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a) 

inşaat. Tami ı·at·~~fıa işler~-~~ _l!!al~cmesi- liarit ı 

Afyon Vilayetinden: 

Afyonda yapılacak 1 11,557 lira ı l kuruş bedeli keşifli 
Dumlupınar oku\ nun 36,{196 lira olan 10 kuruşluk bir 
kısmı inşaatına yapılan tekliflerin tarifatı kanuniye daire
sinde ve layık hadde görülmem-sile ih ıle edilememiş ol· 
duğundan bu inşaat be rmucibi kanun ynı şeraitle bir ay 
içinde intac edılmek üzere pazarlıkla ihaleye bırakılmış

tır. 

İlk pazarlık ve ihale 6 hisan 938 tarihine müsarlif çar
şamba günü saat 16 da Afyon vilayeti Daimi encümenin
de yapılacaktır. 

Bu inşaatın 23 bin liralık kısmı 25 mayıs 938 de biti
rilecek ve bedeli 937 bütçesinden verilecektir. 13.998 li
ralık kısan dn 938 senesinde muayyen müddetinde ikmal 
edilerek parası 938 bütçesinden yerilecektir. 

Muvakkat teminat 2775 liradır. 
Münakasa şartnameleri, keşif evrakı ve diğer müteferri 

evrak 185 kuruş mukabilinde Nafıa müdurlüğünden alı
mış nabilir ve görülebilir. 
İstekli olanlar Nafıa vekiiletinden 938 senesi için alm

yetmiş bin liralık yapı ehliyet vesikasile Ticaret oda .... ı 
kayıd varakası, inşaatta bir m;m.ır veya mühendis bulun
duracaklarına dair noterlikte:ı musaddak taahüdname ile 
birlikle pazarlığa iştirak etmeleri ilao olunur. 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encumeninden : 

İzmit Karamürsel yolunun OX000 - 3X446 kilometrele
ri arasında yapılacak 7500 lira keşif bedeJli moloz ta~ı 
ihzarı işi açık eksiltmeye konulmuştur . 

Bu işe aid evrak şunlardır: Eksiltme şartnamesi, bu· 
susi şartname, mukavelename, bayındırlık işleri gene) 
şartnamesi, keşif cetveli. 

İhale nisanın 8 inci cuma günü saat 15 te Kocaeli 
Vilayet makamında yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası kayıd vesikam, Vilayet Na
fıa Müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet vesikası ve 562 
buçuk liralık muvakkat teminat makbuz veya banka mek
tubile zikredilen gün ve saatte Vilayet makanıma, şart
name ve diğer evrakı görmek istiyenlerin de VHayet Na
fıa Müdürlüğüne müracaatları. 

Mardin Defterdarlığından: 

44319 lira 54 kuruşluk bedeli keşifli Midyat kazası 
hükumet konağının 9~7 :noH yılı zarfın .. 'a tamam olarak 
inşa edilmek üzere keşif bedeli olan 44319 lira 54 kuruş 
üzerinden 16.3.938 gününden itibaren 15 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile ekr.iltmeyc lconulnıuştur. 

Muvakkat teminat miktarı 3323 lira 96 lrnruştur. 
Bu işe aid fenni şartname, keşifname, model ve pro

je gibi evrakı müsbite bedelsiz olarak Mardin defterdar .. 
lığile Nafıa Dairesinden aranacaktır. 

İsteklilerin mimar veya mühendis olmaları veya resmi 
ceride ile ilan olunan talimatnamede yazılı ehliyet vesi· 
kalarını ibraz etmeleri şarttır. 

Mezkur inşaat için Maliye Vekaletinden gönderilen 
39750 liralık tahsisatın asıl bedeli keşif olan 44319 lira 
54 kuruşa iblağ edilmediği takdirde sözü geçen keşifna
menin 6, 10 ve 1 l in ... i maddeleriede yazılı (şap, sıva ve 
renkli badana) nın keşif bedelleri olan 4569 lira 54 ku
ruşun tenzil edildikten sonra geri kaJan 39750 lira üze
rinden eksiltme yapılacaktır. ~ ksi)tme netic~sinde mev
cud tahsisattan tasarruf vukubulduğu takdirde tasarruf 
mikdarı keşifnamenin 6, 10 ve 11 inci maddelerinde ya
zılı şap, sıva ve renkli badananın yapılması imkanı oldu
ğu takdirde bu işlerin de bu meyand:\ yapılacak ve 1050 
sayılı muhasebei umumiye kanunun 83 üncü maddesinin 
H fıkrasına tevfikan bedeli ihale mikdarmın sülüsünün 
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müteahhide teminat mukabilinde avans olarak verilecek
tir. 

İhale, 1 nisan 938 cuma günü saat 1 de Defterdar· 
hk Dairesinde yapılacak ve istelrlilerin teklif mektubları
nı ihale gününde saat 12 ye kadar defterdarlık maka
mında toplanan Alım, Satım Komisyonuna vermeğe mec· 
bur oldukları ilan olunur. 

Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 9243 lira 77 kuruştan ibaret bulunan An
kara hipodromunda yapılacak olan havuzun ihalesi 14 
nisan 938 perşembe günü saat l 5 te 6ükfımet dairesinde 
daimi Encümende açık eksiltme ile yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 693 lira 2 l kuruştnr. İstekliler te· 
minat mektubu ticaret odasindan musaddak vesika An· 
kara nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasiyle 
birlikte sözü geçen günde daimi encümene gelmeleri· 

Buna aid keşif ve şartnamesini hergün nafıa müdürlü
ğünde görebilirler. 

Kalecik Belediye Reisliğinden: 

21.3.938 tarihine kadar 20 gün müddetle açık eksilt· 
meye konulan Kalecik kasabasının imar planı ile hali 
hazır harıtasını yapmaya talih zuhur etmediğinden 2490 
numaralı kanunun 43 üncü maddesi mucibince ve ayni 
şartlar dahilinde 21.3.938 t ribinden 31.3.938 tarihine ka· 
dar on gün müddetle uzatılmış olduğundan talih olon· 
ların belediye encümerıine mürrı.c at etmeleri ıl an alunur. 

MÜNAKASA GAZETESi 

dan alınmış inşaat müteahhidlik Tesikası ve talibin kendisi 
bizzat mühendis veya mimar değilse in~aat müddetince fenni 
mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya mimarın 
noterden ta~dikli senedini veyahud da bir mühendis veya 
mimarla müştereken taahhüde girdiğine dair noter senedi 
vermtsı. 

Teklif mektubları yukarda yazılı saatten bir saat evvel 
Komi:syon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların en geç yutearıda ya
zılı saate kadar gelmiş olma::;ı ve dış zarfıın miihür mumile 
iyice kapatılını;ş olması şarttır. Postada gecikmeler kabul 
edilmez. 

Ke~an T. H. K. Başkanlığından: 

Keşanda yapılacak olan Hava Kurumu hinasınııı planı 

JOO lira mükafatla münaka~aya konulmuştur. 
Şartname ve arsanın vsziyet haritası 1 ·tanbul ve Edirne 

Türk Hava Kurumu Bıı~kanlığına, Güzel Saıı'atlar Akademisi 
~1üdürlüğüne gönderilm;ştir. 

Ayrıca Keşan Türk Hava Kuruınund.rn ~artname taleb 

edilrhilir. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
n•---~---.-o:;;-~--.. ~--~__....,.,..___ -

lşt. Kız öğretmen 
kolorifer tesisatı. Bak: 
}anlarına. 

• * • 
ch:lu pansyon kitap od1.sında 

İst. Kız öğretmen okulu SAK ı-

. Konya Vilaye~iDaimi Encüme~inden: Mensucat-t:lbise-Kundura-Çama~ır v .s. 
Eksıltmeye konulan ış: Koııya·Akşehır şoşasının O+OOO --

·J+OOO kilometresinde yapılacak 573 lira keşif bedeli 
Kum ihzarı işidir. 

Bu işe aid keşif şartname ve sair fenni evrak nafıa 
dairesinde görülebilir. 

İhale 5.4.938 salı günü saat saat 15 te vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat akçası 42 lira 98 kuruş olup talih
lerin bu parayı Maliye veznesine yatırmaları veyah•Jt 
muteber Banka mektubu ıbraz etmeleri lazımdır. 

Talihlerin bu işi yapabileceklerine dair Nafıa müdür· 
lüğünden alınmış vesika ve ticaret odasına kayıtlı bulun
duklarını gösterir vesikaları ile birlikte 5.4.938 salı günü 
saat 15 te vilayet tlaimi enciimenine müracaatları ilan 
olunur. 

Çankırı Vilayet Defterdarlığından: 

Eksiltmeye konulan iş Çankırı hükumet binası tamira
tma aittir. Keşif bedeli 2678 lira 75 kuruştur. 

Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, B- Mukavele projesi, C

Bayındırlık işleri genel şartnamesi, D - Fenni şartname, 

E- Hususi şartname F- Keşif cetveli, silsilei fiat cet
veli, metraj cetveli. 

İsteyenler bu evrak ve şartnameleri Çankırı ili nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

Eksiltme 15.3.938 tarihinden 29.3.938 saat 15 te Çan
kırı vilayeti maliye komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme açık olarnk yapılacaktır. Eksiltmeye girebilmek 
için isteklinin 200 lira 90 kuruş muvakkat teminat verme· 
si lazımdır. 

Bu işi yapabilmek için 8 gün evvel nafıa dairesinden 
vesikaları olmaları lazımdlr. 

Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika ib
raz etmeğe mecburdur. 

Çankırı Beled!ye Reisliğinden: 

1480 lira bedel keşifli Kastamonu caddesi ve park 
sokağı ve umumhane önünden hastane caddesine kadar 
müceddeden yapılacak kanal, belediyece açık eksiltmeye 
konulduğundan taliplerin ihale günü olan 8 nisan 938 
cuma günü saat 14 de belediyeye müracaatları keşif ve 
şartnamesine görmek ist İ} <'I leı iı her giln balediyeye 
müracaatları ilan olunur. 

1 tan bul Üıı i ver ite.,i Art J ırnıa , 1• k ~ ı l ıme 'e Pszadık 
Komisyonundan: 

379,965 lira 8 S kuruş keşifli f:,tanbulda Cerrahpaşa has
taneı:ıinde yapılacak ;;ırürji kliniği hirıa ı inşası vahidi fiat 
üzerinden kapalı zarfla ek iltmiye konulmuştur. 

Hu işe nid evrak ve ~artnaıneler şııulnrdır: 
A- Eks iltme şartname~i 

B- Mukavele projesi 
G- Bayın<lırlık genel :. aı tnaırıcsi 

D Özel ~artname 
E-Keşif cetveli, tahlıli fiat CPtveli, nıe aha cetveli 
F Proje. 
1 tiye nler bu şartnaınderi ve t :vrakı keşif lı~delinin yüz 

binde be~i nı~betınde bedel ile C;ü;ı:el "'an' atlar Akademisi 
Tatbikat l3iiro~undan alabilirler. 

F:k ıltmc 11.4.938 pazartesi günü saat 16 da Üniversite 
RekörHiğii rıde yapılacaktır. 

Ebiltnıey<> gin.·bilmek içiıı İvleklilerin 

vakkat teminat vermes i ve bundan başka 
lan getirmr.~i Jazı , .<lır. 

18,950 lira mn· 
aşağıdaki vesika-

937 ene ine ai<l J 50 hiıı liralık Bayındırlık bakanlığın· 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Her bir tanesine tahmin edilen fiatı 275 fiatı ku· 
ruş olan l () bin ilci 15 bin metre kışlık elbiselik kumaş 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İhalesi 12 
nisan 938 salı g:inü saat 15 tedir ilk teminatı 3093 lira 
75 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 307 kuruş muk;ıbilinde 
M. M.V. satınalma komisyonundan alınır. 

"'• * 21.3·938 tarihinde müteahhit nam hesabına satın 
alınacak 3000 metre kaputluk kumaşa talip çıkmadığın
dan yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 10,350 lira olup ilk teminat 
parası 776 lira 25 kuruştur. 

İhalesi l nisan 938 cuma günü saat l 1 dedir. 

Jandarma Genel Komutanlığa Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

Bir metreıi yirmi beş kuruş değerlenen 21900 lira 
değerinde 80.000 metreden 95.000 metreye kadar vasıf 
ve örnegıne uygün çamaşırlık ve astarlık bez 11.4.938 
pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesile satın 
alınacaktır. 

Şartnamesi Komisyondan parasız alınabilecek olan bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerin 1643 liralık ilk teminat 
makbuzu veya Banka mektubu ve şartname ve kanunda 
yazılı belgeleri muhtevi te~lif mektublarım belli gün ve 
saat 9 a kadar Yermiş olmaları. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

1200 ton 87 oktanlık benzin kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. rahmin edilen bedeli 32..f,OOO lira olup ilk te· 
minat parası 29,670 liradır. İhalesi 11 nisan 938 pazarte
si günü saat 15 tedir. Şartnamesi 1620 kuruş mukabilin· 
de MMV Satınalma Komisyonundan alınır. 

İstanbul Deni;-Ticareti Müdürlüğünden: 
Müdüriyet motörleri için açık eksiltme ile alınacak 

20 ton benzine teklif edilen fi 'lt haddi layık görülmedi· 
ğinden keyfiyet aynı şerait dahilinde 1 O gün müddetle 
temdid edilmiştir. 

Talihlerin 29.3.938 sah günü saat 15 te Galatada De· 
oiz Ticareti Müdürlüğüne teminatlarile birlikte müracaat-
leai ilan olunur. 

Müteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhtelif istaıyonlarda inşa edilecek zahire hangarları için 
montaja hazır bir halde takriben 210 ton demir malzeme muba
yauı yeniden kapalı zuf usulile ekıiltmeye konmuttur. 

Bu malzemenin muhammen bedeli 50000 liudır. 
Malzemenin teılim müddeti ihale tarihinden itibaren 200 güne 

çıkarılmıştır. 
istekliler bu işe ait şartname veaair evrakı devlet demiryol-

larının Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci veznelerinden 2 50 lira mu· 
kabilinde alabilirler. 

Eksiltme 11.4.38 tarihinde pıızartesi günü saat 15 te Ankara· 
rada Devlet demiryolları yol dairesinde toplanacak merkez birin· 
ci komisyonunca yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile bir· 
likte aşağıda yazılı teıninat ve vesaiki ayni gün saat 14 e kadar 
komisyona te•di etmiş olmaları lazımdır. 

A 3750 liralık muvakk#l t teminat 
B 2490 sayılı kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı 

vesikalar. 

26 

.. * -• "''.,, 15 adet mayi püıkürtme aleti ile 75 adet toz ilaç pu 
aleti alınacakbr. Bak: İnhis. U. Müd. ilanlarına. 

b) M Ü Z A Y E D ~-~ ' 

~' 
1- Ekailtmeye konulan iş: Berıamada Bakırçay ovası .,e 

bir iılih•tı ameliyatı keşif bedeli 1.564.903 lira 86 kuru•tu!• i 
2 - Eksiltme: 1 l.4.938 tarihine raathyan pazartesi günU ~o 

15 le Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlütü Su Ekımrne 
miıyon? odasında kapalı zarf uıuliyle yapılacaktır. . 

6 1~ 3- istekliler: Ekıillme Şartnameıi mukuele proje••• 
1 

!iti 
dırlık i'leri genel tartnamesi, fenni ••rtname ve projeyi 51) 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

11 
j~ 

4 Eksiltmeye girebilmek için ist,.klilerin 60697 lira 12 °fflel1 
kurut muvakkat teminat vermesi ve 500 bin liralık Nafıa.~udifi-' 
ni veya mümasil inşaatı taahhüd edib muvaffakiyetle bıtır ~,~ 
ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuP• ııı•" 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraı el bil 
isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatt•"ıc•bl' 
saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz dl~ltJle$ 
linde vermeleri lazımdır. Po.tada olan gecikmeler kabul edı' 

(632) (132•. ~ 
~~-~-~~~!!!!!!!~~~~~~~vı 

lstanbul Defterdarhgmdan: _j 
~------------------------------------~ 

MatmutJ1aşada: Kürkçü hanının ikinci katında IO sayılı 
65 

(f) 
karğir odanın tamamı. 2 

Samatyada : Hacı Hamza mahallesinin Eıki Çıkmaz 

Bel Gratyeni İdare sokaj'mda eski ve ye· .fZ ~ 
ni 5 saylh arsanın tamamı. 

Beyoğlunda : Taksim Ebülfadıl mahallesinde Defterdar 

Taksimde 

Kadıköyünde 

Kum kapıda 

caddesinde eski 49 yeni 61 sayılı ve lll· 
mc:tre 37 desimetre murabbaı arsanın 2 5 O j 
payı. 31 
Kazancı mahallesinde Saatçı aekağıod• 

eski 1 ye:ıi 3 sayılı ve 171 metre murab· 
bal mubterik hane arsasının 

tamamı. 

Zühtüpaşa mahallesinde" Çifte havuzlar 

sokağında eski 18 yeni 8 8 sayılı ve 1629 sB @ 
metre murabbaı bahçeli evin 20 384 payı. 
Çadırcı Aho-et Çelebi mahallesinin Pa· 

zobent sokağında eski 5 yeni 13 sayılı 
345 

ı-1 
evin 6 20 payı. • rl 

Yukarıda yazılı mallar 5.4.938 .alı günü saat 14 de ıatı1'~tt 
tır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli har.ine t• 

leride kabul olunur. l 
Talihlerin yüzde 7,5 pey akçelerini muayyen vaktinden \~ 

yatırarak Defterdarlık Milli Emlak Müdurlüğünde mute~~sı 
Sabş Komisyonuna müracaatları. ~ 

- TIK- ~"!·~w-m-vm-

Açık Eksi itme i ıarı 1 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu 
Satm Alma Komisyonundaıı~, 

7.4.1938 perşembe güoü saat 14 de İstanbul Kültür DirtJ .11i 
lüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul elı•~ıet 
komisyonu odasında 1753 Lira 80 kuru' keşif bedelli ııs\l 
Pansiyon kitap odasında yapılacak kalorifer tesisatı açık e 
meye konulmu,tur. l 

Keşif ve fenni şartname Okuldan Öğrenilir. Girecftklef ,f*1 

velemirde bu tesisat için fenni şartnameye göre hararet . ~.fi" 
hesaplarını gösterir mufasaAl cetvel koyacağı radyatör ııı1" ~~ 
gösterir 1 ' 100 mikyuında mufaa1al planı eksiltme aaatiodt 
miıyona vereceklerdir. 

Muvakkat teminat 131 lira 53 kuruştur, d' 
İıteklilerin en a:ı (2000) liralık bu ite benzer iş yaptığı~',/ 

Resmi Dairelerden almış olduğu vesikalara istinaden l•: / 
Nafıa Müdürlütünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel '

1 

ehliyeti fenniye ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 
(1637) ı-" 

---~-~--~-----~- ~-----~·______./ 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: l 

28.3.938 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Mii~., f 
ğünde (1195,71) lira keşif bedelli Perte•niyal Lisesi pavy0 " 

mali inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. ıl 
Mukavele, Ekıiltme, Bayındırlık İşleri Genel: hususi .,e 

1
/ 

şartnameleri, proje, keşif hulisasile buna müteferri diget 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 90 liradır. 
İsteklilerin P.n az 500 liralık bu i'e benzer iş yaptıi1"1~ı 

idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İıtanbul ,~ 
Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel alınıı> 1f 
yet ve Ticaret odası vesikalarile ıelmeleri. (1332) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudicntion 

------------- --
A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat . 

Prix 
cltimırtif 

Cautioa . 
Proviıoire 

Lieu d 'adjudication et du 
Cahier des Cbargeı Jours 

Constrı.ıction-Reparation- Tra'V Publics-Materiel de Construction-Cartographie 
~.::..:~.:;..;~~~;;._.:..:;..:.!:..::.:..::.:.:..::.=...~.;;.,..;.;_ __ ~--~~--~--~--- -- -

Manipulation du sable s routcı Konia·Akchehir 
Constr. bat halle pour lcgumes a Trabzonde 
Trnvaux de canalisatiorı iı lıı rue Kastamonou 
Constr. de chaıısis en fer pour 29 fenetres et rc p. 

toiture au bat. ecole ,Primaire Chirindje (aj .). 
Rcp. biltimcnt gouverncmental a Tchıınkiri . 

Constr. clıniquc de chirurgie a l'bôpital Dierahpacha 
Manipulatioo de pierres de tailles s route lzmit-

Karamoursel 
Constr. bat. ccole Primaire Doumloupınar a Afion 

( 1 partic {cah . eh. P. 185) (aj ). 
Plan pour la conııtr. bat. Ligue Avi1ttion a Kechane 
Constr. konak gouvernemental au bourg Midynte 

,, baasin a l'hippodrome Ankara 
Prcsentation carte actuelle et plan pour restaura· 

tion bourg 1\aledjik (aj ). 

Publiq ı• 
Pli cach 
Publique 

" 

" Publique 

Gre a gre 

Pli cacb 
Publiqııe 

573 - 42 98 Conıı. Perm. Vil. Konia S-4-38 
S-4-38 
8-4-38 
2-4-38 

12020 - 901 50 Municipalite Trabzonde 
1480 ,, Tchankiri 
994 48 ,, Chirindje Kuchadıı 

2678 75 
379965 85 

7500 

36996 10 

100 -
44319 54 
9242 77 

200 90 
18950 -

562 50 

2775 -

3323 96 
693 21 

Vilayet Tchankiri 
Com. Ach. Universite lııt. 
Com. Perm. Vil. Kodjneli 

Vilayet Afion 

29-3-38 
11-4-38 
8-4-38 

6-4-38 

Presid. Ligue Aviation Turque Kechane - -
Defterdarat Midyate 1 ·4 ·38 
Vilayet Ankara 14-4-38 
Municipalıte Kaledjik 31-3-38 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) -- _..,., -
lnstaUntion chauffnge ccntral a la bi bliothequc du Publique 17S3 80 131 53 Com. Ach. Dir. f.c. Normale Jeunes 7-4 38 

pensionnnt de l'ccole Normole de jeuneı filles. 

Habillement Chaussures TL.sus- Cuırs . 

Batistc : 42000-430(10 m. 
Etoffe pour uniformes d'ete 10-15000 m. (cah . 

eh. P. 307). 
Toile pour doublurc et lingeric 80-95000 m. 
Etoffc pour capoteu : 3000 m. (ııj . ). 

Pli cach 
Pli cacb 

1S265 -
le m. 2 75 

" 21900 -
?ublique 10350 ~ 

" la p . 4 60 

1144 87 
3093 75 

1643 
776 25 
320 85 Chaussurel!I d'etı' : 930 paireı . 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-T apiıserie ete. 

Armoires pour malades : 32 p. 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport d'articles monopolisea de la station Ko
nia au depôt Hadime (pendant 1 nn). 

Transpor. d'artıcleı monopolises de la station Ka
raman au depôt Ermenek (pendant 1 an). 

Combu&tıble Car bun nt- 1-iuiles 

Benzine : 1200 t. (cah. eh. L. 16,20). 
Bois : 140,5 t. 

" : 58 t. 
Benzine: 20 t. {aj . ). 

)ivers 

11hcbinc pour riveter a coude: 2 p . 

Pince pour cinterer lcs tı.ıbes : 1 p. 
Macbine pour scier: 6 p. 
Four n rivet: 7 p . 

Machine pour centrer : 2 p . 
Machine·outil a tour: 1 p. 
Pıoches: 850 p. - pelles: 41 O p . - aıanche pr. pi· 

ocheı: 900 p. - id . pr. pclleı: 800 p. - grands 
marteaux: 800 p. - fil pr. tente 

PulverisateurR de liquidc (march. française type 
Vermorle: 75 p . - id pr. poudre medicamen
teusc (march . · italienne type Vcıuw): 75 p. 

Materiel de fer pour montage des hanrarıı de ce· 
reales a diverses stations: 210 t. (cah. eh . L. 2,50) 

Provisions 

Viande d' agneau : S t. 
Viande de boeuf : 7,9 t . 
Foin : 64400 k. 
Viande de boeuf : 11 t. 
Paille : 70,8 t . 
Haricots secs : 18,5 t . 
Riz pour pilav : 9250 lı:. 
Foin : 171 t . 
Orge : 126, 1 t. 
Paillc : 135,2 t. 
Foin : 80 t . (:ıj.) 
Beurre : 2,S t. (ej .). 

n : 10 t . ., 
Viande de boeuf : 49,8 t . {aj.). 

B) djudications a la surencher~ ----
Bois de chene : 169200 kent. 
Picrı ee 

Moteur, eh udrons, ete. 

-

Gre a gre 1467 20 110 -

Publique 

" 

Pli cach 
Gre iı gre 

" Publique 

Pli oach 

" 
" 
" 
" 
" Publique 

Pli cach 

Publique 
Gre a gre 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Pablique 
Gre a grc 

" 
n 

Publique 
Gre iı gre 

17 -

57 -

324000 29670 -

17000 -

1550 -
11300 -
7700 -
2400 -

17500 -
1547 -

2250 -

50000 -

2400 

4600 -
3500 -

10500 
12940 -

_,_ 

84 -
33 -

1275 -

116 25 
847 50 
577 50 
180 -

1312 50 
116 03 

168 75 

3750 

180 
119 
242 -
157 -
107 -
125 -
129 -
770 -
379 -
203 -
345 
262 50 
787 50 
971 10 

99 09 

Filles lıt. 

Com. Ach. lotend. lst. Tophane 31-3-38 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 12-4-38 

Com. Ach. Command. G. Gend. Ank. 11-4-38 
Com. Ach. Mi11. Def. Nat. Ankarn 1-4-38 
l.lir. Hyg. Asıist. Soc. Djaghaloghlou 13·4·38 

Dir Prevent. Sanat. et Ec. Sup. 
Djaghaloghlou 

Oir. Monopoles Konia 

" 

Com. Ach . Min. Def. Nnt. Ankara 
Com. Ach. Milit. lsparta 

" 
Dir. Commcrce Maritime lst. 

f Ad. G en . Ch. de Fer Et:ıt Ankara 
\ B11reau d'Exp. H.pacha 

idem 

" 
" 
" 
" Vilayet Ankara 

Com. Ach. Econ. Monop. K .taclıe 

{ 
Adın. Gen. Ch. de Fer Etnt Ank. 
Caisses Sirkedji Haydarpacna 

Com Ach. Div. Brousse 
Com. Ach. Milit. lıparta 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Com. Ach. Command. lst . Fındildi 

Com. Ach. lnt. Ank. 

.. 
Com. Ach lntend. bmir 

Cbef tngenieur F oret Kara isali 
Dir. Valcoufs lzmir 
Municip. Kccbane 

31-3-38 

11-4-38 

l 1·4-38 

11-4-38 
29-3-38 
28-3-38 
29-3-38 

26·4-38 

26·4-38 
26-4-38 
26-4-38 
26-4 -38 

13-5-38 
14·4-38 

8-4 38 

11-4-38 

7-4-38 
28-3-38 
28-3-38 
?8-3-38 
29-3-38 
29-3-38 
29-3-38 
31-3-38 
31-3-38 
31-3-38 
13·4-38 
31-3·38 
6-4-38 

29-3-38 

8-4 38 
30 3-38 

Avis ficiels 
Hcure 

15 -
14 -
14 -
13 

ıs 

16 
15 

16 

12 -
15 

14 -

15 
15 

10 -
11 
14 30 

ıs 

15 

15 

l fJ -

De la Direction Generale des CheminS 
de Fer de l"Etat 

1.190.000 piecea de tirefondı galvaniıeı d'une .,ale";11ı 
tive de Ltqa. I05950.46 si l'offre est pour marchandi•e 

t d L ere•· a e e tq,. 78.540 pour les marchandiıee etrang di 
acbeteea p.ır voie d'adjudication sous pli cacbete le )ıJ~ 
1938 a 15.30 h. au local de l' Adminiıtration Generale '; ~ 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent reOJettre ı; 
aidence de la Comission Je jour de l'adjudication jı.ısQ 1152 
h. l~ure offres, une garantie provisoire de Ltqs. 6541·

0
11 

marchandiıe indigene et de Ltqı. 5177 pour ınarclı• Jt 
rangere, les certificats exiges par la Loi et un certificat 
petence delivre pnr le Ministere des Travaux Public5 • ~ 

Leı cahiers des cbarges ıont en vente au prix de 1 
' aux Cai11ea d' Ankara et de Haydarpacba (1589) 

1 •** 
1 Divenea machines-outilı dont leı valeurs estiaıati"~ 
' rantieı proviıoires sont indiquees ci-apres seront achet di J 
!I r~ment !'ar v~ie d'adjudication aoua pli cachete le. ııı•' c; 

ı rıl 938 a partır de 15 b. au local de l'Admini.tratıoıı 
a Ankara. . p • Ceux qui desirent y prendre part doivent remet.tre 

11
•; 

sideııce de la Commi&1ion le jour de l'adjudication JU11\if 
leurs offres, leurs garantiea provisoircs, les certifica~ ~~ 
la loi et un certificat de competence delivre par le (ldııı 
Travaux Publicı. t' 

Les Cahiers d cs charges sont distribues gratuiteıtı'~, 
kara par le Se rvice dcs Approvisionnementa et iı ft;I) 
par le Bureau de Reception. (1 (İ 

Nos Noms Valeun 'iz7~ 
1 Machine pour riveter a coude 17.000 Ltq•· J. 

2 picceı 
2 Pre11e pour cintrer les tubes 

1 piece 
3 Machine pour acie.. 6 pieces 
-4 Four a rivet 7 pieces 
5 Machine pour centrer 2 pieces 

1.550 
l 1.300 
7.700 
2.400 

" 
" 
" ,, 

10 - 1 

14 - Lundi 28-3· J 938 
15 - 1 

15 -

ıs 

15 
15 
15 -
15 30 
15 -

15 -

15 -

ıs -
10 -
11 -
14 -
11 -
14 -
15 -
11 -
10 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

14 

Ruban d'acier (Min. Def. Nat.) N. 609 
Pierres emerieı (Dir. Gen. Monopnleı) N. 633 
Carton et papier d'imprimerıe (Ch. de Fer Etat) N . 635 
Essui-mııins (Min. Def. Nat.) N. 636 
Bal:ıis electriques (Dir. Gen. Monop.) N. 636 
" Peaux (Ligue Aviation Turque Suc. (Haymana) N. 636 t l ~ 
Constr. pavillon au lycee Pertevniy.:ıl (Dir. Trav. Pı.ıb· Jll · 
Disques (Municipalite latanbut) N. 637 
Reparation maison de couture (lntend Tophane) N. 637 
Concassage de ble (lntend . Tophane) N. 637 
Chevıaux de trait (Vilayet Ankara) N· 638 
Camioa <Dir. Gen. Monopoles) N. 638 ) o-( 
lnstallation electrique a la ville Akhisar (Municıp Akhill-r 11 

Toile americaiae, batiste, coton, eseui-ınnin ete. (Munic1P' 
N 638 

Rep. rr servoir d'eau (lntend . Tophane) N. 638 
Tentea (Vilayet l:ı:mir) N. 639 
Pelles. proche ete. (Vılayet IEmİr) N. 639 
Chaabre iı air et pneux (Min. Def. Nat.) N. 639 
Arroseuse (Municip. T arsous) N . 639 
Bidon• (Min. Def. Nat.) N. 639 
Pantoufles ( ,, ) N. 639 
Cabanes pour inıtrument d'obıervatoire (Dir. 

L'Etat) N. 639 'f ,, 
Rep. et installation clectrique a l'Jastitut A~ricol (Min· r 

N. 639 
01 

~ 
lmpresıion repertoire du tarif douanier (Mioist. Douane• 

N. 639 yo/ 
Constr. bat. ccole Primaire iı Sorgun (Dir. Trav. Pub. ıl 

" ,, a la station de Mal:ıtia ( " t.4-
Pistolets (Ch. de Fer Etat) N. 64.f 
• Bois de sapin (Dir. Foret Isparta) N. 644 
Constr. atelier a l'ecole des Arta (Dir. Trav. 
• Avionı (Defterdarat Eskichehir} N. 647 
Bouteilles vi~es (Dir. Monop. Diarbakir) N . 647 ıte< 
Articleı de rep. extincteur, sable, materiel pour camionlle 

re pour fiche (Mun. Ista bul) N. 649 f 
Ajustement de in terre, con.,;tr. porte en fer et inetall· 

fenetres, rep. bitiment sauvetage (Municip. lstanbul) f'4 
Poulee (Commıınd . lstanbul) N . 649 . I' 
Conıtr. route a Karadjaahmet et instıll. electrique~ ıı 

voierie (Municip. Isttınbul) N. 649 
Aanpoules medıcaux (Mun. Istaobul) N. 649 
Torle pour chemiseı (lntead Tophane} N. 650 


