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inşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit~l 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 

Görülen lüzum üzerine Elazığ-Palu yolunun 48-53 kilo· 
metreleri arasındaki Gülüşkür Varyant yolunun toprak 
tesviyesi ve menfezler inşaatı 47275 lira 15 kuruş mu
hammen bedel ve vahidi fiat esa~ı üzerinden 14.4.938 ta
rihinden itibaren kapalı zarf usulile yeniden eksiltmiye 
konmuştur. 

Bu işe aid evrak şul:ilardır: 
A- Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
B - Fenni şartname, 
C- Hususi şartname, 
D- Hülasai keşif, 
E- Eksiltme şartnamesi, 
F - Mukavelename projesi, 
İstekliler bu şartname ve evrakı Vilayet nafıa müdür

lüğünde görebilirler. 
Eksiltme 2.5.938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 

15 te Elazığda nafıa müdürlüğü odasıoda müteşekkil ek
siltme koınisyonunda yapılacakhr. 

Eksiltmiye girebilmek içın isteklilerin 3534 lira 63 ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşa~ 

ğıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 
A- Nafıa Vekaletinden alınmış 938 senesi için mute

ber asgari 20 bin liralık müteahhidlik vesikası. 
B- 938 yılına aid Ticaret adası vesikası. 
C- İnşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühen· 

dis veya diplamalı bir fen memuru bulunduracağına dair 
taahhüdname. 

Alaçam Nahiyesi Belediye Reiıliğioden: 

Tahminen 40 hektar meskun 40 hektar gayrimeskun 
kısımdan ibaret Alaçam nahiye merkezinin 1 : bin 1: 500, 
1: 2 bin mikyasmdaki halihazır haritalarile Alaçamdan 
sahile kadar takriben 2 kilometre tul ve ~00 metr~ ge· 
nişliğindeki takriben 40 hektardan ibaret güzergahın 1: 
bin mikyasındaki haritası 16.4.938 tarihinden 7.5.938 ta
rihine kadar 20 gün müddetle kapalı zarf usulile müna
kC\saya çıkarılmıştır. 

Meskun kısımların beher hektarı 24 gayri meskün kı· 
sımlann beher hektarı 11 ve güz:ergah haritasının beher 
hektarı 5 liradır. 

Bedeli muhammen 1600 liradır. Muvakkat teminat 120 
liradır. Münakasaya girmek istiyenlerin bu iti yapabile
ceklerine dair Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesika· 
larını ibraz etmeleri şarttır. 

Haritalar Nafıa Vekaletinin 13.3.936 tarih ve 29 sa
yılı hükümleri dahilinde yapılacaktır. 

Yaptırılacak kısmın hudud krokisile şar:name ve te· 
ferriiatı Alaçam Belediyesinde görülebilir. 

Müteahhidinin istihkakı 938 finansal yılı bütçesinden 
ödenecektir. 

İhale Alaçam Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
Talihlerin ihale günü olan 7.5.938 tarıhine rashyan 

cumartesi günü saat 1 l de Alaçam Belediye Encümenin· 
de haz:ır bulunmaları lazımdır. 

Mardin Defterdarlığından : 

44319 lira 54 kuruşluk bedeli lreşifli Midyat kazasın
da yapılacak .hükumet konağının 937 mali yılı zarfında 
inşa edilmek üzere keşif bedeli o'an 44319 lira 54 kuruş 
üzerinden 11 nisan 938 pazartesi günü saat 13 de tekrar 
yapılan eksiltmede hiç bir taraftan alıcı görülmediğinden 
eksiltmenin 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi muci· · 
hince bir ay müddetle ve pazarlık surctile ve kapalı zarf 
usulile 11 mayıs 938 çarşamba ıünü saat 14 e kadar 
~zatıln ışbr. 

Muvakkat teminat miktarı 3323 lira 96 kuruştur. 
Bu işe aid fenni şartname, keşifname: model ve pro-
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je gibi evrakı müsbite bedelsiz olarak Mardin Defterdar
lığı ile Nafıa dairelerinden aranacaktır. 

İsteklilerin mimar veya mühendis olmaları veya resmi 
ceride ile ilan olunan talimatnamede yazılı ehliyet vesi
k<Jlarını ibraz etmeleri mecburidir. 

Mezkür inşaat için maliye vekaleti tarafından gönderi
len 39750 liralık tahsisatın asıl bedelı keşif olan 44319 
lira 54 kuruşa iblağ edilmediği takdirde sözü geçen ke
şifnamenin 6, 1 O ve t t inci maddelerinde yazılı şap, sıva 
ile renkli badananın keşif bedelleri olan 4569 lira 54 
kuruş tenzil edildikten sonra geri kalan 39750 lira üze· 
rinden eksiltme yapılacaktır. Eksiltme neticesinde mevcud 
tahsisattan tasarruf vukubulduğu takdirde tasarruf mik
tarı keşifnamenir. 6, 1 O ve 1 t inci maddelerinde yazılı 

şap, sıva ile renkli badananın yapılması imkanı olduj'u 
takdirde bu işlerin de bu meyand..ı yapılacaktır. Ve 1050 
sayılı muhasebei umumiye kanununun 83 üncü maddesinin 
(H) fıkrasına tevfikan bedeli ihale mıkdarının sülüsünün 
müteahhide teminat mukabilinde avans olarak verilecek
tir. 

Milli Müdafaa V t!kaleti Satınalmn Komisyonundan: 

E;o,kİ;?ehir hava okulunda pptır.lacak yatakhane inşaatı 
kapalı zarfla ek iltmeye konulnnı~tur bu iıı~aatm ke~if be
deli 375151 lira 90 kuruştur. Ek iltme 9 mayıs ~).'.38 pazar
tej gtinü saat ıs te An karada i\LM. V. atınalına koınisyo
nuııda yapılacaktır. İJk tC>minat 18756 lira 10 kuruştur. 
Şartname keşif ve projeler 18 linı 76 kuru:.a MMV !'atın al· 
ma komi~yonundan alınır. 

lstanhııl Orman Alım Satım Komisyonundan : 

Florya Park ~ehri civarında Orman U. miidüdüğü ta
rafından ağaclandırılan ahada yapılacak sulama tesi::ıatı ka
palı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

Yapılacak tesisatın keşifnamesine tcvfıkan muhıım men he· 
deli on bin liradır. 

Şartname. plan ve haritası İı:; taııbul Ooman baş miilıen· 
di liğinde görülebilir. 

ltıalcsi 5 mayıs 938 perşembe ~ünü saat 14,30 aa t~t. Or
man başmühendisliğinde icra kılınacaktır. 

~1uvakkat temiuat akçesi 750 liradır. 
Eksiltmeye i~tirak. edeceklerin berveçhiatı şeraiti haiz ol· 

ması lazımdır. 

A-Bu taahhüdü ifa etmeğe mali vaziyetinin mli"aid ol· 
duğuıııı bildirir ticaret odalarından resmi vesika ihraz etme· 
leri . 

B -Teklif mektublarını 5 mayıs 938 perşembe günü sa
at 1 ı,30 a kadar Orman rniilıernlis!iğinc vermiş bıılunmaları. 

C -T.ıliblerin bizzat veya ıııu ::ıaddak vekaletnameyi ha;z 
vekillerinin ihale gün ve s:ıatındn Orm ın b:ı~mühendi::;liğin
de toplanacak kombyonda hazır bulunmalaıı. 

I 
Balıkesir Vilayet Daimi Enciimcnirıd~ıı: 

Açık ek iltmeyı~ konullip müddeti temdit edildiği halde 
vaz edilen peyleri haddi lflyık gcidilrrıenıiş olan ve keşif be
deli 9761 lıra 16 kuruş olan Ayvalık· lzınir yolunun Altun· 
ova köprüsü ara::ıında te~viyei turabiyc ve knldmrn inşaatı 
12 mayıs 938 tarihine te~adüf eden perşembe güııü aat l e 

kadar hir ar zarfında verilmek üz .. re pazarlığa bırakılmıştır. 
Bu İ§e ait evrak şunlardrr: 

l'rofil, arzani rnaktalar, takid ve tahrik turahiye cetvel
leri, ınc aha, keşif, vahidi fıyat cetveli, ck~iJtme şartnamesi, 
mukavele örneği, bayındırlık işleri genel artnaınt: si. l::ı tek
liler im evrakı Vilayet .Nafıa ıniidürlüğiirıdt! veya Daimi En· 
cümeıı kaleminde görebilirler. 

Pazarlığa iştirak için 938 yılı ticaret vrsika::.ı ve yine 
938 yılı için Nafıa vekaletinden alınmış v<>sıkn veya vilayet 
Nnfıa ınüdurlıiğiınden alınacak rnüte.ıhlıidlık v·~sikasınuı ih
razı meşruttur. 

Muva~kat teminat bu hapta tebliğatı umuıniye ahkamın 
tevfıkan pazarlığı mtiteakip yatır lacaktır. 

Hını ~ hükumet konağında te~;ukkül edecek daimi encü
mende yapılacaktır. 

lsteklılerin bu müddet zarfında hergiin i ·in daimi encü· 
l'llen kalemine müracaat etmeleri ilan oluııur. 

Afyon Vilayetinden: 

Açık usulile P.k:siltmeğe konulcitiğu evvelce ilan edilen 
4227 lira 32 kuruş ke~if bedelli Afyon-Konya yolunun 
o+ooo 0+303 kilometreleri ara r parke inşaatına istekli
çıkmadığmdan 27 t.938 tarıhinde saat 15 te kati ihalesi ya· 
pılmak iizere ek iltm ~ müddeti temdid edilmıştir, Keşifname 
ve şartname Naha idaresind ~n alınabilir. Muvakkat teminat 
317 lira 4 kuruştur. 1 'teklılerin ticaret odn ı kayıt vesika-.ile 
birhkte daımi encümene gelmeleri. 

• • • 
İnkilfip miizesinde yapılacak raflar. 

1 t. Belediyesi ilanlarına. 
Hak: 2 nci srhifedcki 

MÜNAKASA GAZETESi 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v~ 

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
Elde mevcud nümunesine ve şartnamesinde yazılı va

sıfları dairesinde zabıta memurları için 1500 adeel muşam
ba kapalı zarfla 6 5.9~8 tarihinde saat 15 te münakasaya 
konulmuştur. 

Beherine 17 lira 50 kuruş kıymet biçilen bu muşam
balara aid şartnameyi almak ve nümunesini görmek isti
yenlerin Emniyet Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyo· 
nuna müracaatleri. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 1968 lira 50 kuruşluk 
teminat makbuz Yeya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat t 4 e 
kadar Komisyona teslim etmeleri. 

Haydarpaşa Lisesi Satmalma Komisyonundan : 
Haydarpaşa Lisesinde Devlet hesabına okuyan vatılı 

talebe için asgari 275 azami 280 metre elbiselik lacivert 
kumaş açık lksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 5 mayıs 
938 perşembe günü saat 14 de İstanbul Kültür Direktör· 
lüğü binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde teplanacak 
Komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1260, ilk teminatı 95 liradır. 

İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. Talihlerin ca· 
ri sene Ticaret odası vcsikasından maada bu nevi kumaş 
yapan fabrika ve imalathane sahibi olduklarına dair vesi · 
ka ibraz etmeleri mecburidir. . 

•• 
153 m. kırmızı çuha, 75 m. mavi çuha, 2 bia m. 

şuni astar ile 5 bin m. astarlık bez almacaktır. 
Mutefferik sütununda İst. Jandarma SAK ilanına. 

• • • 

kur
Bak: 

100 çift terlik alınacaktır. Bak, 2 inci sahifedeki İst. 
Beled. ilanlarına. 

• • • 
Şilte ve yastık ıçm kumaş, 2500 m. yatak çarşafı, bin 

adet battaniye 500 ad. alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 

Müd. ilanlarıaa. 
t 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi ------------ -· 
• • • 

Çocukları kurtarma yurdunun matbu evrak ve defter 
bastırılacaktır. Bak: 2 ıncı sahifedeki İst. Bded. ilanlarına. 

Mob;lya, fv ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Maliye devairi için yaptırılması takarrür eden 80 adet 

ıaç dolabıD beher adedi muhammen 64 lira hesabile 5120 
lira iizerinden kapalı :tarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin nümune ve şartnamesini görmek üzere her 
ıün ve eksiltmeye iştirak etmek için de 383 liradan iba
t"et muvakkat teminatlarile ticaret odası 938 senesi vesi
kasını ve teklifnamelerini 4.5.38 çarşamba günü saat 15 
e kadar "'illi emlak müdürlüğünde toplanan komisyona 
tevdileri ve aynı günde saat 16 da zarflar açılırken ha

zır bulunmaları. 

***Maliye devairi ıçın yaptırılması takarrür eden 150 
adet yazı masasının beher adedi muhammen 32 lira he· 
sabile 4800 lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklılerin resim ve ~artnamesini görmek üzere hergün 
ve eksiltmeye iştirak etmek için rle 4.5.938 çarşamba gü- 1 

nü saat 14 de 360 liradan ibaret muvakkat teminat ak
çelerile Ticaret Od&sı 938 senesi vesikasını hamilen Milli 
Emlak Müdürlüiünde toplaııan komisyona müracaatları. 

Kerest, etahta ve saire 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiatı 31265 lira olan 65 metre 
mikabı amerikan çamı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
Pazarlığı 6 mayıs 938 cuma günü saat 15 te Ankarada 
MMV Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi 
192 kuruıa MMV Satınalma Komisyonundan alınır. İlk 
teminat 2345 liradır. Eksiltmeye gireceklerin kanuni te· 
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte puarlık günü ve saatinde Anka
rada MMV Satıoalma Komisyonunda bulunmal rı . 

Uzunköprü Belediye Reisliğinden 

Uzunköprü elektrik tesisatında kullanılacak ahşap direk 
münakasasıoa talih züh1u etmediğinden tekrar münak3sa· 
ya vazedilmiştir· Muhammen bedel 4500 lira olup muvak· 
kat teminat 337 lira 50 kuruıtur. 

20 Niun ı938 "' 

, 
İst nbul Belediyesinden: 

tık Muhammen 
bedeli 

lnkiJap 1\lüzej nde yaptırılacak raflar 330 95 
Balat atölyesine taban demiri kol a-

. :ıtı 

t~ 
24 8' 

ğacı vernire 
Kf'(li sevk; ne mahsus yaptın lacak ka· 

fes 
Yeni çöp nralıalarına lüzumu olan 80 

tane makas 
z~ynep Kamil Doğum t>\ iııe IOO çift 

terlik 
Çocukları kurtarma yurduna matbu 

evrıtk ve defter 
Çubuklu gaz deposundaki <:undurma· 

68 40 oS 

480 36 

95 7 3 

143 ıo 73 

nın kaldırılması ve i ~ tifi 200 15 
. . . ıı\'rı 

Yuırnrıda muhammen hedelJerı yazılı ı şler ayrı 

pazarlı~a koııulmuc;;tıır. Evrnrları erıciirnen kalemiııdr. g~· 
riiJ~ bilir. f c:te kl iler hizalarında gii terilen ilk teminat [11'1 

buz vPya rn r ktuhilc heraly• r 25.4.938 pazartesi gtinfi s· 

at 14 de lJdimi Encümende hulunnıaıdırlar. 

...----------------------------~-İhalesi 2Q nisan 938 cuma günü saat 16 da Beledi
1
' 

daimi encümenince yapılacaktır. Talibler bu husu~ta 
1 . s s . zır• şartnameleri Resmi Hanlar ve azmaz anayı ve 

makineleri Şirketlerine müracaatle görebilirler. · 
• * * rı~ 

l k l k B k Mu .. tefet 60,852 m3 çıra ı ereste a ınaca tır. a , 
sütununda Edirne Nafıa Müd. ilanın .• . 

------------~~--~~~-_______..,/' 
Mahrukat Benzm-Makine yaglan v. s. 

İzmir Beleeliyesinden: 

B.eher tonu bin on kurnştatı 47975 lira bedeli mub3; 

mt':nli 4750 ton Zonguldak Zerodis O, 10 la ve maden ~,. 
mürü Hava gazı direktörlüğünden 240 kuruş bedel ınll 
bilinde tedarik edilecek şartnamesi veçhile 2490 s9f 
kanunun maddei rııahsusasına tevfikan kapalı zarfla e 
siltme ile satın alınacaktır. 'b' 

Muvakkat teminat miktarı 13598 lira 12 kuruş olup ı 
lesi 29.4.938 cuma günü saat on altıdadır. İştirak etrııe, 
isteyenler 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırl• 1 
mış teklif mektublarını ihale günü olan 29.4.938 cuıt' 
günü azami saat 15 e kadar Enci~mene vermelidirler· 

Kırklarelı Tümen Satınalma Komisyonund n : 

93' Kırklareli Tümen ihtiyacı için kapalı zarfla ı 5.4· 
de ihalesi yapılan 20 bin kilo benzine verilen fiat pab;e 
görüldüğünden yeniden açık eksiltmeye konulmuştur· . 1 
her kilosunun muhammen fiatı 25 kuruş olup ilk tel11 1~6 
375 liradır. İhalesi 2 mayıs 938 pazartesi günü sa.al 1 
dadır. Şartnamesi hergün ~ırklardi Tümen Satııı 81 ,0 
Komisyonunda görülebilir. lste'dilerin kanunun 2, 3 '1 l 
maddeıerındeki vesika ve teminat ~ektublarıııı ~a vi ı~, 
larını belli giın ve saatten en az bır s :ıat evvelıne k9 . 

Kırklarelinde Tümen .Satınal!Ila Komisyonuna vermelefl _ ... .-. 

Müteferrik 

lstanbul Jandarma 

Cinsi 

Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli lık tcı1'ifl 

2000000 Metre boz makara ipliği 
Lira kr. Lira Jtf· 
680 00 51 oO 

Ekıiltmeıi 4.5.38 çarşamba günü saat 10 da yapıl acaktır. 

153 Metre Kırmızı çuha 726 75 
75 ,, Mavi çuha 356 25 81 23 

2000 ,, Kurşuni astar 600 
5000 ,, Astarlık bez 1200 135 oO 

2883 00 216 ı~ 
Eksiltmeai 4.5.38 çarşamba günü sut 14 de yapılacaktır· 

278728 Adet Orta mat düğme 1449 39 
45768 ,, Pantalon tokası 75 97 

500000 ,, Çinko düğ-rre 500 00 
101536 ,, Küçük mat dl:ğme 345 22 
79910 Çift Küçük köpça 79 Hl 

,ı 

2450 49 183 79 t 
Eksiltmeıi 4.5 .. ~8 çarşamba günü snat 15,30 da y:ıpılacııkt' 

1
°1 

] - 938 senesine ııari mukavele akdi suretiyle yukarıda ~1' 1 
miktarı tahınin bedeli ve ilk teminatları yazılı on kalem dı bJ 
malzem

1

eıi 4.5.38 de ve yukarıda gösterilen saatlerde İst•",ı1 
Gedikpaşadaki J. aatınalma komisyeuunda açık eksiltme ıle ' 

alınacaktır. ··ril 
2- Bu levazıma ait şartnameler hcrgün lcoınisyonda ge 

bilir. ııt 
3- İsteklilerin eksiltme gün ve saatinde ilk teminat rne 6' 

veya mııkbuzlnrı ve 2.t90 sayılı kanuoı:la yazılı vesikaları ile 
dikpaşadaki J. satınalma komisyonuna i!lmcleri. 



R· 
tuın ır aJet motiirlii yangın tulurnhaşt ile :~oo metre hor-
9313 Un tniltcalıhit nam ve hesabımı açık ek::iltmesi ~ haziran 
ıııaı curna giinü aat 15 te Tophanede Levaztm anıirli~i sa
ik t illa. komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 21-00 linı 

* * • 
Kafes, makas ile Çubuklu gaz deposundaki sundur-

m3nın kaldırılması ve istifi edilmesi : Bak: 2 nci sahife· 
deki İst. Beled. ilanlarına. 

enıırıatı 180 liradır. Şartnamesi kl)mic;;yonda göriilehilir. 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

rı 

Gaziantep BeJediyesinclen: 

~ .. ~trksiitrneğe konulan 800 metre tulünde lıurrlur ta~ıdu. 
~ı bed ,ı· -60 ı· J ~'k. t: ı I::> ııanır. 

Od.. ıltme 23.4.938 cumartesi ~aat 10 da belediy~ salon
~ka~ık ekı;iltıne ile yapılacakhr. 

tıııı ıltrnc şartnameo;;ini ve k1'şfini belediye fon ıntiıliıı lıi· 
e Ilı .. tk .uracnatle görebilirler. 

\lt •ltmeğe girebilmek için isteklileriıı 117 lira ınııvak
C1ı 1 teminat vermeleri ve hu ı~e ait miiteahhitlik ,·e~ika.-ı 

erınesi lazımdır. 
• r ~ * ~k iltmeyc konulan l40 bin adet parke ta3ulır. Ke· 
tkd:Jı 77()() JiracJır. 

lld ıltıne 23 '1.9.'m cumarte~i saat 10 da belediye salo· 
Ea. ~çık eksiltm~ ile yapılacaktır. 

u k ıltme ~artname~i ve kc~fı hdediye foıı müdürlüğiine 
r~Caatle görülelJilir. 

U\' .. , iltmeğe girebilmek için isteklilerin 577 lira 30 kuruş 
ka akkat t nıin ıt vermeleri ve hu i~e ait ıııüteahhidlik vr.· 

1 fr" 
,..,o t~rıne~i lazımdır. 

Güınrük Muhafaıa Genel Komutanlığı Satmalma 
Komisyonundan: 

C·· 
%ı Uıtırük Muh .. faza Genel Komutanlığı deniz vasıtaları 
ı~lliisatırı al.nacak 28 kalem malzemenin 6.5.938 cuma 
l •aat 11 de açık eksiltmesi yapılacakbr. 

~9 a~·hılanaıı tutarı 4552 lira 56 kuruştur ve ilk teminat 
1radır. 

fartname -ve evsafı Komisyondadır. Görülebilir. 
1 ~~~ •tekliferin gün ve saatinde teminat makbuzları ve 
ıci' duııı vesikalarile Ga.latada eski İthalat Gümrüği.i bina

aki komisyona gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 

d~ Cerrahpaşa ve Haseki hastanelerinde bir sene zarfın· 
'~ı~efat edecek tahminen 500 cenazenin gömülmetıi işi 
r~ıı btkiiltmeyc konulmuş ise de belH ihale gününde gi
'lııt 1tlunrnadığından pazarlığa çevrilmiştir. Bunların hep· 
~ 1250 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi leva
~~ llıüdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.h kanun· 
bıı/ilttlı vesika ve 93 lira 75 kuruşluk ilk teminat mak
i• q"e.Ya mektubile heraber 27.4.938 çarşamba günü saat 

Diyarbakır Askeri Sahnalma Komisyonu Riyasetinden: 

Midyat alay eratınm beş aylık ağustos 938 nihayetine 
kadar ihtiyacı olan 30 ton koyun veya ke~i eti mukave· 
leye bağlanacaktır. İhalesi 29 4.938 cuma günü saat 15 
te Midyat Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Koyun 
etinin muvakkat teminatı 563 lira keçinin 394 liradır. 
Şartnamesini görmek istiyenler hergün mahalJin ıatınaJma 
komisyonunda görebilirler. İsteklilerin mezkur gün ve 
saatte teminatlsn ve muktazi vesaikle birlikte Midyat 
Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Gaziantep Aakert Satınalma Komiıyoauadan: 

Cinıi Miktarı mu vak. teminatı ihale günü 
Kilo Lira Kr. 

Mcrciıuek 4950 24 13 27-4-938 aaat 9-12 açık 
Nohut 8100 39 47 

" " " " 
" 7150 33 52 " " " " 
" 7200 33 75 .. .. " .. 

Pirinç 2750 43 12 " 
,, ,, • 

" 5000 78 42 • " 
14 17 

" n 6700 105 07 
" " " ,, 

Bulgur 7700 43 78 
" " " " " 6000 34 l l .. .. .. " .. 7800 44 34 .. " • " Kuru faaulya 8250 63 92 ., • " " 

" " l 0800 83 67 .,, 
" " " 

" .. 9300 72 05 .. " ,, " 
Yukarıda cinııi vcı miktarı yazılı on üç kalem erzak aç>k ek-

siltme ile hi:ıHındaki gür. ve saatlartla talibine ihale edileceğin· 
den isteklıJerinin belli gün ve aaatlarda teminatı muvakkateleri 
ile veya maliye makbuzu ile 40 Sv. A. kıtluında miltetekkil ko
misyonumuza gelmeleri ilin olunur. 

Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Tekirdağ kıtaları için 125000 kilo ve Malkara kıtaları için 70 

bin kilo sığır .eti ayrı ayrı kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuştur. Tekirdaiı etinin beher kilosu 28 kuruş muhammen 
bedel üzerinden muvakkat teminatı 2625 lira ve Malkara kıtala · 
rı etinin beher kilosuna 26 kuruş bedel üzerinden muvakkat te
minatı 1365 liradır. Tekirdağ ve Malkara kıtalarının eti ihale iÜ· 
nü ~>.5.38 pazartesi saatleri Malkaranın 15 Tekirdağının 1 l dedir. 

1- İdaremizin Çamaltı tuzlasında mevcut 86X185 eb'· 
adındaki ranza "Demir karyohı,, lara mahsus 500 şilte 

ve ya tık için 95 santimetre eninde nümunesi mucibince 
2500 metre kumaş ve aynı ranzalar için 1000 adet yatak 
çarşafı ile a.:>keri mektep ve garnizenlarında kullanı· 

lan battaniyelerin evsafında 500 adet battaniye pazarlıkla ~ Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
' satm alınacaktır. 

--
lıtanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan: 

~i~d 
•rı Cinai Tahmin bedeli İlk teminat 

'~ilo lira lira 
93s 9ooo Yün fanila ipliği 234orı 1755 

~'lı ~ •enesioe sari mukavele aktı suretile 11.4.3~ tarihinde ka· 
.~dtt 1 .. ~f ~ksiltmesine konulan yukar!da. ci.n~i'. . ıni.ktarı,_ tahmin 

1 ~ı t'h e •lk teminatı yazılı yün fanda ıplığı ıçın ısteklı çıkma· ı 
1
1 de

1 
ttle evvelki şartnaruesin'! göre 5.5.38 per,embe giinü saat 

'~- Cedikpaşadaki Jandarma satınalma komisyonunda pazar· 1 .. ,.Ilı 
muamelesi yapılacaktır. 

A.dana Pamuk Üretme Çiftliği Müdiirlüğünden : .., .. 
r-~ ~~11 lttssesemiz ihtiyacı için 85 beygir kuvvetinde, ka

'1 lıtı Ç~lik karoserli Adana teslimi bir kamyonet açık ek
Ş e. Suretile satın alınacaktır. 

\ı~li~~tııamesi ücretsiz olarak Adana Pamtık Üretme 
~'t.ı Müdiirlüğünden alınabilir. 

1t,.ı Ubanımen bedeli 2300 lira ve ilk teminatı 172,5 
~lt 
t . 
t~~ltıne 6.5.938 .cuma günü .saat 15. te ~~pılacaktır. 

~- ıltrneye iştirak edeceklerın mezkur gun ve saatte 
~~li~ı' ~traat Müdürlüğü ıde mübayaat Komisyonumuzda 

~tıle birlikte hazır bulunmaları ilan olunur· 

Edirne Nafıa Direktörlüğündf!n: 

Cinai Miktarı Muham. Muvak. tem. 
~ kilo bedeli miktarı 
~ lla,,.. 74 l 
•tı, ·~•e demiri 31113 4978 08 lira 3 ira 
11 'lı le 203000 adet 3248 00 ,, 244 " 
t•it treste 60,852 m3 3597 66 " 270 " 
lJhb 112 ı ;J t 11"k" enıeri 12,871 adet 1480 16 ,, _ ,, 

t1 ~ 1~t,~1 °Prü hükumet konağının inşaatınd~ kullanılmak u:ıere 
ı1 1 İtı flluhanamen bedelleri ve teminat mıktarları yukarıda ya· 

ıt ~~ı!:at :na~zemesi ayrı ayrı 15 1rün ~~ddetle açık ekailtm"y~ 
..a li 1 ftur. ihaleleri 2 mayıs 938 tarıhıoe rastlıyan pa:ıarteaı 

~)o,. .. at 15 te Edirne nafıa Direktörlüğü odasında toplanan ko· 
.. h i l . ~ile N U:turunda yapılacaktır. şbu mahıernenin şartname erı 

1
' afıa Direktörlüğündedir. isteklilere parasız gön~erilecek· 

il- Pazarlık 6.V.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 14 de Kabataşta Levazna 1/e Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Eksilımeye iştirak etmek isteyenlerin yatak çarşaf 
ve battaniye nümunelerini münakasa giiniinden evvel ad 

ı 

1 

geçen Komisyona vermeleri lazımdır. 
lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. ('ı.?234) 1-4 

• • • 
1 - 25000 kilo bel ipi S. - 15 -
2- 7000 kaim kmnap S. ·15.30 

l- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem mcılzeme 
şartname ve nümuneleri mucibince pazarlıkla satın alına
caktır. 

ll - Paz:ulık 28.4.938 tarihine rastlıyan perşembe güniı 
hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ,ve 
Mubaya;ü Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şart_name\er parasıı olarak hergüu sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

lV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri il5n olunur. (1951) 3 - 4 

• • • 
. 1 - Taksim Bakımevinde mevcut muhtelif eb'adda dö 

şeme, karbon, kerevet merdiven tahtaları pazarlıkla sa -
tılacakbr. 

11- Pazarlık 29.lV.938 tarihine rastlıyan cuma gün 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin 

deki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

Ü 

-

Hl- Satılacak malları, hergün Taksim Bakımevind e 
görülebilir. 

e iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün v 
saatte yüzde !5 teminat paralariyle birlikte yukarıd 
adı geçen Komi~yona müracaatları ilan olunur. (2168) 2-

imtiyaz sahibi n yazı işleri 
Direktörü: lımeil Girit 

a 
4 
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Sayfa 3 

. ,, "' ,.,, -,, 
D.D.YOLLAQI iŞLETME u. MtJDUQLUGUNDEN 

e 
lı 

Muhammen bııdellerile muvakkat teminat, cins, miktar ve 
b'adı aşağıda yazılı üç liste muhteviyatı çam kereste 3.5.938 Sa. 

günü saat 15.45 den itibaren liste aırasile ve ayrı ayrı ihale 
dilmek fl:ıere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
atın alınacakbr. 

e 
s 

il 
Bu iıe girmek isteyenlerin her li.teye ait muvakkat teminat 

e kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik veaika· 
ı ve tekliflerini aynı gün aut 14.45 e kadar Komiıyon Reisliti· 
e vermelerı lazımdır. 

• 
n 

Şartnameler para11z olarak Ankarada Malzeme Daireai!'den, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve lzmir· 
de İdare mağa.ıalarından dağıtılmaktadır. (2103) 2-4 

Liste 
No. 

Cinsi Takribi M3 
Muhammen 

bedel 
Lira 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

2 
3 

işlenmemiş vagon tah
tası ve inşaat tahtatı 

(çarn) 
Çam kalas 
Çam dilme 

14~ı;. 107 
926,39'2 
560,640 

• • * 

64185.17 
41687.64 
24107.52 

4459.26 
3126.57 
1808.06 

Muhammen bedeli 87500 lira olan 5000 ton ıun'ı portlant çi· 
mentosu 29.4.1938 Cuma günü aaat 15,30 da kapalı zarf uaulü 
le Ankarada İdare binasında satın •lınacaktır. i 

Bu i9e girmek iste}•enlerin 5625 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veai\caları ve Nafıa müteahhitlik vesik•sı 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komiayon Reiıliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 430 kuruşa Ankara ve Haydarpa,a veznelerinde 
satılmaktadır. (2020) 4-4 

UildJ• ---tt~"*'""'iA • .a+ .&«+~~ t; •• -

(Dördüncü aabifeden devam) 

Tevzi vaouı (DDY) ,\:. 662 
Kur,un levha, va1ron kurşunu ile külçe kurşun (DDY) .\~ 662 
Demir levha (DOY) .\! 662 
Payton arabası ve koşum takımı (Samaun Vil.) .\~ 662 

--

Çubuklu gaz depolarında yap. rıhtım inı. (İat. Beled.) .\! 662 
Maltepe-Kartal yolunun soğuk asfalt kaplama inş. {İat. Bel.) ;\!662 
Azapkapı çöp iskeleai tamiri (lıt. Beled.) .\! 662 
• Kösele ve deri kırpıntıları (Tophane Lvz.) .\~ 662 
Kürek, kazma, demir el arabası (Balıkesir Vil.) .\! 663 
Kilit zinciri (Gümr. Muh. Gen. K.) ~\! 663 
Schnikok (Ank. Mrk. Hıfz. Mücas.) .\~ 664 
Adanada yap. Ha\kevi binası inş (CHP Seyhan İlyönk.) .\! 664 
Akkümülatör odaaı asfalt inş. ( Ank. PTT Müd.) .Y! 667 
Katranlı ve çelik tel halat (M MV Deniz Mrk.) J\ ! 668 
Ber~ama ilim evi için mobilya (iımir Vil. Muh. Hua.) .\! 668 
Köprü inş. (Gaziantep Vil.) .\~ 669 
Talebe sırası (Afyon Liseıi Dir.) .\~ 669 
Kırklareli cezaevinJe yap. tadilat (Kırklareli Nafıa Müd.) .\~ 071 
Ambar inş. (Tekirdat İohis. Müd.) .\~ 671 
Galatasaray lisesinde camekan inş. (Galatasaray Liı. SAK) .\~ 671 
ilk okul bin.mna pencere inş . (Kayseri Vil.) .'\~ b/2 
Saman (İsparta Ask. SAK) .\: 672 
Sade}·at (Ank. Lvz.) .\~ 672 
MadeD kömürü (Çorum Vil.) .ı\~ 674 
Salihli urayının 938 yılı cadde ve sokakların temizlik işçiliği (Sa· 

lihli Beled.) .\! 674 
Mrk. poıtaneai posta salonu badana ettirilmeıi {Ank. PTT Müd.) 

.\! 674 
---~----

,.. Önlerinde yıldız. işareti olanlar ınüzayedeye aittir. 

Hamiş : "No ... işareti i lanı havi gazeteıni:r.in sayısını ,öıtarir 

Jeudi 21-4·1938 

Instıı.llation llydrau·electrique a la ville Marache (~unicip . Marache) 
N. 636 

• Decombrea du pal.ııis de jU!ıtice et produits pharmaceutiquea (Dir . 
Bieu Nat. lıt.} N. 649 

Motopoınpe et manche de lin (Municip. Moudania) N. 655 
• Boiı goudronne (Dır. Forels Isparta) N 658 
Conıtr. bat. chirurgie a l'hôpital Djerahpacha (Com. Ach. Univerıi· 

te lat.) N. 661 
Pistoletıı marque L Nagante (Ch. de Fer Etat) N. 662 
Vannes de distributioa, plomb ~t tôles de fer (Ch. de Fer E.tat) 662 
Phacton et che'f•UX (Vil. Samıoun) N. 662 
Conıtr. quai aux deµ ôlll de petrole a Tchoubo ı klou (Mun. let.) 662 

,, en uphalte s route Maltepe-Kartal (Municipalite lst.) 662 
Rep. debarcadaire de voierie a Aı:ıpkapou ( ,. ) 662 
• Morceaux de cuire et peaux (lnt. Tophani) N. 662 
Pel!eı, pioches et charretteA (Vil. Ralilccsir) N. 663 
Cadenas de chaıne Coaı. Ach. Command. Gen Surveil. Douan. lst.) 

N. 663 
Semi·coke (Oir . Hyg. A11sist. Soc. Ahk .) N. 664 
Constr. Maison du Peuple iı Adana (Presid . Maiaon du Peuple a 

Seyhan) N. 664 
Conıtr . en asphalte a la chaınbre d'accuınulateur (Dir. PTT. Ank.) 

N. 667 
Cordes goudronneeıı et d'acier (Min. Def. Nat.) N. 668 
Articleı d'ameublement (Dir. Coıaptabilıte Privee lımir) N. 6'8 
Constr. de ponts (Vıl. Ga7.iantep} M. 669 
Bancı pour clasıes (Dir. Lycee Afion) N. 669 
Conıtr. a la maison d'arrit a Kirklareli (Dir. Trav. Pub. Kirklarelı) 

N. 671 
Conı;tr. deoôts pour monopoles (Dir. Monopoles Tekirdıgh) 671 

,, vitrines au lycee <..;alatuaray (Dir. Lvcee Galataııaray) 671 
,, fenetreı au bit. ecole Primaire (Vil. Kııi11eri) N. 672 

P.aille \Com. Ach . Milit . Isparta) N. 672 
Beurre (lntend. Ankara) N. 672 
Houille (Vil. Tchoroum) N. 674 
Badigeonnaı• au salon de in poste (Dir . P.T.T. Ankara) N 674 
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A) Adjudicatiens au Rabais 

Constnıction-Reparation- Trav Public~·MaterieJ de Construction-C rtegraphie 
~~~~~~~~~.:....-~~~~~ A -~ 

Travaux de nivelle•ent ı; route Ayvalık·Balıkesir 9761 16 Vilayet alikeser 12·5-38 

(ai.). 
Pavage ı route Afion-Konia (aj .). 
Conatr. dortoir au batiment ecole aerienne a E.s1r.i· 

cbehir (cah eh. L. 18, 76). 
Conatr. placards au musee "inkılap,,. 

Travux de nivellement et coc tr. d'arches ıı route 
Elui2ue-Palou (aj.). 

Preseatatioa carte actuelle au bourg Alatcham 
lastallatioa poar irriration aux alentour.ı; de la villc 

Floria-Parc 
Conıtr. konak geuverneıaental au bourg Midyate 

(aj.) 

Pli cach 

Gre a gre 

Pli cach 

,, 
.. 

4227 32 
375151 90 

330 95 

47275 15 

1600 -
10000 

44319 54 

Electricite-Gaz-Chnuffage Central (lnstallatio~ et Materiel) 

lnıtallation electrique au muı~e Topkapou. Publiquc 8120 59 
Habillement - Chaussures Tissus- Cuırs. 

lmpermeables: 1500 p. 
Pantoufles : 100 paires 

Toil& pour orcillers et matelaa : 2500 m.- O, aps 
de lit : 1000 p.· Couverture de laine : 500 p. 

Etoffe bleue pour costumeı : 275·280 m. 

Pli cach la p. 17 50 
Gre a gre 95 -

,. 

Publique 1260 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapis&erie ete. 

Pupitres: 150 p. 
Ar•oirea d'acier: 10 p. 

1 ravaux d'lmprimerie-Papeterie_ 

laıpression de reriatreı pour la creche 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete 

Bois de aapin americain: 65 m3 (cah. eh. P. 192) 
• graisseux: 60,85'.l a3. 

Manche d'ubre et fer pour l'atelier de Balat 

Poteaux de boia pour inst llation electrique : 340 
p. (aj.) 

Combustible - Carburant-Huiles 

Houille O, 10 : 4750 t . (cah. eh. P. 'ôO). 
Benine : 20 t. (aj. 

Divers 

Paves: 140000 p. 
Pierreı pour bordure : 800 m. 
Fer beton arme : 31113 k. 
Briques : 203000 p. 
Tuiles indirene type Marseılle : 12871 p. 
Canıionnettc (CV. 85) : 1 p. 
M.deriel pour embarcation : 28 lots 
E.nterreaent de 500 mortı pendant 1 annee (aj.) 

Ciaeaax peur voitures de voierie: 80 p. 
C"geı pour chats 
Fil .le laine pour flanelles : 8-9 t. (aj .) 1fl" 

Motopompe pour incendie 1 p.· Manchc de lın : 
300 m. 

Provisions 

Lentilles, poiı cbiches, ri:ı:, blcı concus~ı et hari· 
cots ıecs. 

Viaade de mouton ou de chevre. 
F arioe: 33480 k. 
Proviaion : 5 lots 
Huile d'olives : 1634 k.- Beurre 1405 k.- Saven: 

1405 k. 
Savon : 28 t. 
Viande de beeuf : 70 t . 

• • ,. : 125 t. 
Leruaea: 9 lots 

B) Adjudications a la surenthere 
Boiıı de snpin et d'hetrc. 
Tuyaux de fonte : 3 t. 

Publique la p . 32 
n la p. 64 

Gre a gre 

Pli cach 
Publique 
Gre a rrc 

Pli cach 
Publique 

PuJ,liquc 

n 

" .. 
" 
n 

n 

Grc iı gre 

" 
" 
• 

Publique 

" 
Pli cach 
Puhli(lfue 

" 
Pli cach 

,, 

" Gre a gre 

Publique 

" 

143 -

31265 -
3597 66 

332 

4500 -

47975 

7700 -
1560 -
4978 08 
3248 
1480 16 
2300 
4652 86 
1250 

480 
68 40 

23400 -
2400 

5022 
2000 
3017 65 

11340 

5073 

105 

317 04 
18756 10 

24 80 

3545 63 

120 -
750 -

3323 96 

610 -

1968 50 
7 13 

95 -

360 -

383 -

10 73 

2345 -
270 

24 90 

337 50 

~75 

577 50 
117 -
374 
248 -

112 -
172 80 
349 

93 75 

36 -
05 

1755 
180 

376 65 
150 -
226 33 

850 50 
1365 
2625 -
380 47 

8 

• Afi on 
Com. Ac:h. Min. Def. Nat. Ankara 

{ 
Com. Perm. Municipalite lııtanbul 
Dir. Econom. • ,, 

Dir. Trav. Pub. Elazirue 

Municip. Alatcham 
Com. Ach. Forets lstanbul 

Odterdarat Mıırdın 

Oir. Trav. Pub. Iıt . 

Dir. GcD. de Surete Ank. 

{ 
Com. Perm. \fonicipalite Istaabul 
Oir. E.com. ,, n 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

Com. Acb Lycee Haydarpacha 

Dir. ien Nationaux (at. 

" 

f Com. Perm Mun. lstanbul 
l Dir. Ecoııem. ,, ,, 

Com. Aclı. Miniatere Def. Ank. 
Dir. Trav. Pub. Edirne 
f Co . Pe"m. Municipalite lıt. 
l Dir. Ecoaom. ,. n 

Municip. Üu%ounkeupru 

Municlpalite lzmir 
Com. Ach. Divieion Kirklareli 

Municipıılite Gaı:iantep 

n 

Dit. Trav. Pub. Edirne 

" ,, 
Dir. Ferme Cultiv. de Coton a Atiana 
Com. Ach. Comm. G. Surv. Douan. lst. 

Com. Per111. Municipalite lstanbul 
Oir. E.conom. ,, n 

27-4-38 
9-5-38 

25-4-38 

2-5-38 

7-5-18 
5-5·38 

11·5-38 

9-5-38 

6·5-38 
25 .... -38 

'·5-38 

5-5-38 

4-5-38 
4-5-38 

25-4-38 

6-5-38 
2-5 38 

25-4-38 

29-4-38 

29-4-38 
2-5-38 

23-4-38 
23-4-38 
2-5-38 
2-5-38 
2-5-38 
6-5-38 
6-5-38 

27-4-38 

idem 25-4-38 

" 25-4-38 
Cem. Ach. Conımand.G.Gend. G.pacha 5-5-38 
Ceı:n. Acb. Intend. Iııt. Tophane 3·6·38 

C m. Ach. Milit. Gniantt-p 

n Diarbakır 

Com. Ach. D G. Fnbr. Militaire Ank. 

" ,, 

Com. Ach. Div. Kirklareli 
Com. Ach. Milit. Tek.irdagh 

" Com. Ach. lnt. lst. Tophane 

Dir. Forehı Gııziııntep 
Munıcipalite Ankara 

27-4-38 

29·4·38 
6-5-38 
6-5-38 
6-5 38 

10-5-38 
9-4-38 
9-5-38 

24-4-38 

25-4 38 
26-4-38 

15 -
15 -

1'4 

ıs 

11 
14 30 

14 -

15 

15 -
14 

14 

14 
15 

14 -

15 -
15 
14 -

16 -

15 
16 

10 -
10 -
JS 
15 
15 
15 
1 1 
14 

14 
14 

14 -
14 -

9 14 

15 
15 
14 -
14 30 

16 -
15 -
11 -
15 3 11 

15 -
10 ~o 

• 
vıs Officiels 

De la Direction Generale des Chemins 
de Fer de l'Etat 

·ff rf' 
Environ 2912, 139 M3 de boiı de pin d' Hp~ce• dı b:ıtJ 

d'une valeur eatimative de 128.555,23 Ltqı. ıeroot •' Gı 
mardi 3 mai 1938 a 15,30 h. au loeal de l' Adminiıtrati0'1 

rale a Ankara. . 1• 
Ceux qui deairent y prendre part doivent remettre • 'i I~ 

ıidence de la Commi11ion le jour de l'adjudication ju•qdlef 
b. leura offrea, uae rarantie provisoire de 7617 76 Ltq•· 1 

• e • tificata exigeı par la loi et un certificat de competerıc 
par le Miniıtere dea Travaux Publicı. 

6
,3 

Les eahiers dea cbarırea •ont en vente au prix ae J 
aux Cai11ea d' Ankara, de Haytlarpafa, d'Eskişehir e:,, f 

(2111" 

* • * -Ua poDl metallique qui aera livrlı pour la lırne 1'•~ 
vu au Km. 581 d'une valeur estimative de Ltq•· ~i6' 
acbete par voie d'adjudication ıouı pli eacbete le jeud• C 

15 b. au local ile l' Adminiıtration Generale a Aolı•r•· 0c' 
. d. . d ··id' quı eaırent y pren re part doiveat remettre it la Pre .. ff 

la Commi111ion le jour de l'adjudication juıqu'a t4 h. le11 .fı 
une rarantie proviıoire de Ltqs. 1950 lea certificat• e~ı ti 
la loi et ua certificat de cempeteace delivre par le Jı(i111' 
Travaux Publics. 11 

·~ ,. 
Le• cahiera dea cbarl'H sont en en vente au:ı pr~ t 

ptra. aux Cai11eı d'Ankara et de Haitlarpacha. (21 

Adjudication des travaux de constructi0 

d'instaJlation d'eau potable de la viJle 
Tokat 

Du Minis ere de l'lnteriB~ 
L'adductioııı d'eau d'une diatance de 11.700 metres ; ~ 

le captAıre, la conatruction d'un maslak, d'un dep6l'• t 
seau, la fourniture des materiaux neceHaires et autrel ' 
res eat mise en adjudication souı plia cachetes. 

1- Le prix eatimatif eat de 150.000 livres. f 
2- Les ıoumi11ionsaaireı p~uYeat se faire delivrer )el ~e 

cabiera des cbargea et autreıı pieceı contre versemeııt 
piutres, du bureau technique de la Commission de re•t• 
des Municipaliteı au mioilllere de l'interieur. 

3- L'adjudication sera fnite par la commission cle.'ı 
ti on de:. Municipaliteı qui ıe reunira le mardi 3 ı.s.9J8 • r' 
rea daaı le local de la Banque deı MunicipaJiteı a .4°": 

4- Lea ıoumissionnairea doivcnt, afin de pouvoir P/ 
a l'adjudication, remettre jusqu'au dit jour a lOh. al•~' 
ce de la commiuion, lea garanties et documentı dont e 
tioo ei·apreı: I 

A.- Un cautionnement provisoire de 8750 livres '
0 

ment aux articlH 16 et 17 de la lo; sub. No. 2490. 
B.- Leı documents requis par la loi. ıo 
C.- Une lettre sigoee, conforme a l'articlc 4 de l• ·ol 

l t ••ı f o t A h O o 'p'ıı aran qu ı n cxıs e aucun empec ement a ıa partıcı 

djudication . f 
D.- Le document qu'o:ı doit ae faire delivrer du c~~ı~ 

reau techniquf' du comite de restauration des MunicİP11 

entrer a l'adjudication. /.. 
5.- Leı lettres d'offrcı doivent ctre remiaes contre ., 

preıidence de la c '>mmission jusqu'a 10 h. le jour de 1 

ti~. ~ 
il importe que les lettres d'offreı adre11ees pat, r 

soient envoyees recommandees avec accuse de recepti0 

viennent juaqu'a l'heur dite i in commission. 
11 

Pour plus de renseignementa ia ce sujet ı'adresııer • 
bureau technique de lo commission de restauration dt* 
palites. 

Pertembe 21.4.938 

M "d • 656 aratta yap. ı ro elektrik ıantralı (Mara4 Beled.) ~'! 
• Üsküdar adliye binası enkazı (İst. Deft.) .\~ 649 . ~ 
• Alih ve ec:ıayı tıbbiye ile tırnak cilası (iıt. Deft.) -' 
Motopomp ve hortum ( ıhudanya Şarbay.) J\! 655 
• Kuru katran odunu (İsparta Orman id.) .~". 658 \ 
Kalecik kaaabaaında yap. koza doğum ev! (A.?k· ViJ.) e~ 
Cerrah pat• haat. yap. şirürji klinij'i ioş. (lat. UniverS· /. 
L. narant marka tabanca (DDY) .~ 662 

(Devamı 3 üncü eabifede) 


