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&) Münakasaıar 

tnbl 111~t. Tamırat, Nafi!._işleri, Malzeme, Ha!ita 

(. ı\~dın ıpor nhuının futbol alanı ile koşu piıti ve aç. eks. 

le~ I bunların ihata duvar ve parmaklıklaranm inşaatı 
ffı •t•nbul 61 inci mektebin tamiri pu. 

dj~ 

art 
eW ~aa işleri-Kırtasiye-Yazıhane LeYazımı 
l'tl a• K 
e

lll 0 nscrvatuar icin Türk Mu;ı:ild le.itabı bastırılması (6 pu. 
forıııa) • 

i"'ı 

8552 74 64! 50 Türk Spor Kurumu Aydın 2-1·38 15 -

Bölge Başkan. 

249 33 lıt:ınbul Belediyesi 21-12-37 14 -

390 - 29 25 latanbul Belediye i 28·12-37 14 -

~sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

trkck elbisesi: 414 :ıd . • erkek ve kız palto•u: 174 
•d. kız tayyörü: 32 ad. (temd) 

kapalı 2 . 15000 - 863 - Yükıek Ziraat Emıtitüıü Ank. 3-1-38 15 -

t 
1rf ~rukat1 Benzin, Makine yngları v, 'l. 

~ 1 

t.(,_na-al kömürü: 20 t. (temd) 

~ferrik 
S,.~ karo\: HJOO ad. - sol karol: 1000 ad. • mayon: 

'IOQo aJ .• mayon zinciri: 2000 ad. (temd) 

paz. 

paz. 

800 60 -

, 

Balıkesir Aııkeri SAK 1-1-38 11 -

inhisarlar U. Müd. 3· 1-38 ıs -

~, Zahire, Et, Sebze v. s. 

l<oy 
~~ Un eti: 3 t. 

lllek birincıi nevi: 5 t. 

aç. eks. 
,, 

1500 
512 50 

112 50 
38 44 

lzmir Emrazı Sariye Hut. 

• 
3-1-38 
3-l-3g 

ıs -
11 -

lıtc1 () c odunu 
dun 

801 çuval: 500 ad .. boş gaz tenekesi: 100 ad. -

Po!!tal: 1300 çift - ltamyo• listi2'i: 4 ad. 

c.,.,ani:z.li bidon, tayyare alc.aaau motör, yağ ve 

benzin tulumbaaı v.ı . eşya 

aç. art. 

n 

paz. 

~)MÜNAKASALAR 

~at - famirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Türk Spor Kurumu Aydın Bölıeıi Başkanlığından: 

3.1.938 tarihine tesadüf eden pazarteai günü ıaat 15 
t~ A°ydın spor b6lgesi binaınada 8552 lira 7 4 kuruş ke· 
tıf bedelli Aydın spor sahasınan futbol alana ile koşu pıs· 
ti Ve bunların ihata duvar ve parmaklıklarmın inşaatı a

Çık eksiltme uıulile eksiltmeye konulmuştur. 
Bu inşaata ait şartname, keıif, metraj, resim ve diğer 

~~tak parasız olarak bölge bürosundan tedarik edilebilir. 

Muvakkat teminat 641 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektupları ve ehliyeti fenniye ve

'ikası ve ticaret odası veıikalarile 2.1.938 pazartesi gii

llil aaat 15 e kadar Aydın ıpor b&lge binasında.ki komis

Yona müracaatları ilin olunur. 

• • • 

a lat. 61 inci mektebin taniri. Bak: 2 ci sahifedeki ııt. 
tlediyeıi ilanlarına. 

294 15 
111 48 

lstanbul Orman Ba mühcnd. 1-1-38 

n 

l:ı:mir Defterdarlıfı 
1-1-38 

22-12-37 

lıtanbul Gümrükler; Başmüd. -

10 -
10 
14 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• * • 

Konservatuar için Türk Mu~iki kitabından 6 formanın 
bastırılmaı:;ı. Bak : l:stanbul Heled. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz talebeleri için satın alınacaiı evvel 
ce ilan olunan elbise palto ve Tayyörün adet ve tartlara 
değiştirilerek aşağıdaki şartlarla yeniden ilana lüzum ba
sıl olmuştur. 

2- Miktarları altta yazılı 3 kalem elbise ve palto ka
palı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

3 - İhale 3.1.938 tarihine rastlayan paıartesi günü 
saat 15 de Yüksek Enstitü Rektörlük binaaında yapı

lacaktır . 
4 - Muhammen bedel 11500 ve muvakkat teminat 

863 liradır. 
5 - İstekliler teklif mektuplarmın ihaleden bir saat 

evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine 

Nafıa Vekaletinden: 

Müteahhitlerin Nazarı Dikkatine 
1937 takvim senesi için müteber olmak üzere ve

sika alanlar ııihayet kfinunuevvelin 20 inci gününe ka
dar ellerindeki vesikalarının mezkur vesikalara aldık
tan ıonra yaptıkları işleri ihale bedellerile zikretmek 
ve alacakları referansları da dilekçilerine bağlamak 
suretile tebdili hususunda vekalete müracaat etmeleri 
aksi taktirde ellerinde yalnız 1937 senesi için veril
miş olan vesikalarla yeni sene teahhütlerine iştirak 
edemiyecekleri ilan olunur. 

~!----------------------------~ 
vermeleri ye ihale saatinde komisyonda hazır bulunma· 

ları. 
6- Daha fazla izahat ve parasız şartna;ne almak is-

tiyeolerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

Cinai Adet 
414 
174 

32 

Muhammen kıymeti Lira 

Erkek elbisesi 
,, ve kıı. paltosu 
Kız tayy6r. 

l t500] 

-=== 
~\ahrukat Benzin-A\akine yağlan v. s. 

Halıkesir Askeri Sabnalma Komisyonundan: 

9.12.937 perşembe günü ihale edileceği ilan olunan 
20 bin kilo mangal kömürüne talip çıkmadığıadan pazar
hğa konulmuştur. Pazarhk günü 1.1.938 cunartesi saat 
11 de muhammen bedeli 800 liradır. muvakkat teminatı 
60 liradır. lst'!klilerin mezkur gün ve saatte muvakkat 
teminatlarile kor satanalma komisyonuna müracaatları. 

* * * 3945 ton maden kömürü alınacaktır. Bak: Erzak sütununda 

Bornova 57 inci Tümen SAK İlanlarına. 

Müteferrik 

Gümruk Muhafaza Genel Komutanhğı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

Gümrük muhafaza geuel komutanlığı ihtiyacı ıçıo sa· 
tın alınan 80 bidonun 4. t .938 salı günü saat 11 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmini tutarı 1920 lira ve ilk teminatı 144 liradır. 
Şartnamesi komisyondadır. Alınabilir. 

isteklilerin ilk teminat makbuzları ve kanuni vesika
larile gün ve saatte Galata rıhtımı eski İthalat Gümrü
ğündeki komisyona gelmeleri . 

• * • 

1- 60, 62, 63 aayılı motörler için üç 
koniktin rotun 24-12-937 cuma günü saat 

tane 
t t 

komple 
de pa· 

:ı;arlığı yapılacaktır. 
2- Tahmini tutara 405 lira ve ilk teminatı 31 liradır. 

Şartname ve evsaf komisyondadır. Görfüebilir. 
3 İsteklilerin ilk teminat makbuzları ve kanuni ve

sikalarile gün ve saatinde Galata eski ithalat gümrüğün
deki komisyona gelmeleri. 

• • • 

1000 Adet Sa~ karo), 1000 adet ı;ol karnl, 4000 adet 
mayon , e 2000 adet mayon zinciri alıııacaktır. Bak: İnhisar· 
lar Umum Müd. ılunlanna. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İzmir Emraı1 'ariye Hastahanesi Ba~ Hekimliğinden : 

Ha tahaneniıı be avlık ihti}•acından acal'Tıda vazıh iki kalem ,/ ~ ,, .1 

erzak açık ek~ihme} e konulmu~tur. İsteklilerin ;;eraiti anlamak 
üzere hcrglin ve ek~iltmt> günli ul"ıı :t1.938 Pazarte~i günü 
saat onbirde muvakkat teminat makbuz veya Banka ıne ktu p-



MUNAKASA GAZ!::. rtsı 

:nrilt> birlikte Tepeeikk Emrazı <ıriye Hastahanesinde müet
şekkil komi.,vona ınüral·aatları. 

,; 

Tahmini fıat ~1iktar :\luvakkat lt•minat Cinsi 
1500 lira 3000 kilo i 1230 kuruş 
512 H 50 kr. 5000 » 3844 » 

Koyıın eti j 
1 ci ekmek 1 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 219 lira 33 kuruş olan İstanbul 61 

inci mektebin tamiri pazarlığa 
rakı encümen kaleminde 
21.12.937 sah günü saat 14 
bulunmalıdırlar. 

konulmuştur. Keşif ev-

Bornova 57 Tümen K. Sahnalma Komisyonundan : 

Alınacak U. tahmin Muvakkat 
Cinıi miktar tutarı teminat 

Kilo Lira Lira 

Münakaaanın 

şekli 

Sığır eti 14400 3600 270 Açık ekıiltme 

L. M. Kömürü 294500 3534 265 Açık ekıiltme 
Pirinç 33200 7304 548 Kapalı zarf 
Sabun 18358 5591 427 Kapalı zarf 

İhalesi 3.1.938 Pazartesi günü saat 9 dan 16 yl\ kadar yapılacaktır. 
Makarna 20200 444..J 334 Açık ekailtme 
Arpa şehriye 12900 2838 213 Açık ekailtme 
K. faıulye 25700 3341 251 Açık eksiltme 
Bulgur 18100 2534 190 Açık eksiltme 
K. üzüm . 6200 1115 8t A;ık eksiltme 

lhalessi 4.1.938 Salı günü saat Q dan 16 ya kadar yapılacaktır. 
1- Muhtelif mıntakalarda bulunan Tümen birlikleri ihtiyacı 

için ayrı ayrı şartnamelerde ve yukarıda llhnacak miktar, umum 
tahmin tutarı, muvakkat teminatı, münnkasaların tekli ve ihale
lerinin tarih, gün ve saatleri yazılı 8 kalem yiyecek ve 1 kalem 
L. M. Kömürü münakasaya konmuştur. 

2- Bu dokuz kaleme ait tarlnaıneler hergün Bornovada Askeri 
ııatınalma ko. da görülür ve okunur. 

3- Kapalı zarfla münakasası yapılacak olan Pirinç ve Saltun 
için taliplerin ihale gün ve aaatioder~ bir saat evel teklif ve teminat 
mektuplarını makbuz karşılıi'ı komisyona vermiş olblalıd'11ar. 

4 Bu münakaealara iştirak edecekler ticaret odalarına kayıtlı 
olduklarına dair vesika ibraz etmeğe mecburdurlar. 

5- İsteklilerin yukarıda her kalemin hizalarında gösterilen 
gün ve saatlerinde bildirilen muvakkat teminat ve teklif mektup· 
larile birlıkte Bornovada Tümen satınalma koıniıyonuna ııelmeleri 
ilin olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyoaundan: 

Ankara ı•roizon müeHeaeleri için dokHn bin kilo koyun 
etinin kapalı zarfla ek•iltmeai 7-2 Kin. 938 saat IS te Ankara 
levazım imirliti aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli kır~ bin beş yüz lira, ilk teminatı üç bin 
otuz yedi lira 50 kuruıtur. Şartnamesi iki yüz üç kuru' muka
bilinde komi•yoadan alınabilir. Kanuni vesikalarda bulunan tek· 
lif mektupları Hat 14 e kadar kabul olunur. Ekailtme için belli 
ıün ve saatte komisyonda bulunulması. 

• * • Ankara ıarnizon birlik ve müe .. e.eleri için yüz yirmi 
altı bin kilo pirincin kapalı zarfla ekailtmesi 10·2 Kin. 93d •aat 
15 de Ankara levazım imirliti aabnalma komiayonundan yapı
lacakbr. 

Muhammen bedeli yirmi bin yiz altmış lira, ilk teminab bin 
be'yilz iki liradır. Şartname ve nümuneai komiayonda görüliir. 
Kanuni vesikalarda bulunan teklif mektııpları Hat 14 de kadar 
kabul olunur. l.teklilerin belli saatte komisyonunda bulunmaları. 

BurH A•kerl Satınalma Komi.yonundan: 

Buua 
Mudanr• 
Bandırma 

Kilo.u Beher kilo.u ilk teminat 

11000 
8.100 
5000 

7 
7 
8 

50 
50 
00 

Lira Kr. 
6l 88 
34 88 
30 ()() 

Buna Mudanya Bandırma garnizonları için miktar ve ilk te• 
minatlarile tutarları yukarıda yazılı nohudun 9.12.937 sünil ya· 
pılan eJuiltmuinde istekli çıkmadıtındaıı 10 gflo temdit auretile 
20.12.937 pazarteıl günü aaat l l açık eluiltmui yapllaealdır. 
Şartname numuneaia2 her sin komisyonda gclrüJebilir. lstekli
lileria belli i'Ün ve saatta ilk teminatlarile birlikte Bursa ukeri 
ntıaalma ko!lliıyonuna relmeleri. Oç ıı•rnizonun nohudu l.ir 
Yeya ltaıka batka ineldilere ihale edil.,bilir. 

Balıkesir Askeri Satinalma Komİ•Jonundan 

Kor merkez birlikleri hayvanatının aenelik ihtıyacı olan 130 
ton uman 31.12.937 cuma rünü saat 11 de açık ek•iltme a11re· 
tile mukaveleye batlanacaktır. 

Kıymeti muhammene8İ 1950 lira..Jır. 
l.teklilerin ıartname•ini ıörmek için her ııiin ve eksiltmeye 

ı,trrak edecekleria vaktı muayyeninde ilk teminat akçeai olan 
146 lira 25 kuruıluk teminat makbuzu ile kor Htın alma komiı. 
yonuna müracaatları. 

b) M Ü Z A V E O E L E R 

İstanbul Orman Başmühendisliğinden: 

1-İstanbul viliyetinde Sarıyer kazasında hudutları 
ıartnamede yazılı Belgrat devlet ormanının Bahçeköyli ıe· 
riainden keıilmiş 22805 5 kental yüzde 70 kestane ve 
yllzde JO mete odunu 938 senesi mayıs gayeııne kadar 
çıkarmak üzere J5 gün müddetle açık arttırmaya konul· 
muıtur. 

2-Artırma 1·1-938 tarihine müsadif Cumartesi günü 
saat 1 O da lstanbul Orman Batmühendisliğinde m&teşek· 
kil komisyonda yapılacaktır. 

3-Beher kental meşe odun, muhammen bedeli 20 ve 
karıfık odun 16 kuruıtur. 

4-Muvakkat teminatı 294 lira 15 kuruıtur. 
5 Şartname ve mukavelename projelerini rörmek is· 

teyenler bu m&ddet içinde lstanbul Orman 8:ıfmuhendis 
muavinlibine aallracaat edebilirler. 

l 
ı 
j 

görülebilir. f stekliler 
de Daimi Encümende 

* • • 1 - İstanbul Vilayetinin Şarıyer kazasmua bu· 
dudları şartnamede yazılı Belgrad Devlet ormanının Kurt
ke.neri serisinden kesilmiş 77 42 kental °'o 80 meşe o o 20 
karışık odun 9:18 •ene~i mayis gayesine kadar çıkarmak 

üzere 15 gun müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Arthrma 1.1.938 tarihine mü1adif cumartesi günü 

saat 10 da lstanbul orman BaşmUhendis muavinligind~ mü
teşekkil komisyontla yapılacaktar. 

3 Beher kental meşe odununun muhammen bede'i 
20 ve karışık odunun 16 kuruştur. 

4- Muvakkat t ~rnia 1t 111 lira 43 
5 Şartname ve mukavelename 

istiyenler bu müddet içmde İ tanbul 
disliğine müracaat edebilirler. 

ku uttur. 
projelerini göfmek 
orman Başınühen-

İzmir Defterdarlığından: 

Birincikordonda gümrük mu haf aza taburu komutanlı
ğmda mevcut 500 adet boş çuval IOO adet boş gaz te
nekesi 1300 çift postal .ı adet k&myon lastiği pazarlık 

suretile 22.12.937 tarihinde çarşamba günü saat 14 te sa· 
hlacağmdan taHplerin yevmi mezkurde mahallinde topla
nacak komisyona müracaatlara. 

MM ı 

1 İnhi~rlar U. Müdürlüğünden: 1 

1000 adet sağ Karol 

1000 ,, aol ,, 
4000 ,, Mayon 
2000 ,, ,, zinciri 

1-24.Xll.937 tarihinde ihale edilmek üzere şartnamesi 
mucibince pazarlikla satan alınacağı ilin edile 1 sağ ve 
ıııol karol ile mayon ve mayon zinciri yukarıda yazılı mık
tara iblii edilmittir. 

il-Pazarlık 3, l 938 tarihine rastlayan pazarlcsi günü 
saat 15 de Kabataıda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler parasız olarak her gün söziı geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayir edilen gün ve 
aaatte.'yüzde 7,5 gilve.:ıme paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen KGmiıyooa gelmeleri ilin olunur. (8460) 1293 1-4 

300 kilo çekerinde 

1000 " " 

• • • 
adet Baskül 

. ' " 

"fütün Fabrikalar 
Şubesi,, 
''Müskirat Fabrikalar 
Şubesi,, 

"Amerikam sistemi 
ıebpli., "Müa.Mua.ş. 

1-Yukarıda tartmo kabiliyetile miktarı yazılı muhte· 
lif çekerde 3 adet baskül şartnamesi mucibince pazar· 
tıkla satın alınacaktır. 

1000 " " " " 

il- Pazarlık 12.1.938 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lll Şartnameler parasız olarak herl'ün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV-Eksiltmeye ittirak etmek isteyenlerin fiatsız tek· 
lif mektubu ve kataloğlarıoı pazarlık l'Ünüoden bir haf
ta evveline kadar yukarıda hızalarında gösterilen Şube· 
lere vermeleri ve tekliflerinin kabulilnü mutazammın ve· 
sika almalan lizımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa• 
atte yOzde 7,5 gilvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(8293) 

• • • 
1267 2-4 

1-Şartnamesine ekli listede yazılı muhtelif eb'adda 1590 
bletre yuvarlak kıvrılm~ ve yassı kayıı pazarlıkla ıabn 
alınacaktır .11 

il- Pazarlık 27 .Xll.937 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat 16 da Kabatatda Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler paraaız olarak her gfln sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen l'Üd ve saat· 
te y&zde 7,5 gilvenme paralariyle birlikte adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilin olun•r. (8j82) 1281 2-4 

.... . - .. " 

~ • . .. .. • 'İt' ' .'. 

:.;~.". ttstanbuJ Bei~di~esi · · ~ı~nlar.ı .. 
r.;. .. < . .... . .. .. ·· ~ ~ . .'4- ·•"' ı 

Konıervatuar için Türk musiki kitabından 6 formaoııı 
bastırılması pazarlığa konulmuştur. Buna 390 lira bedel 
tahmin edilmiştir. Nümunesile şartnamesi Levazım Mil• 
dürlüğünde görülP.bilir İstekliler 2400 N. la kanunda 
yazıh vesika ve 29 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbul 
veya mektubile beraber 28. 12.937 salı günü saat 14 de 
D ... imi Encümende bulunmalıdırlar. (8464) 1294 

.,... 

1 
1 

/ --·- .......__...__ _ --~---

Kıymeti 

Lira Kr. 

112 12 

Pey paraaı 
Lira kuru~ 

8 30 
Çenberlitaş'da Molla Feneri mahallesinde Vezir Han alt katl• 

22 No. lu oda ar.ası satıl• ak üzere 15 gün müddetle •çık arttır 
maya konulmuştur. ihalesi 27· 12--937 Pazarte•i günü Hat 15 tt 
yapılacaktır. İıtekli?erio Mahlülat Kale nine gelmeleri. (8279) 1266 

3 yıllık maden 
programının esasları 

~,,.~ ... ~= 
Atatürkün yükıek eillirleri j 7.500 ili 10.000 ton ıaf standar.l 

üzerine hükumetçe tesbit edilen bakır iıtihaal edileceti mallldl" 
üç senelik maj'den prowramı, dur. 
yurdumuzun ekonomik kalkın· el' Programda yeni olarak 
maaı bakımından pek ehemiyetli alınacak bakır majdeni ço,.Jı 
mevzuların tahakkukunu temin •iliyetinde bulunan Mu~uldof 
edecektir. ..-.a. 

Bu maj'den yatatında yllP"-
Bu programda derpiş edilen 2 ili 2,5 tönlSrlü 3,5 ili 4 milY°' 

mağden endüstriai braaıları 
ton cevher m"vcuddar. 

ıualardır. 
Bu matdeain i,letilmesi ff 

1- Kömür ondüstrisi il' ham cevherlerin laafiyeai 
Eretli 4irketinin mübayaası ve izabe•i laakkıoda Matden Tetls~ 

bu ıarket ocaklarının Etlbank'a ve Arama En•titil•Ünce yapd-' 
intikal etme•i ile, klSmür buza- etüdler ikınal edilmit bulunufO'; 
munn inki,afı yolunda ilk adım " 

O Ham cevherlerin ltüdiil• 
atılmııtı. ç senelik matden ve flotaıyon uaulü ile tufiyt' 
proi'ramı aaye-ıinde bu yolda ve teksifi için büyük bir yı~ 
ikinci mühim adımın atılmıı ._ .. 

ına fabrikası •• bu •uretle ı-oldutuou girüyoruz. · _...ı 
sif edilmi' ee•herlerin eritil_... 

Programca hedef ittihaz edi· .a. 
ve •tandard bakırın i•tibuh İy 

len i'ayeler ,unlardır: Bir taraf· .a.r bir izabebane kurulacakbr. r 
tan ocakları ıslih ederek, tecbi- rıca, i•letmeye muktazi ·~·fi' 
zatını temin aoa icablarına ıöre jinin temini için bir ele 
modernle,tir.nek ve makinala.- -'"' santrala ve icabedan .. ir bi.......-
brmak ve bu auretle temin edi- · ve me•kenler in•• eclilecektif• 
lecek ra•yonel itletme ile mali-

Bütü11 binaların ikmali -' yelleri indarmek, diğer taraftan 
da ocakların istihaal kapuiteai- tice•inde (takriba 2 •ene ıo• 

raı. Murruldan senede 10 bif ni iki miıline çıkarmaktır. 1 ki' 
Bunun neticesinde Eti kömi· tona kadar ••f •tandard b• 

rü ocaklıuı aenede 1.100.000 ton istilual edilebilecektir. Bu ~ 
lan kömüri Ytihaal edebilecek kırın imali için, •enede taP• 
vaziyete pt;irilmi' olacakbr. ben 400 bin ili ~ bin tfl 

Havzada mevcud diter mat- bam cevher tufiyeye tibi t' 
den tirketleri de, kendilerine tuJmak üaere fabrikada iti_,. 
terettüp eden vazifeleri y"parak, cektir. 
onlar da kapasitelerini iki mi.. Mursul, muameleye tibi tıf 
line çıkardıktan 10ara, kimlr tuJaa cnher haemi itiltarirl" 
havzamızdan .enede ceman 3 Türkiyenin, Kamiir Hav:ı~ 
milyon ton lan kBmürü i•tihHl daa •onra en biiyilk mad• 
etmek m&mküa olacakbr. tetkil edecektir. 

Bu prorramın yanıba,ıada, W - Altın ve ıimli kot' 
tun endüatriıi 

Bu fualda, Bolkardat al~ 
aimli kurıua matdeai ile "; 
baa ıbali kurıua madealaİJI 

Zonpldak demiryoluaun 4 kilo
•etrelik bir temdit ile mGhim ' 
bir i•tilual merkeai olan Koı
lu' ya kadar uzablmaaı Ye Zoa• 
ruldak limanı81n ı•libı menu· 
lara da •ardır. Tecrlbeli mat· 
denci itçileri matden itletme-

• letm•J• koama•ı vardır. ·-' 
Bolkardatda altın ve ıı 

kurıua oldutu itedenberi ~ 
lümdur n bu matden ..,
barbtaa eYYel kayl&lerce ,.r" 
iptidai tarz Ja itletilmitti. 8! 
hare tffllla eden imtiyadı :;. 
ketler, burada yapılma•• i 
eden ibsarl ameliyatın sorl~ 
kar1111ada lizım relen tahaP~ 
yatı Ye et&dleri yapmadaa ..
bırakıp fitaaillerdi Ye mal . 
devlete tekrar intikal etmifti• 

lerin en eaa•b imilleri oldutua· 
dan, kömir iıçileriai iskln Ye 

yaıama aeviyelerinin ylkMlme
•iai temin etmek i~n ocaldarıa 
yanıbaıında itçi evleri ve ma• 
halleleri tHd edilecektir. 
Taıkömlrladen baıka, Bti· 

bank' ça DetirmiHz litnit bav
zuında da bir ocak tHia edlle
cek, buradan mahrukat ihtiyacı 
için, timdilik 30.000 tonun i•tilı· 
Hli temin edilecektir. 

il- Bakır eadllstriai 

Çoruh viliyetinde bulunan 
Kuanban bakır matdeninin it· 
letmey~ evelce koadutu ve bu· 
radan aenede 2500 ton •tandard 
bakır ikmal edilmekte olduta 
ve ayrıca Erıani bakır majde
niade kurulan izabe te•i•abnın 
19.18 Hnui Mnunda ikmal edi· 
leeeti H ltu •atd••••• ••H• 

lki tene ı6ren aebatlı a~ 
yat •• aoadajlar netic~~ 
Madea Tetkik Ye Arama V

titaal burama etldlerlni ,,,... 
Hffakiyetle netieelendlr•I~ 

Bu Ana kadar ıondaj ye _!j, 
lerilerle mıntaka mıataka W 
lilp katiyetle tubit edilen _ ~ 
her ibtiyab 250 bin tona bf 
oldutuadaa bu mikdar bir 

letmeyi muhik kalacak yasl~ 
1 te4ir. 
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MÜNAKASA GAZET.ESJ 
emse 

~ l' lbiidır &<i, işletme bnşladık
td~ •onra da, Etibankça devam 

1 
ılecek ihzari ameliyat st• . 

500.000 ton senelik i.tihaale ı<S· 
re heaablanacakbr. 

V- Arama ve ihzar işleri 
f 

11 st.Tcaıret ve Zahi:•e Borsas 
111d • 

t daha batka cevher 
Q··ı J •rı da peyderpey bulu. 
'4~tı r. 

(~.T.A.) nın tetkik aondaj-
~ltıdan çıkarılan binlerce nü
!' llrı~nio tahlili neticesinde 
lolııldıki halde a-örülen 250 bin 
~ı~u~ va.ati ayarı heaaplana
~ lıııt ve tonda vasati yüzde 7,5 
• llrtun, tonda 250 ıram ıümüt 
/ ll gram altını muhte•i ol-
11tu anla9ılmıttır. 

ltı Vasati ayarın ve enafın bu 
tetıe tubiti •e bu ayardaki 

't"he .. 1 · · k 
t 

r numune erının ıere 

ııar -ıt1.1 iaboratuvarlarmda ge-
tt~ r •e Anupada yaptırılan tec-
llbeieri neticeainde, Bolkardat 
~\'~erlerinin tibi tutulacatı 
I •fıye uaulleri fennen tayin o-
1111•bilmittir. 
Ocaklardan çıkanlan ham 

;e\rlıerler ilk önce bir flota1yon 
•brikaaına aevkedilerek, kur· 
!urııu kıaım bir mikdar altını :t gümütü ihtiva etmek üzere 
0J>lanacak ve elde edilen;"con· 

;entre,, ler kabili ihraç bir ma· 
l haline a-etirilecektir. Flotaa-

>'orı muamelaainden artakalan 
Çall:aurlu kıaım daha ınühim 
llıikdarda altın ve gümüt ihti

(~ •c!ecetinden, bunlar bir 
Yauuration) cihazında mua

'-'tle ırörerek, bundan sonra 
~~ınüt ve altın halitasından 
~litetekkil kGlçeler iıtihıal e· 
•lecektir. 

. 8olkar4atında dütünülcn te
~1•~t a-ünde 150 ton bam cev
I trı itleyecek kabiliyette bu
Utıacaktır. 

Jo\eban mağdeninde iıe altın 
01tnadığı için, 11rf simli kurfU
llu toplamak üzere günde 5'1 
;ob kapasite.inde bir flot .. yon 
-brikuı teıiı edilecektir. 

iV- Demir c.evheri en· 
düstrisi 

Divria-ide bulunan demi- ya-
ta1.1 · l ··k -dl · 
1 

i!I nın 1eo OJı etu erı ve pı-

~nları Maden Tetkik ve Ara
~a Enı:titüıünce ikmal edilmit 
Ulunuyor. 

Y ataA-ın serveti 10 ili 15 
ı:tı·ı 1 yon ton heaablandığından .bu 
~İkdarla derhal işletmeye ıeç 
~ek rnüınkün olacaktır. 

Cevherin ayarı methur İIVeÇ 
•e Ural'ın mağnetitlerine mü
hbihtlr ve yüzde 65 demiri ib· 
t' •va etmcktedia. 

Bu ayardaki cevherler, ocak
tııın çıktıkluı tekilde aablabile · 
C<!ğinden, hiç bir tufiye tesiaa
tına lüzum ı?Östermedcu ihra
cata arzolunabilecektir. Biıaaea 
rtleyh, bu mağdeni ele almak
la, hem möıtakbel Karabük 
ihtiyacını bugünden hazırlamış 
hem de bir mikdar demir cev
herinin şimdiden ihracını temin 
etmiş olacağız. 

Tetkik ve Arama İşleri, mağ
denlerin işietm~ğe konulmuına 
ve yeraltı servetlerinin kıymet
lendirilmeıiat: takadd6m eden 
ve onhrın zaruri batlanırıcmı 
teşkil eden esuh varifelerden
dir. 

İşletmeye reçilmeıi tahakkuk 
eden mağden yatakları hakkın
da üç Hnelik bir te1iı progra
mı tanzim edildiğine ıöre, bu 
programla ' milvazi bir ıurette 
yürüyecek ilerki işletme plinları 
için yeni yeni ma(den mevzula
rını arayıp bunları tetkik ve ih
zar edeceek ol•n (M. T. A.) 
Enı;titüaünün de faaHyeti ve ihti 
yaçları derpiş edilmittir. Enlti· 
tüce timdiden ele alınan tetkik 
ev:ıularına ilaveten, bilba11a 

petrol sondajlarının çotaltılma
ıı ve jeolojik tarama ekipleri
nin takviye1i düşünülmüttür. 

Petrol mevzuunun ne büyük 
emeklere dayandığı ve aair 
memleketlerde yapılan fedakir· 
lığın genitliği ile petrol tröıtle 
rinin bu işe ne muayyen vaaı· 
talarla giriştikleri malumdur. 
Binaenaleyh, ıondaja lüzum 
a-öıteren aahaların biraz evel 
yoklanmaaı düşü11ce1iyle sondaj 
adedinin çotaltılmaaı zaruri gö· 
rülmüttür. 

Diğer taraftan Divriği'deki 
ıon demir keşfi, bize, halen meç
hul kalmış mühim cevher teza
hürlerinin memlekette elan 
mevcud olabilecetini ispat et
miştir. Halbuki bu ribi teaa
düflerin tahakkuku ancak bol 
jeolojik iıtikşaflarla ve etüdlt:rle 
mümkün olabileceğind~n. jeolo
jik ekiplerinin çotaltılmım ve 
teknik ~ lemanların daha fazla 
takviyesi pek faydalı görülmüş
tür. 

Huli1aten: Bu proıram aaye· 
ıinde, memleketin it hacminde 
büyük bir inkitaf görüleceii 
ribi' döviz tedariki bakımın
dan da, e1aalı bir ilerleme kayd
edilmiş olacaktır. Proıramın 
tam ltir şekilde ikmalinden ıon· 
ra, memlekt.tin işçi adedine 
20.000 ile 25.000 kiti ilive olu
nacaktır. Propamın vatandat 
ailelerinin maişett ıeviyesine 

ne mühim tesirler yapacağı bu 
rakamdan bariz bir surette anla
şılır. 

M:ıtden ihracatı daha birkaç 
aene evel ticari bilançomuzun 
ehemiyet.iz bir fHhnı teşkil 

ederken, 3 aene ıoara, mağden
ler ihraç matalarımızın batlıca 
kalemlerinden birini teıkil ede- , 
celıı:tir. Nctekim, ba mağ'denle· 
rin ifade edeceti f ar:la ihraç 
kıymetleri aenede 14.000.000 li-

! ra ıibi ehemiyetli bir zam tetkil 
edecektir. 

Matden tuiıatının kapaaiteai ' 

Bu neticeyi, Atatürk'ün derin 
i(ÖrÜfÜne ve Cumhuriyet reji· 
minin aa111lmaa azmi ile hüku
metin teknik ve pratik çaht· 
maaına medyunuz. (Ulus 

) 

t--

: F, . - -~~~İFE~~~ T~AASI, 
ı Sirkeci Ebuısuut caddesi No. 42 Telefon: 20448 1

1 

ı Defter, fatura, zarf, büyük duvar ilanları (hurufatla) I' 
ı etiketler veuir her nevi evrakı matbuayı nefiı ve eh: 

1 ' ven olarak tab etmektedir. ı ! \ 

~En küçük bi• itini• dabi oloa matbaam»dan !~at m 
~nı:yı unu_tm~ınız. __ _ __ 

- ----- ~- .::__ .:___::: _ _j - ---~ 

J!yatrolar 
l'EPEBAŞI 

Tl;llı''ı,' j . 
ııı:ııı·;;ı,ııı 

111 ıılllı: Jj//11 

Yazan: 
IKarlo Gozzi 

DRAM KISMI 

Bu akşam 
1aat 20,30 da 

Turandot 
Ma1al 5 perde 

Türkçeai 
Sait Ali 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 

Hat 20,30 da 

Bilmece 
Komedi 3 perde 

G.D.A. Birabeau 
A.. H. Akdemir 
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FİA TLAR ( Cour1 offıciels) 
Afion (Opı•ım) 

Aşağı (Moinı) Yukarı (Plus) 

Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Keçi kılı (Poils de Chevrc 
İç fındık (Noiı. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Buğday kıı.ılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaira) 

,. Trakya ,, Thrace 
Kuf yemi (Millet) 
Pamuk yağı (Huile de colonl 
Suıam ,, ( lif sesamel 
Darı aıırı (millet j•une) 
Suaam (Se1ame) 
Peynir kater {Fromage kacbere} 
Zeytin yağı I.ci yemeklik (Hu ile d' ol.) 
Kaplıca 

,, oğlak 

Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mmr sarı (Maia jaune) 
Peynir beyaz (Frcmage blanc) 
Bakla (Feve) 
Fındık kabuklu (Noiıettes) 
Tiftik mal 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Güz Yünü 

5 35 -

4 7 -
4 22 50 
4 ?:/ 50 

7 20 

4 

7 10 

16 
56 

4 ?:/ -
39 

9 10 

6 12 -

4 8 

4 30 

9- -

20 
5U 

4 29 -
14 - -

10 20 

GEL.EN (Arrivaıes) 
Afion (Üpium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orıı.!) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısar (Mai's) 
Kepek (Son) 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 

Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fa1Ulye (Haricot sec) 
Pamuk l Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin} 

750 -
195 
30 
15 

150 

10 25 

157 

Arpa (Orge) 
1 Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut- (Poia chicbe) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire ) 
K fındık (Noi.ette) 

DIŞ FİATLAR 
(Marcbes Etranrera) 

3 
50 -

18 25 

52 

Suaam (seaame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimt"k (lentille) Buğday (Ble) Liverpul 5 32 

Nohut (Poia Chicheı 
Zeytin yağı (Huile (!'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 

lif n Şikago 4 33 
,, n Vinipek 5 81 

17 Arpa (Orge) Anver1 4 43 
Mısır (Maiı) Londra 4 31 

İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 

Keten t.(Gr.Lin .) ,, 1 81 
Fındık {nois.) G.Hamburır - -

İç ceviz ı K " • 

(Dördüncü sahifeden devam) 

Kanaviçe (Topnane Lvz.) ~\~ 55:1 
Alet dolabı ve ekıtansiyon karyoiası (İst. Komut.) X! 577 
Defter, makbuz v.ı. evrak baatırılma11 (İzmir Boraa11) .\~ 554 
Yağlanıa için yün fitil (OD yol. H. paşa) 554 
Evrak .andığı (MMV) .ı\~ 554 
* Boş aandık (MMV) .\": 554 
Lahana ve patate. (Ank. Lvz.) .\! 555 
Sadcyafl (Deniz Lvz.) .:\! 555 
Kaptan kaputu (Gümr. Mub. Gen. Komut.) .:ıı· 555 
Muğla hükumet konağı tamiri (MuQ-la Defterdar. ) J\'. 555 
İıt. 48 inci mekt. tamiri •iıt. Beled.) .\! 555 
Kızıltoprakta Zübtüpaşa mekt. tamiri (iıt. Beled.) .\! 555 
Beykoz parkıaın duvarlarının tamiri (İıt. Beled.) .\! 555 

Salı 21. 12. 193 7 

Ekmek, koyun eti, sadeyat, zeytinyağ, un, nohut, yumurta v.ı. 
(Edirne Vil.) .\! 536 

Hortum tTckirdat Şarbay.) .\! 543 
Pijamahk bez ve patilka (Tophane Lvz.) No 544 
Maden kömürü tahmil ve tabliye.i (DO yol.) No 5« 
Ameril&.an makkabı, kayıt çiviai, vida, tel, elektrik teztilu v.a. 

(inhiı. U. Müd.) No 546 
Otuz tonluktan yukarı motörlerin boşaltma işleri (İzmir Lim. it-

let. Müd.) No 547 
Bafra kasabasının halihazır harituının tanzimi (Bafra Bel.) N. 548 
Lacivert kumaş ve aarı poatal (i:ıı:mir Liıe ve Ortaok.( No 549 
• Okland otomobili (İ.t. Beled.) No 549 
Tereyat ve kaymak (Galataaaray Liı. SAK) No 552 
• Kaşık, çatal, tabak, kile, fincaa v.ı. (MMV) NI 554 
lapanak, lahana ve praH (izr4ir Lvz.) No 55J 
Yeni yapılacak yollara ait yol planının yaphrılmaaı (lıt. Beled.) 

No 555 
"' Romorkör teknui (Deniz Ln.) No 555 
• Çimento çuvalı (lıt. Beled.) No 555 
Amortiı~r (Türk Hava Kurumu) No 555 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 

Hami~ : "No." işareti ilanı havi ıra:ıı:etemizin 1ayıaını röaterir 

Saytn S 
sa._ 

Lundi 20 - 12- 1937 

DiYerses conııtructions pour adduction d'eau iı la ville Moug-hla 
(Ministerc de l'Jnterieur) N. 515 

Oignonı (Command. lıtanbul) N. 530 
Uniformcs pour lcs employes de surete (Dir. SOrete Vilayet lzmir) 

N. 532 
Accessoi~cs et pieccs de rechangea po r wag-onı d' ouvriers (Ch. de 

Fer Etat Ankua) N. 532 
Materiel en fer pour travaux de canaliaation (S. A T . de Construc

tion Sirkedji Palace 3eme 'Stage) N. 539 
lmpression des litatistiques (Dırection General Statistiques Ankara) 

N. 540 
Construction depôt de poudre noire iı Aydin (Direction G eneral 

Monopolcs) N. 541 
Conllruction habitaliona pour fonctionnairc n Kuçnk Yozgat (Dir. 

Gen. Monopole&) N. 541 
Preaentation carte actuelle ville Adiyaman (Min . de l'lnterieur) 

N. 541 
Construction hangar, lieu pour lessivc et buanderie iı Tchorlou (Min . 

Def. Nat.) N. 542 
Grands sacs iı fourrage (lntend . Tophane) N. 542 
Etagercs pour linges (Dır. Ecolc de Scienceı Politiques) N. 542 
lıapressıon des livrcs (Oir. Gen . Stntistiquea Ankara) N. 542 
Traverses pour voie normales et etroitcs (Chemin' de Fer Etat Ank .) 

N. 543 
lnstallatıon d'amplificateıır a la gare de Haydarpacha (Ch. de Fer 

Etat H.pacha) N. 543 
Pain (Ecole de Gendarmerie Kutahia) N. 543 
Palctots, chapeaux, jaqueltes et pantalons impermeables (Ch. de Fer 

Etat H pncha) N. 543 
Paletotl et chaussures (Dir. lnstruction Pu blique Konia) N. 543 
Farine (Commission Ach:ıt Militaire Mardine) N. 543 
Gourdcs en aluminium (Min Def. Nat.) N. 543 
Paille (Coınmission AchaL Militııire Vize) N . 544 
Bles (Comınission Achal Militaire Erzfroum} N. 544 

" conc.ıssc!'I (Com. Ach. lntendıınce lznıir) N. 544 
Orge {lntendance Ankara) N. 544 
Machines et acceısoircs pour inst111lation de fabrique de rlacc (Mu

nicipalıte Kilis. N. 544 
Reparation bôpital Rcgional lzmir (Vilayet lzmir) N. 544 
Ajustement de la terre et construcıion de mur nu jardin du labora· 

toire d'Etlik (Vılıyet Ankara) N. 544 
Chargemcnt et dechargement de charbon (Exploitation du Port lzmir) 

N. 544 
Clıarrueı iı doubles socıı (march . etrang.) (Vılayet Ankara) N. 546 
Rallaıt (Ch. de Fer Eıat Sirkcdjı) N. 548 
Articles photographiques (Dir. Gen. Cartohrap. Ank.) N. 547 
• Moteur de luxc (Chirketi Hayriye) N. 548 
Construction des chassieı JlUX fenetres (Ministerc Finances Ankara) 

N. 549 
• Charp~nte (Oir. Foıets Kodjaeli) N. 549 
Inııtallation centrale elcctrique (Municipalite Bolvadioe) N. 550 
• Auto marque Fıat (Deherdarat Ankara) N. 550 
Pois chichc, haricots secs el bles concasıes (intcndance Tophane) 

N. 553 
Bleı conc~sst>s (Command. lııtanbul) N. 553 
Transport d'articles monopolis"s (Dir. Fabr. de Tabacs Monopolcs 

Samsoun) N. 553 
Canevas (lntend. Tophane) N. 553 
Armoireı pour instı>ument et lits pour exlension (Command. lst.) 

N. 554 
lmpresıion de cahiers et "egistrcs (Bourı:es d'Izmiı ) N. 554 
Graiascur en inine (Ch . de Fer Etnt H.pacha~ N. 554 
Caisse pour dossiers (Min. Def. Nat. Ank.) N. 554 
* Caisses vidcs (Min. lJef. Nat.) N. 554 
Cboux et pommes de terre (lntend. Ankara) N. 555 
Capotes pour capitaincs (Command. Surveillaııce Douaniere Istanbul) 

N. 555 
Reparation Konak Gouvernemental Moughla ( )eftcrdarat Mourbla) 

N. 555 
Reparation bitiment 48eme ecole lstanbul (Mun. lıtanbul) N. 555 

,, " ecole Zulıtıpacha iı. Kiziltoprak (Mun. lst.) 555 
,, murs du p:ırc de Beyko1. (Mun. lstanbul) N. 555 

Pıerres et ublc (Ligue Avintion Turque Anlcara N. 556 
Pois ohıchc (Com. Ach. Mılit . Brousse) N. 556 

Mardi 21.12.937 

Cre•e et beurre (lyoec Galatasaray) N. 552 
• Cuilleu, couteaux, tassea ete. (Miniıtere Defenıe Nationnle) 

N. 554 
Lcrum~s : 3 lots (lntendancc lzmir) N. 555 
Planı pour la construction des routes (Munieipalite lstanbul) N. 555 
• CoCfue d'un remorqucur (lntendance Marine Kasıiı:apacha) N. 555 
• Sacs videı de cinıenl (Muııicipalite lstanbul) N. 555 
Amortiueur (Li2'ue Aviation Turquc Ankara} N. 555 
Pain. viande, farine, fro•age, oeufs ete. (Vilayet Edirne) N . 536 
Manche de lın (Munic palit~ Tekirdagh) N . 543 
Toile pour pyjama et batiste (lntendancc Tophane) N . 544 
Charg-eınent et decharrement de claarbon (Cbemins de P'er Etat 

Haydarpacha) N. 546 
Etabli electrique. vis, courroie, fıl galvaııise . picrres pour aiguiaer 

(Dir. Gen. Monopoleı) N. 546 
Chargement de charbon (Exploitation Port lzmid N. 547 
PreHatation carto actuelle bourr Bafra (Municipalitc Bafra) N. 548 
itoffe et chauuurcs (Direc ti on Lycecs et Ecoleıı Secondaires lamir) 

N. 549 
• Auto marque Oclande (Municipalite lıtanbul) N. 549 

• Lcs asterisqucı indiquent une ventc par voıe de surcncherc. 

N. B.- La1o1 No ındiques en rcgard deı ı:ırticles aont ceux du 
journal cbnı iequel l'aviı n paru . 

!mtiyaz ıdıibi ve yftZl iJleri 
Diı..Wtöı;i: lamail Giı it , 

B sı5dığı yer: ARTUN Baıuncvı 
Galat. Billiü· aokMk No. 10 
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Objet de l'adjudication d'adjudicat estimatif Proviaoire 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Chargeıı 
Jours ~ eure 
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A) Adjudications au Rabais 

Con struction- Reparation- Tra v Publics·Materiel de Cons_t_r_u_c_t_io_n __ C_ a_rt_o_,g_r_a_p_ hie 

Conıtruction mur d'appui installation de grilles d Publique 

ajutteaent de la plac~ port Aydin. 
Reparation bitimeat 61 eme ecole lstanbul. Gr" a gre 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Costume• pour garçons : 414 ri i: ceıı Paletots Pli cach 
pour jeuneı filles et garçon : 174 pi eces - Cos· 
tume•- tailleurs pour ieunes filleı : 32 pieces (ai.). 

Combustible - Carhurant-Huiles 

Charbon de bois : 20 t. (aj.). 

T ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpreııaion livrca de la musique turque pour 
le conııervatoire (6 formatı) . 

Divers 

Gre iı ~re 

Gre a gre 

8552 74 

249 33 

11500 -

800 -

390 -

----

1 

I! 
! 
1 

ı ı 

il 

Cbaines maillons : 2000 pieces- Carols droits : 
1000 pieces ld . gaucheı : 1000 pit!coı- Mail· 
lons : 4000 p. (aj.). 

Provisions 

Viando de mouton : 3 t 

Pain : S t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Sacs vidH de ciment : 500 pi~ces - Bidons : 100 

piecos- Chauaeures : 1300 paires - Pneus : 4 
pieces. 

Bois de ıapin. 

Bois. 
Bidona ıalvaniaes, acceaoires pour avion, moteur, 

pompe ete. 
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Gre a gre 

Publique 

" 

Gre a ıre 

Publique 
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Les resultats de la deuxieme session 
des Banques Centrales de 

l'Entente Balkanique 

(Suite du Numero 552) 

1500 -

512 50 

Auasi longtempa que cette condition de atabilit e des rı>pportı aıo· 

netaires n'est pas remplie et que les enlraves aux ecbangea commer· 
ciaux aubsistent, les banquf's ccntrales des pays de l'Entente balka
nique constatent avec reıret qu'elles ne sont pas a meme de recom· 
mander I' abolition dea rl'Strictiors de cbanie dans lcurs pays, aboli
tion qui, d'ailleurs, est egalement conditionn~es par l'amenagement 
dt'finitif des dettes exterieures, en egard a la capacite diminuee de 
paiement danı leurs payı. 

Toutefoiı, lesdites banquea ne ce11eront pa~ d'etudier, entre· 
tempa, les pOHibilites d'u n amenagement plus liberal des accordı de 
dearing exiıtant entre leurs payı en tenant compte des conditiona 
ıpecifiques de leurs economiea 

Ayant enıuite procede a l'examen des po11ibilites d'une coopera· 
tion plus etroite entre lea banques centrales des p:ıys de l'Entente 
balkanique, leurs dirigeants oııt reconnu l ' utilitı> du resaerrenıent 
proıresaif du relations entre ellea, qui eat conçu tout d'abord par 
UD elarrissement du syıtiaıe actuel d'echanie d'inforınatİODS .aİnsi 
que par l'adoption d'une politique concertee pour certaines questions 
reaeralee d'ordre economique et monetaire. 

641 50 

-

863 -

60 -

29 25 

112 50 

38 44 

294 JS 
111 48 

Presid. Ligue Sportive Turque Aydin 2-1-38 15 -

1 Com. Perm. \4unicipalite lstanbul 21-12-37 14 -
l Dir. Ecom. " " 

Dir. lnstitut Arricol Ankara 3-1-38 . 15 

Com. Ach. ~.tılit. Balikesir 1-1-38 

28·1 -37 
{ 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. f.conom. ,, ,, 

Com. Ach. Econ. M.Jnop. K.tache 3-1 38 

Chof Medecin Hôpital Maladies Conta- 3-1·38 
rieuses lzmir 

}deSD 3· 1 ·38 

Defterdar at iz mir 

Oir. lngenieurs Forets lstanbul 

" Dir. Ventea Douanes lstanbul 

22-12-37 

1-1-38 
1-1-38 

11 -

11 

J) 

15 

11 -

14 

16 -
16 -

Aussi ont-ilı exprime, des leur premiire reunion, le desir d'une 
coUaboration plua etroite avec: la Banque des reılements internatio· 
naux . Ilı soubaitent que le rôle de cet institut devient <le pluı en 
plua important pour aider a la solution des differents problemes mo· 
nitaires et financiers internationaux. 

Dans cet ordre d'idees, leı gouverneurs expriment une fois de 
plus leur desir de voir les banques d'emiasion des paya dı.- l'Entenle 
Balkanique re presen:ees au 11ein du conseil de la anque des regle · 
ments internalionaux. 

Finalemont, fes dirigeants de• banqucs centrales dcs p::ıyı; de 
l'Entenle Balkanique, prenant en consideration les propositions faiteıı 

par les SOUS·CommİilSİOns İnstituees afin de Verifier Je fonctionnement 
pratique des accords de clearing et de paiements existant enlre leı 
pays de l'Enteate Balkanique, ont procede a l'examen de tout~s les 
questions aoulevees. dans le but d' ecarter leı difficultes qui ont pu 
sur gir dans l' appHcation deı dita accords. 

En terminant les travaux de cette reunion. ils sont tres heureu:ıı: 

d'affirmer l'amicale comprehenıioa et la parfaite cordialite qui ont 
preıidc a tous les travaux de la Conference. et l'atmosphere de re· 
ciproque confiance et d'harmon ieuıe collaboration dans le c:ı dre de 
laquelle s' est developpe l'exı.men de tous ı~s problcmes qui iııt cres
aent !es pays de l'Entento Balkanique ; par cela meme ils soulignent 
le ferme deııir eommun de contribuer ainsi par leurs efforta. iı la 
consolidation prorresıive monetaire et economique de l ' Euteııte Bal
kanique. 

FiN 

Du Ministere des Trava"J 
Publics 

A l'Attention des Fournisseurs 
et des Entrepreneurs 

Les personnes qui ont obtenu un vecika valab~ ~ 
pour l'annee 1937 doivent jusqu'au 20 decembre e' 
prendre un DO'JVeau faisant etat du VCCİka en teııf 
possession. Ce document devra ınentionner les afff 
res qu'ils ont realisees avec les montants des adjgl 
dications. A la requete qui sera presentee au vilaY~, 
pour le renouvellement doivent etre J. oinles Jes reft . ı·~ 
reaces. Ceux qui n'auront pas rempli cette foraı• 1 

ne pourront participer aux entrepriseı de la noufeil' 

anıaee avec le certificat qui leur avait ete deliff' 
seuJement pour f annee 1937. 

Pazartesi 20. 12.937 

il Muğlaya 4 5 km. menbalarına şehre isalesi ıu depoıu inş••1 

,ehir tesiaah mü ter erri diğer itleri (Dahil. Vek.) .\• 515 
Kuru soğ'an (fst. Komut.) .\: 530 
Sivil elbise (İzmir Vil. Emn. Müd. .Y 532 İ 
Amele vagoneti, madeni aksamı ve yedekleri (OD yol. lı 

.\! 532 
Kanalizasyon itleri için demir akaamı (lıt. Sirkecipalas 3 el ~ 

.\~ 539 
İstatistik baskıaı (Başvek. İıtat. Gen. Dir.) .\; 540 
Aydında yaptırılacak karabarut deposunun inşaatı 

dür.) .\: 541 
Küçük Yozgalta memur evleri int. {İnh. U. Müd.) .\! 541 . 
Adıyaman kuabasının halihazır haritalaraoın tanzimi (Dah11 

Vek.) .\: 541 
Çorlu mıntakasında yaptırılacak iki adet hana-ar hamam "e 

ınaşır yeri mutbah ve tesisatı ile 6 adet erat paviyonu (rd 
;y 542 

Büyük kıl yem torbası (Tophane Lvz.) .\! 542 
Çamaşır etajerleri yapılması (Siyasal Bilg. Ok. SAK) .\~ 542 
Kitab bastırılması (Başvek. istat. Gen. Dir. ) .\:. 542 
Dar h11t meşe traversi - normal hat için takımlık İngiliz tip 

kaı traversi (OD yol.) .Y 543 
Amplifikatör teaisatı (DD yol. H. pa,a) 543 
Ekmek (Kütahva Jndr. Ok. Komut.) .Y 543 
Muşamba , pardeıü, caket, pantalon ve şapka (DO yol. H. P 

.\: 543 
İakarpin ve manto (Konya Kült. Dir.) .Y 543 
Un (Mardin Aık. SAKJ .\: 543 
Çıplak alüminyum matra (MMV) ~\~ 543 
Saman (Vize Ask. SAK) ,\~ 544 
Buğday (Erzurum Aık. SAK) .Y· 544 
Bulgur (İzmir Lvz.) .\: 544 
Arpa (Ankara Lvz ) .\~ 544 

Buz fabrikası makinası, teferruat ve teıiai (Kilia Beled .• . '\! 
İzmir Memleket hast. tamiri (İzmir Vil ) .\~ 544 
Etlik mrk. laboratuvarı bahçe teaviyesile istinat duvarları iı>f 

(Ankara Val.) .\ 544 
Kömür yükletilmesi ve aktarması !İzmir Lim. işit. Müd.) .\~ 
Pulluk ecnebi mamulatı (Ank. Vil.) .Y 546 
Bala&t tDD yol. Sirkeci) .\~ 547 
Fotoğraf malzemesi (Har. G. Dır.) .\:. 547 
* Lükı motörü (Şirketi Hayriye) .\" 548 
Tahta ve lata (Tophane Lvz.) .\' 548 
Zat işleri sicil odası pencerelerine bir çerçeve 

Vek.) .\' 549 
Sığır eti (Kütahya Jndr. Ok.) .\~ 549 
• Kayın kereste (Kocaeli Orm. Başmüh.) .\: 549 
Elektrik santral binası yaptırılması (Bolvadin Şarbay.) .\':. 550 
• Az kullanılmış Fiat otomobili (Ank. Defterdar.) .\~ 554 
• Buğday (Konya Türk Hava Kur.) .\! 551 
Nohut, kuru fasulye, bulgur (Tophane Lvz.) .\~ 553 
Bulgur (İst. Komut.) .\' 553 
Tütün, sigara v.11. evrak nakliyatı (inbiı. Samsun Tütün 

.\~ 533 
Blokaj, kırma taş ve kum {Türk Hava Kurumu) No 556 
Nohut (Burea Aık, SAK} No 556 

(Devamı 3 ilncü 1&bifede) 


