.) .\ :. "71 

Afyon lileıine pavyon in,as1 (Afyon NRfıa Müd.) .\!: 572 
Ce J • lik erı ve pazarlık için yüzde 15 teminat paralarile bir-
b le muayyen gün ve saatte Kahıltaşta levazım ve mu-

Mecari şubesi amelesine lüzumu olan yukarıda miktarı 
yazılı elbise vesaire açık eksıltmeye konulmuştur. Ku· 
maş nüı:ııunesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü· 
lebilir. istekliler 2490 N. lu kanunda yazılı vesika ve 52 
lira 20 kuruşluk ilk !eminat makbuz veya :mektubile be
raber 3.2.938 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümen· 

f Kilim (MMV) .\! 572 

1 a~aat şubesi müdürlüğündeki satış komisyonuna gelme
erı ·1 • 1 an olunur. 

Selimiye Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Ciheti ask~riyeye ait kestane doru dişi kahrın 21.1.38 

cu111 •• •• il• a gunü saat 10 da Usküdar Atpazarında satılacağı 
an olunur. 

Kayseri Po!!ta ve Telgraf Müdürlüğünden : 

! elgraf hatlarından çıkan 40 adedi Kayseri telgrafha· 
keaıade 143 adedi Gesi postahanesinde mevcut ve 110 
r~~uş bedeli muhammeneli olan bu direkler 13.1.938 ta· 

ıaden itibaren yirmi gün müddetle miizayedeve konul· 
~Uştur. Talip olanlar 1510 kuruş temin-ıh muv~kkate ile 

l
•Yseri P. T. T. miidürlüğüne miiracaal etmele ri ilfın 

0 unur. 

Bahkesir Orman Baş Mühendisliğinden: 

h 1- Balıkesir Vilayetinin Kepsüt nahiyesi Dereli köyü 
ududu civarında vaki bahçe kuzu orma•unda tesbitile 
artırmaya çıkarılan 1144 kental kuru meşe odunu yopılan 
Cltlar111 r . d l' h h a ne ıcesm e ta ıp zu ur etmediğinden on giın da-

a temdit edilmiştir. 
2- Brtırma 2 1. 1.938 tarihine rastlıyan cuma günü 

'~at 15 te Orman Müdüriyeti binasında müteşekkil ko
ttlısyon huzurunda ihalesi yapılac ..ı ktı r. 
d~ 3- Şartname ve mukavelenam e suretleri Orman mü

Uriyetinde görülebilir. 

İstanbul Güınrii k lcri Haş direktörlüğiinden: 

itti t\tKN ~6 MU.LM~SN SAS ıuark::alı bila No. lı aayrisafi sık
"tl 46800 kılo 12608 !ıra 8t kuruş değerinde ayıklanmış ve kı~
~ e1ı. ~urtlanmı' pirinçler " pazarlıkla transite ,. MKN 7802 SHKJ 
Jq bıla No. lı KSS 1575 K 62 l4 L 66 KD kösele puarlıkla da
(~: M~N 750 ~PC MK 80 81 No lı KS:> 28t K 318 L 70 KD 

dyolın adreslı kurşundan boyalı boş tüp) 1549 sayılı kanun 
~Ucibince 24.1.38 gününde Te sa at 13,30 da 2490 sayılı kanun 
6künıteri dairuinde Sirkecide Re~adiye cd. gümrük satış salo

"""da açık arttırma ile dahile satılacaktır. İsteklilerden yüzde 
:~di buçuk pey akçesi ve Maliye unvan tezkeresi istenir. Pey 1 

Çelerinin !1Utl2 ye k:ıdar yatırı\ ınuı mecb:ıridir . 1 
1 

1 
1 

l :::ı t unlıul Ziraat :\lektehi .\lüdiirlüğiiııdc ıı: 

de bulunmalıdırlar. (8) (345) 
• * • 

Hepsine 10 lira kıymet tahmin edilen Yedikulede kaz-
lıçeşme caddeıJinde 5 N. h dükkanın ankaıı satılmak üzre 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 75 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 2.2.938 çarşamba günü 
saat 1.J de Daimi .Encümende bulunmalıdırlar. (8) (348) 

* • • 
Senelik muhammen kirası 180 lira olan Yenihalda 83 

numaralı tütüncü dükkanı iki sene müddetle kiraya veril 
mek üze re açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Leva
zım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 27 lirauk 
ilk teminat mektup veya makbuzile 2.2.938 çarşamba günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (346) 

* * * Yollarm tamiratında kullanılmak üzere lüzumu olan 
taş, kum, çakıl vesaire kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Bunların hepsine 14707 lira bedel tahmin edil
miştir. Eksiltme 3.2.938 perşembe günü saat 15 te Daimi 
Encümende yapılacaktır. Listesile şartnamesi Levazım 

Müdürlüğiinde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda 
yazılı vesikadan haşka Fen işleri Müdürlüğünden alacak
ları fen ehliyet \' esikasile 1103 lira 3 kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber teklif mektublarını 
havi kapalı zarflarını yukarda yazıh günde saat l 4e ka· 
dar Daimi Encümende vermelidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) \353) 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d"istanbul 1 

18 -· 

Fİ ATLAR ( Coms officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday urt {Ble dur) 
Buğday kuılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 

1938 

Aşağı (Moinı) Yukara (Plus) 

5 24 -
5 20 -

5 30 -

4 8 -
4 50 -

Portatif çadır (jndr. Gen. Komut . ... \~ 572 
Mahruti amele çadırı (Ank. Vil.) .\~ 573 
Eşya tahmil ve tahliyeai (CD yol. Afyon l .\: 574 
Yangın arozözü (Tarsus Beled. ) .:\:. 574 
Elbise (Ank. Bölge San. Ok.) .;\; 574 
İbrahim ağa prevantoryom yolunun esaslı tamiri (İ11t. Beled.) .\: 575 
Lacivert kumaş (Galasaray Liıesi) .]'\:. 575 
Benzin (Balıke1ir Vil.) ~\! 576 
Çocuk babçe1inde belediyece yap. gazinonun i~malı in,aaı (Me· 

nemen Beled.) .:\~ 580 
*Spor otomobili, yazı mftkinesi v .s. eşya (Diyarbakır Deft., .\ :. 582 
El arabası tamiri (Sinop Vil.) .\= 583 
Sinop aygır deposu inşaatı (Sinop Vil. ) .\~ 58..1 
Sadeyaı, yulaf (İaparta Aık. SAK) .\~ 584 
Arpa şehriyeıi (Bornova Tüm.) .\ ; 586 
Kanaviçe, urgan ve gergi ipi lTopbaoe Lvz.) .\~ 587 
Bakır kazan, süzgeç, bakraç v.a. (Tophane Lvz.) .\~ 587 

• Önlerinde yıldız işareti olanla r müzayedeye aittir . 

Hamiş : "No.,. işıtreti ilanı hıtvi gazetemizin ~ayıııını ı;ı-österi r 

Jeudi 20-1 ·938 

Fil de lin (lnt. Tophane) N. 544 
Articles cl~ctriques (Ch . d e Fer Etat ) N . 571 
Construction pavillon au iyece Afion (Dir . Trav. Publica Afion) 

N. 572 
Kilim• (M ınist. Def. Nat.) N . 572 
Tentes portıttives (Gendr. Ankara) N. 572 

n con·ques pour ouvrierı (Vilayet Ankara) N . 573 
Chargement de cbar bon (Ch. de Fer Etat Afion) N. 574 
Arroseuse (Mun. Tarııou ı) N 574 
Costumes g ris et bleus (Ecole Artı Ankara) N. 574 
Conatruction route du preventorium (Mun. lstanbul) N. 575 
Etoffe ble ue (Lycee Galatasaray) N . 575 
Benzine ( Vıl. Balikr sir) N. 567 
Achcvement conııtruclıon du ı·afe de la ville (Municipalite Menemen) 

N. 580 
* Aut o , ma~hi ne :ı ecri re ete. (Defterdar at Dı arba ki r) N. 582 
Reparatıon chan ettcs (V ilayet Sinop) N. 581 
Beurre frai.s, foi n (Com Ach. Milit. lsparta) N. 584 
Orge (Com. Ach . Milit. Bornova) N. 586 
Canevaa, corde grosse (lnt. T ophnrıe) N. 587 
Uıtensiles de cuiıine en cuivre (lnt. Tophane) N. 587 

* Leı aıterı ıqueı indiquent une vente par voı«- de aurencbere. 

N. B.- Leı Nos ındiqueı en re~ard deı articles aont ceııx du 

journal danı lequel l'avis a paru . 

ik· Talip !:ıkmadığından artlırma::ı ı uza tılan koyun <; iitlcri 
l 1 rı cıkfuıuıı yirminci perşemhe güııü :::ıaat lS l e tekrar art· 

1'~nıa ı vapılacaktı r. 1-.teklileriıı 160 lira ınmakkat teminatla 
lltlikte Halkalıda hıılunan Ziraat Mckt elı i ııclek i Komi ... yona 

1 

Çavdar (Seigle) 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Poia chiche) 
Yulaf (AvoineJ 

4 7 50 
4 17 50 
5- -

,}J 20 -
il 

İstanbul Borsası 
34 
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[§.YoLLARı işLETME u. MUoUruüöüNoEriJ 
) Muham'l'en bedel Te muvakkat teminat mıktarları aşağıda 
ll~lı~, yağlar ayrı ayrı ihale edilmek ,artile ~7-1 - 938 Perşembe 
it "" ıaat 15 den itibaren 11ra ile Ankarada idare binaıında ve 
'S>•lı zarfla satın l\lınacaktır. 

t, ~" işlere girmek isteyenlerin aşağıda a-öaterilen muvakkat 
hi~·'"atlarile, kanunun tıtyin ettiği vesikaları ve Nafıa miiteah
) ık veıikaaı Ye tekliflerini aynı gün uat 14 e kadar Komis· 
oıı Reisliğine vermeleri lazımdır. 

li Şartnameler parasız olarak Ankııuda Malzeme dairesinde ve 
· Paşada tesellüm şefliğinde dağıtılmaktadır. 1152) 4-4 

Muhammen Muvakkat 
Bedel Teminat 

~ve mıktarı 

1~ Ton Sür,oför yajı 
~ Ton Rcxidü • 
3oo ,, Mazot ,, 

' ,. Petrol 100 ton pis 

Lira Lira 

.)2000 3850 
114500 6975 

17125 1284,37 
gaz 47700 3577,5 

~erıner taş, moloz davar taşı ve eski kalıp 
tuğla ve hurda demir satılıyor 

Güıel San'atlar Akademisi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

cıl!) .\lcademide buluaan tahoainen 7 ton miktarındaki hJrda demir 
k.,

1
°10t. duvan taşı 15 m3n ve 68 parça mermer taş ve 800 eaki 

'•ltıpM tutla 21.1.938 cuma ~ünü 1aat 15 te Cağaloğlundaki Yük
aç le elctebler Muhaaebeciliğiade müteşekkil komiıyon tarafından 
'le.

1 arttırma ile satılacaktır. H~painin muhammen bedeli 303 lira 
Ak ıııu.,akkat teminat mikdarı 22 lira 73 kurtıttur. Şartname 
le ~de.miden her zaman bedelsiz. olarak ahnabilir. Taf ve Demir· 

r ııteyenlere mahallinde röıterilir . (246) 3 4 

1 

Yapak Anadolu (Mohaire) 

Keçi kılı (Poils de Chevre 
Kuş yemi (Millet) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mıs1r sarı (Ma'iı jaunı>) 
Peynir hevaı (Fromagc blanc) 
Bakla (Fhc) 
Fındık kabuklu (Noisettes ) 

Gf..LEN (/\rrivages' 
Afion (Opiun1) k 
Buğday (Blc) 
Arpa (Qq~e) 

Çavdar (Seigle) 
Un (f arine) 
Mılir (Mai's) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu tGr. Lin) 
f aıulye \Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moha1re) 
Yulaf (foio) 
Susam (seaame) 
Kuş ye mi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut {Pois Chicbe) 
Zeytin yağı (Huile d' ol.) 
B. Peynir (Fro age B.) 

Tiftik 
İç fındık (Nois. dcc.) 

Razmol 
iç badem (amande) 

15.'l 
10 
20 50 

117 
30 -

119 -

26 25 

3-

2 -

imtiyaz .Uibi Ye yam İtAeri 
Direktörii: t ... il Girit 

49 
7 25 7 29 -

30 - -
4 25 -

~-----

GİDEN (Exportation) 
Razmol 716 50 
Arpa (Orgc) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Po~ı chiche) 
İç fındık (Noıs dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil ) 
Yapak (Mohaire ) 
K fındık (Noiıette) 
İç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
(Marcbca Etrangers) 

2 -
50 50 

Buğday (Ble) Liverpul 5 33 
" ,. Şikago 4 50 

5 82 ,, n Vinipek 
Arpa (Orge) Anvera 4 59 
Mısır (Maiı) Londra 3 97 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 89 
Fınd1k (nois.) G.Hambuqf - -

K .. • 

Baııldıiı 7er: ARTUN BaıuD"ı 
C:n1ata Billlır r.oklıılı No. 10 

Paralar 
Sterlin 625, 630. 

ı Dolar 123,- 126,-

20 Franaız Fr. 80,- ~5.-

20 Liret 99, 105 -
20 Belc!ka Fr. 80.-- 84 -. 
Drahmi 18, - 22, 

20 İaveçre Fr. 57U.-- 580, 

20 Len 20. 2.1. 

1 Florin 65,-- 70 , -

20 Çek kronu 78,- 8'l . 

1 Avusturya Si. 21 ,- 23.-

Mark 26. 29,50 

Zloti 20. 'l2,-
Pengü 21,- •r ... ı.-

20 Ley 12, - 14, 

20 Dinar ~.- 52. -

l İsveç kuronu 30, - 32,-

1 Türk altını 1066,- 1098, 

Banknot 273,- 27.t,-

Tiyatrolar 
1 

DRAM KISMI 1 

Bu akşam 1 
aaat 20,30 da 

PERGÜNT I 

TEPEBAŞI 

dram 5 perde 

Cekler 
London 625, - 626,-

Nev York 0,8010 0 ,80 

Paris 23,57 23,5875 

Milin o 15,2185 15,23 

Brükıel 4,7080 4,7155 

Atina ~7,51 t;7,58 
Cenevre 3,46 3,4635 
Sof ya 64,0112 64, 1025 
A

1

msterd. l,4437 1.4450 
Prag 22,7675 2'l,785 

Vivana 4,2275 4,23 

Madrid 12,65 12,66 
Beri in 1,9822 l,9838 
Varşova 4,243-i 4,2467 
Budapeşt 4,0225 4,0~56 
Bükreş 106,8050 106,89 
Belgrad 34,5875 34,(115 

Yokohama 2,75 2,1·533 
Moskova 23,53 23,51 

Stokkholm 3,10 3 

ESKİ FRANSIZ TiYATR03U 
KOMEDı KISMI 

Bu akşam 
aaat 20,30 da 

Aynaroz 
Kadısı 

komedi 6 tablo 

1111'11111111 

1 !il "lı 
1 111111!1 

Yazan: Türkçeıı i Yazan: Türkçe1i 
Henri ibsen Seniha Bedri Gökınil Celal Muuhid oğlu 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication f-leure Mode Prix Caatioa. Lieu d'adjudication et du 

d'adjudicat. eatimatif Proviıoire Cahier des Cbargeı 
Jours Avis 

~----~-~----~~~--~~~----------------------------~~-- ~----------------.;.;...;.;......,;-.. ______________ ~~-----~i 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav Pubtics·Materiel de Coostruction-Cartographie 

Conıtr. archea s route Gııziantep-Nizip. Publiquc 5733 21 
Construction route en beton 1023 16 ,, 
lnstallation de grillca au peniteacier de Scutari Publique 989 07 

Electricite-Gaz-Chauffage Cer.tral (lnstallation et Matcriel) 

lıolateurs en porcelaine No. 1 : 50000 p. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Chaussettes de coton : 20000 paires 
Costumes avec casqucttes : 20 p.- Bottines : 20 

paires- lmpermeableı avec capuchons : 8 p. 
Couverture de laine : 87 p. (Voir Ameubleıncnt). 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport des tuyaux pour addaction d'eau: 270 t. 
Cbargcment et dechargemcnt de 40000 tonnes 

houille aux wagons pendant 1 an 

Bois de Construction, PJanches Poteaux ete. 

Potcaux: telegraphique (de la foret Tchonıioghlou) : 
4250 p. 

Pli cach 12500 

Pli cach 5600 
Publique 

Gre a grc 

Publique 
Pli cach 

Pli cach 

:no -

19125 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-T api111erie ete. 

Kilims : 475 p.· Couvertaru de laine : 87 p. 

Divers 

Paves : 50000 p. 
Accumulateur et ciseaux pour auto : 1 p. 
Repar.ıtion pompea d'incendie : 2 p. 
Bronz.c pour imprimerie: 80 k. 
Materiel pour dame-jeanne : 9 lots. 
Cailloux, aable el- pierrcs pour rı.'•paralıon de route 

Materiel pour voitures de voieı ie. 
" ,, carrosseric d'auto. 

Provi~ions 

Raiains secs : 5000 k. 
Oirnons : 5 t. 
Hailes d'olivcs : 1000 k . 
Figueı : 2000 le. 
Bles concasscs : 630 t. (aj. ). 
Viandc de boeuf : 35 ,, ., 
Bleı concasscs : 16 t. ,, 
Pois chiches : 25,4 t. ,, 
Beurre : 25450 k. 
Riı: : 6,7 t. 

,, : 5 t. 
" : 2750 k. 

Poiı chichcs : 8 t. 
,, .. : 7150 it. 
" " : 7200 k. 

Lentilles : 4950 k. 
Hııricota sccs : 9,3 t. 

" ,, : 10,8,, 
" " : ~250 k. 

Bleı concasıeı : 7,8 t. 

" 
,, : 6 t. 

" " :7,7t. 
Farinc : 80640 le. 
Farine de minott>rie: 430 l. (cah eh. P. 229). 
Viande de boeuf : 120 t (aj .). 
Paille : 16850 k. (aj .) 

., : 215 t. (aj.). 
Pois chiche : 38 t . (ıj.). 
Foin. 
Savon : 21 t . 

B) Adjudications a la surenchere 
Poteaux : 183 p. 
Bois : 1144 quin•. 
Lait de mouton (sj.). 
Riz, peaux, tubes de radioline ete. 
Sac& vide : 713 p. 

U< 

Gre a gre 3082 75 

Publiquc 
Grc a gre 

" Grc a gre 
,, 

Pli cach 

Gre a gre 

" 

Publique 
,, 
,, 
,, 

Grö a grP. 

" ,, 
" ,, 
,, 
" 

" 
" 
" 
" 

Publique 
,, 
,., 

" 
Gre a rri: 
Publique 
Pli cach 

" ,, 
Gre a gre 

" Publiquc 
Grc a rre 
Pli cach 

Publıque 

" 
" 

Grc a gre 

• 

2625 -

480 -
171 59 

14707 

358 90 
177 79 

45795 -
3180J -
3373 
4300 -
3120 -
5000 -
5880 -

430 -
153 40 
75 -

937 50 

420 -
52 20 

870 

1-435 

231 21 

196 88 

15 -

1103 03 

93 75 
18 75 
37 50 
22 50 

82 91 
61 88 
34 98 
34 98 
31 26 
31 48 
19 97 
62 78 
72 90 
55 69 
50 90 
39 15 
50 23 

749 09 
3434 -
2385 
'252 98 
322 
256 50 
375 
441 -

15 10 

160 

Com. Perm. Vıl. Gaziantep 
Municipalitc Trabzonde 
Dir. Travaux Publics lstanbul 

27-1-38 
'25-1-38 

7-2-38 

Dir. Economat P.T.T. Ank. et lstanbul 7-3-38 

Com. Aclı. lnt lst. Tophane 

{ 
Com. Pcrm. Mun. lstanbul 
Dir. Ecoaom. ,, ,, 

Com. Ach. Dir. Gcn. l"a r . Milit. Ank. 

7 Expl. Ch. de Fer Afion 
1 Exp. Ch. de fer Etat Haydarpncha 

Cooı. Ach. Command. Survcillance 
Douan. Menin et Ankara 

Com. Ach. D. G. Fab. Militaires Ank. 

Vilayet Koni" 

• 
28-1-37 

3·2-38 

25-1-38 

25-2-38 
3-2-38 

3-2-38 

25·1-38 

4-2-38 

ıo --
14 -
15 

15 -

15 30 
14 

14 

15 
15 

14 -

14 -

15 -
Municipalıte Trabzonde 

Command. Acadcmic de Gucrre 
Mardı et Vcndrecli 

2-4-1-38 11 
1 Com. Perm. \4unicipıılitc lstanhul 
l Dir. Ecom. ,, " 

idem 

" ,, 
,, 

Com. Ach. Corps Armee Tchorlou 

" ,, 

" Com. Adı. Mil=t. Vi'l.c 

" .. 
" Com. Ach . Milit. Gaı.ianlep 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" Coıa. Ach. lntcndaııce Diarba\tir 
Com. Acb. Oivision Kirklareli 
Com. t'\ch lntendance Ankara 

,, 

" Coıu. Ach. lntend. isi. Tophane 
Comm. Ach. Coıwmand. Ist. Findildi 

21-1-38 14 

21-1-38 14 
3-2 38 15 

21-1-38 14 
21·1-38 14 

31-1-38 
31-1-38 
31-1-38 
31-1 38 
27-1-38 
27-1-38 
22-1-38 
28·1-38 
29-1-38 

2-2-38 
2-2-38 
2-2-38 
2-'>-38 
2-2-38 
2-2-38 
2-2-38 

31-1-38 
31-1-38 
31-1-38 
31-1-38 
31-1-38 
Jl-1-38 

2-2-38 
7-2-38 
3-2-38 

21-1·31 
22-1 38 
21-1-38 
24-1-38 
4-2 38 

16 -
16 
16 -
16 -
15 
15 -
12 
15 -
1:; -

15 -
15 
15 
16 
16 
16 
16 -
15 -
15 -
15 -
16 -
16 -
16 -
14 
15 
16 
15 
11 -
g 30 
15 
16 -

Dir. P.T.T. Knisıcrı 20 jours ;ı partır du 13· 1-38 
15 -
JS 

Chef lng. Foret Balıkesir 21-1-38 
Oir. Ecole Aıricole Halkali 20-1-38 
Dir. VrnteR ouancs lstı:ınbul 21-1-38 
Com. Aclı. Econ. Monop. Kabatacbe 28-1 38 

13 30 
10 -

De l' Administration Generale des 
Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 

9 groupes de macbines-outila dont lea valeurs estimativeı, 
rantieı provisoires et quantites sont indiquees ci-bas, aeront ac~ 
tes separement par voie d'adjudication sous pli eachete le '( 
dredi 18 maraı 1938, a 15 h. au loca) de 1' Adminiıtration Geo' 
rale a Aokara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a lıı pr 
ıidence de la Coınmission le jour de l'adjudication jusqu'a t4 
leurs offres, les garanties provisoires indiqueeB ci·baa, les ecri 
cats exiges par la loi et un ccrtificat de competence delivre P' 
le Ministere dea Travaux Publics. 

Les cahicrs des charges sont diı;tribues gratuitemcnt a Atı 
ra par le Service des Approvi ionnenıents et it liaydarpacha ~ 
le Burcau de Reccption. ( 153) 4 ~1 

Valeur Garaotl 

1 
11-

111 
IV-
V 

Genre et Quantite 

Machines perceuses divcrses 
" ,, radiales 
,, a fraiıer shaping 
,, raboteuse 
,, ,, horizontale et 

Pces 
43 
10 
15 
1 

a fraiaer 1 
Vl- Tours verticaux 3 

Vll Machines pour meule en cmerie 31 
Vlll- ,, ,, tôle t 1 
JX- ,, ., soudura 25 

* • • 

estimative prov~ 

Ltqs 
55000 
25000 
30000 
20000 

16000 
30000 
32000 
70000 
35000 

Divera outillages d'unc valeur eııtimative de Ltqs. 20442 f 'l ront achcteı par voie d'adjudication sous pli cachetc le rrı•~ 
1 Mars 1938 a 15.30 h. au local de l'Admiaiatration GcnY1 

a Ankara. 

Ceux qui dcsirent y pr ndre part doivent remettre it la P 
sidence de la Commiuio ı Jc jour de l'adjudication ju qu'a t4 
h. 1 urs offres, une garnntie provisoire de Ltqs. 1533.15, les' 
tificats exigcs par la loi et un certificat de compctence deh 1 
par le Ministere deoı fravaux Publics. 

Lcs cahicrs. des chargcs sont distribucı gratuitement a Atı~ 
ra par le Servıcc de.s Approvisionnementa et iı. Hnydarpach• f 
le Bureau de Reccption. (204) 3....J 

• * * 
Diven matericls en ebonite dont la valeur c.stimative et 1 

rantie provisoire soııt indiquees ei-bas suivanl que le mntY 
est indigene ou ctranger, seront achetes par voie d'adjlldic• 
sous pli cachete le mercredi 2 Mars 1938 a 15,30 h. au loc"I 
l' Adminilllration Generale a Aokar11. 

Ceux qui desirent y prendrc part doivenl remetlrc iı la P 
aidcnce de la Commission le jour de l' ndjudication jusqu'iı 14 
h. leura offreı, une garantie provisoire indiquee ci-b s aui''1 

que le materiel est indigene ou Clraogcr, lea ccrtifieals ct.if 
par la loi et un certificat de compctence delivrc par !e Mipİl1 

des Travaux Publics. 
Les cahicrs du charges sonl cHılribueı 

ra par le Service deıı: Approvisionncments 
le lforeau de Reception. 

gratuiteruent iı A-• 
et fı Haydarpach:,ı 

1206) 3 
Produit indigcne Produit etrall 

Valeur Gar ntie Valeur Gar•~ 
eıtima. proviı. estima. pr0' 

L L L Lttıe' ~ -!!!! -.!2 _;;,,' 
Boites en ebooite pour accu· 

Objet 

mulateurıı de wagon e4: diverscs 
plaquca et barres d 'ebonite. 23365 1752,38 18500 ı381 

c: • • 
• ~f'UX mnch~ne~ d~ııt l~a valeurs estimatives et garantieS ~ 

vısoıres sont ındıquees cı-bas, scront achctees separemePt 
voie d'adj udicalion sous pli cachcte le ınardi 5 Avril 1938 a 15" 
h. au local de l' Admir.istrntioo Generale iı Ankara. 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remettre a Ja f 
sidence de la Commiuioa le jour de l'adjudication jusqu'a it 
h. le~rıı offres, ~n.e garnntie pr.ovisoir~. les certificats exigc5 d 
la loı et un certıfıcnt de competence delivre par le Minister' 
Travaux P~blics. . . f 

Les cahıcra dcs char2eıı sont dıatribucs gratuıtement " 
kara par le Service dcs Approvisionnemcnts et iı Haydari''' 
par le Burcau de Reception. 

Nom 

Une machinc·outil planc pour fraiıer 
,, ,, pour plier des t6leıı 

Valcur 
estimativc 

Ltqıı . 

18.000 
27.000 

·e 
Garar.t•" 

. oır 
provıs 

uq•· 
ı.35'1 
2.0ı-1 


