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Şekli Muhm. bed. Teminat 

aç. ekı. 1331 70 

kapalı z. 21629 50 
paz. 1985 36 

kapalı z. 18873 

aç. elcı. 

" 
" 
" 

5637 

2540 
2194 15 

561 27 
1630 96 

aç. ekıt. 3740 -
kapalı z. 14850 -

paz. 

aç. eks. 3000 -

aç. eks. 

kapalı z. 6248 60 

aç. elr.s. 900 -
paz. 23400 -

aç. eks. 2352 -
4500 -

paz. 1800 -

aç. art. - -

" 
pal· 484 
aç. art. 

99 87 

1622 21 
149 88 

1415 48 

4'23 -

123 -

280 50 
1113 75 

225 -

113 -

468 65 

67 50 
1755 -

176 40 
337 50 
135 -

Müracaat yeri ---

T elı:irda~ lnhiı . Miid. 

Tokat Villyeti 
Müzeler Art. Ekı. Kom. 

Gün 

30-4-38 

6-5-38 
27-4-38 

Türk Spor Kurumu Seyhan 24-5-38 
Bölgesi Başkan. 

Kütahya Liıeıi Oir. 

Kütahya Hava Alayı SAK 
., Fidanlı'. Müd. 

Çorum Ziraat Müd. 
Nafıa Vek. Su işleri 7 ci 
Şube Mühend. 

PTT Müd. lst. 
Denia Lvz. SAK 

Tur~udlu Beledıyeai 

Diyarbakır Beledyesi 

lunlı inekhanesi Müd. 

inanlı inekhanesi Müd. 

Balıkesir Ask. SAK 

lst PTT Miid. 
inanlı inekhanesi Müd. 

Balıkesir Vilayeti 
lat. Jandarma SAK 

lzmir Lvz. SAK 
Ankara Lv•. SAK 

" 

lıtanbul Beledıyeai 

" Nafıa Vekaleti 
Çankırı Orman Müd. 

9·5-38 

26-4-38 
28-4-38 
30-4·38 
4-5-38 

7.5,38 
10-5-38 

26,4-38 

30-4-38 

2-5-38 

2-5-38 

9-5·38 

7-5-38 
2-5·38 

9-5-38 
5-5-38 

9-5-38 
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4-5·38 

27-4-38 
26-4-38 

2-5-38 
28-4-38 

Daha fazl:ı malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat: ediniz 

Saat 

12 -

14 -
14 -

ıs -

15 

10 

12 
14 -

11 30 
11 30 

14 -

11 -

14 --

14 -

10 -

10 30 
14 -

14 
14 

15 30 
15 
15 -

11 -
11 -
10 -
14 -
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İnşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak işin 

cinsi Ye mahiyeti 

Raf tamiri, karo mozaik, 

Keşif 

bedeli 
L. K. 

Muvakkat 
teminat 
miktarı 

L. K. 

sıva, cam vesaire. 1985 36 149 88 
Pazarlığı Asarıatika Müzeleri Genel Direktörlüğünde 27 ni
san 938 tarihinde çarşambe günü saat 14 de yapılacaktır. 

Başvekalet tarafından Arşiv deposu ittihaz edilecek 
olan Sultanahmet medresesinde berrııucibi keşif yaptırıla
cak olan muhtelif tamirat yukarıda yazılı gün ve saatte 
pazarlıkla ihale edilecektir. Keşif ve şartname ile yapıla
cak tamirat işlerini mahallen görmek istiyenlerin Müzeler 

• 

Mimarlığına talih olanlarında en az 1500 liralı 1:e bu iş_ b.! lzer iş 
yaphklarına dair Vilayet Nafıa Direktörlüğünden alınmış 
ehliyet ve 938 yılına aid Ticaret odası vesikaları ve mu
vakkat teminat makbuzlarile ihale gününde Komisyona 
müracaat eylemeleri. 

Mafıa Vekaleti Su İşleri Yedinci Şube Mühendisliğinden: 

Keşif bedeli 1630 lira 96 kuruş olan 1..1zun yayla sula· 
ma işlerinden kaynar hıhta köprü sulama kanalı açık ek· 
siltıneye konulmuştur. 

Eksiltme 4 mayıs 9.18 çarşamba günü saat 14 de Pı
narbaşı su işleri yedinci şube mühendisliği dairesinde ya· 
pılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 123 liradan ibaret olan 
muvakkat teminatı vermeleri ve bu işi yapabileceklerine 
dair nafıa müdürlükleri ve su işleri dairelerinden alınmış 
hususi müteahhitlik veya nafıa meclisinden alınmış umumi 
müteahhitlik vesikalarile ilan tarihi içerisinde ticaret ve 
sanayi odalarından kayıtlı olduklarına dair alınmış vesi
kaları ibraz etmeleri lazımdır. 

Proje ye evrakı kcşfiyeler pınarbaşı su işleri mühen
disliğinde isteklilerine gösterilmektedir. 

Kütahya Hava Alayı Satıoalma Komisyonundan: 

Açık eksiltmeye konulduğ.ı ilan edilen ve 16 nisan 938 
de eksiltmesi yapılacak olan Kütahyada mühimat deposu 
erat ve müdüriyet pavyonunun ikınal ve ınşasına talip 
çıkmadığından eI<siltme 26 nisan 938 salı günü saat 15 
te yapılmak üzer~ IO gün uzatıldığı ve muhammen keşif 
bedelinin 2100 liradan 2540 liraya çıkarıldığı ilan olunur. 

Tekirdağ İnhisarlar Müdürlüğünden: 

Çorlu inhisarlar idaresi mamul. tütün an barının tadilat 
ve inşaatn aid açık eksiltme müddeti on gün uzatılmıştır. 

Eksiltme Tekirdağ inhisarlar müdüriyetinde müteşekkil 

komisyon huzurunda 30.4.<l3S cumartesi günü saat 12 de 
yapılacaktır. 

Bu inşaat işinin keşif bedeli 1331 lira 70 kuruştur. 
Evrak şunlardır. Şartname, Mukavelename Keşifname, 
Muvakkat teminat akçesi 99 lira 87 kuru,tur. Taliple· 

rin ehliyet vesikalariyle birlikte tayin olunan günde ko· 
misyona müracaatları ilan olunur. 

Kütahya Vişne Fidanhiı Müdürlüğünden: 

Fidanlık çeYresinin dikenli tel ile tahdidi için yaptırı 
lacak 2194 lira 15 kuruş bedeli keşifli 330 beton direkle 
büyük küçük iki beton havuz ve bir demir kapının inşa
sı 14.4.938 gününden itibaren 28.4.938 gününe kadar 15 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin kcşif
name ve projesini görmek üzere Fidanlık müdürlüğune ve 



fenni şartnamesini görmek üzere de Nafıa memurluğuna 
müracaat etmelerive ihale gunu olan 28 nisan 938 
perşembe günüziraat dairesine gelmeleri ilan olunur. 

Çorum Ziraat Müdürlüğünden: 

Hıdırhk mevkiinde teıis edilen fidanlıta yapılacak ve bedeli 
keşfi 694 lira 13 kuruş olan bekçi kulübesinin bu Hne ketifte 
yazılı 1, 2, 3, 5, t 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, numaralarında röıte· 
rilen kısımlarının tutarı olan 561 lira 27 kuruşluk kısmı nisanın 
30 cü cumartesi ıünü saat 12 de ihalesi yapılmak üzere 15 ıün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Alıcıların şartname ve 
keşifnomesini görmek üzere viliyet ziraat müdürlüj'ünc müracaat
ları ilin olunur. 

2- Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
7.5 nisbctinde pey veya milli bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 

Kütahya Lisesi Direktörlüğünden: 

Eksiltmey~ konulan iş Kütahya merkezinde mevcud yanıLt 
Lise binasının bakiyei ikmah inşaatıdır. Bu inşaat mezkur bina
nın 45002 liralık keşfine dahil olmıyan 5637 lira 46 kuruşluk ik· 
mali in,aatından ibarettir. 

Bu işe ait şartname ve evrak tonlardır. 
Eksiltme şartnamesi: 
Mukavele projesi 
Nafıa işleri şeraiti umumiyesi (nafıa dairesinde mevcuttur.) 
Keşif hulasası cetveli: 
İstiycnler bu şartname ve evrakı lise müdürlütü dairesinde 

görebilirler. 
Eksiltmeye 19 nisan 938 tarihinden bilitibar 20 gün müddetle 

9 mayıs 938 tarihine müsadif pazartesi sünü saat 15 te Kütahya 
lise direktörlüğünün daire•inde açık ek•iltme ıuretile yapılacak

tır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 423 lira muvakkat temi· 
nat vermesi lazımdır. 

İstekliler münakasa ırünü ehliyeti fenniye vesikuını ırhıter• 
met• mecburdur. 

Tokat Vilayetinden: 

Zile kaza merkezinde yarını kalan ilk okul inşaatının bi· 
tirilmesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Tokat daimi encümen dairesiııde 6.5.938 tari
hine rastlıyan cuma günü saat 14 de yapılacaktır. 

Bu inşaatın keşif hedeli 21629 lira 50 kurüş olup mu
vakkat teminatı 1622 lira 21 kuruştan ibarettir. 

İstekliler birinci zartın içine Ticaret oda::- ı vesikasını 
ve mali itıhar me"tubunu ve nafıa h3kanlığından aldıldarı 

müteahhitlik vesikasını ve inşaatın fenni ıne 'uliyetini kabul 
edecek mimar veya fen memurunun adre ve ehliyetini gös· 
teren bir dilekçeyi koyacnk!ar. 

İkinci zarfın içine de muvakkat tenı i ııat makbuzu ile 
teklif mektubunu koyacaklardır. 

Proje ve keşif vesaır şerait hak anda deha fazla malumat 
almak i teyenl<>r Tokat daimi enciimcııinc eksiltme gününden 
bir gün öncesine kadar her mesai günü müracaat edebilirle~. 

Türk por Kurumu Se)han Hölgeı,İ Başkanlığından: 

Ek iJtıneye konulan iş: AJana spor abası inşaatı. 
Keşif bedeli: 18873 liradır. 
Ek iltıne : 24-5-938 tarih salı günü a.ıt 15 te Adana C. 

H. Partisi binasında T.S.K Seyhan bölgesi başkanlığında te~·r 
kil edilecek komi.syondn kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Ek iltme şartname ·i ve buna bağlı miiteferri evrak İstan
bul. Ankara, Adana Nafıa müdürlüklerinde gfüehilirler. 

A-Eksıltmeye girmek için isteklilerin t 415 lira 48 ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermeleri ve hu işi yapahileceğine 
daır 1afıa ınüdtirlüğünden ta:sdikli evrak göstermeleri la
zımdır. 

R-İsteklil~rin teklif uıektııblarını yukarda yazılı sa.attan bir 
saat evveline kadar komisyoG kışkanlığına makbuz ınukabi· 

!inde vermeleri lazımdır. 
C- Posta ile gönderilecek tel-.liflerirı dış zarfı mühiir 

mumu ile iyice kapatılmış olması )&.zımdır. 

D - Postada olal·ak gecikmeler kabul edilmez. 

---
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzcm. - - ~ ~ ~~-----

• • • 
Topkapu;arayı müzesi elektrik tesisatı . Bak: İstanbul 

Nafıa müd. ilanlarına. 

ensucat-Elbise·Kundura-Çamnşır v .s. 

İstanbul P. T. T. Miidürlüiünden 

İdare posta çantaları imalinde kullanılmak üzere 4 bin 
metre b z alımı açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 7 
mayıs 938 cumartesi günü saat t 1,30 da Büyük Postaha
ne binası birinci katta İstanbul P. T. T. Müdürlüğünde 

M0NAKASA GAZETESi 

müteşekkil alım satım komisyonunda yapılacaktır. Beher 
metresinin muhammen bedeli 93,5 kuruş, hepsi 37 40 lira, 
muvakkat teminat 280 lira 50 kuruştur. lıteklilerin şart
namesiai görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üze
re çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari kalem Le
vazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de Ticaret oda
sı veıikasile birlikt~ komisyona müracaatleri. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonıınrlaıı: 

Tahmin edilen bedeli 14850 lira olan 5500 mdre elbi
gP.lik kumaş 10 mayı~ 938 tarihine rastlıyan salı giinii saat 
1 J ,5 da kapalı zarf usulile !ılınmak üzere münakasaya ko· 
ııulnıuştur. 

ı\luvakkat teminat 11t3 lira 75 kuruş olup şartrıamesi 

parasız olarak komisyondan hergün alınabilir. 
İsteklilerin .2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 

edecekleri kapalı teklif mektublarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşa<la bulunan komİs· 
yon ha~kıınlığma makbuz mukabilinde vermeleri 

aralı 
2 numaralı kamyonu için iç ve dış 4 adet ve 1 nuıtı JaS' 
Fort l<amyonunun ön tekerlekleri için 2 si ceınan 6 t ıJ 
tik 9 mayış 938 tarihine rastlayan pazartesi günü 

58.~tıııe' 
de ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle açık ek5

• 

ye konulmuştur. 
iç ve dış beher lastiğin muhammen bedeli 

tan 6 lastik 900 lira ve muvakkat teminatı 

kuruştur. 

150 kur~ 
67 lira 

İhale muayyen vaktinde Hül'1imet konağında 
~oı teşek 

edecek vilayei daimi encümen odasında yapılacaktır· le' 
Bu işe ait şartnameyi görmek ve öğrenmek istiyerı te' 

her gün vilayet nafıa dairesine veya eccümen kil 
mine müracaat edebilirler. b 

Y8ıı 

Eksiltmeya girebilmek ;çin isteklilerin yukarıda os•k' 
muvakkat teminatını malsandığına yatırdiğına dair 
buz veya banka mektubu ibraz etmesi şarttır. 

İnanlı İnekhanesi Müdürlüğünden: 

l l · kh · · · t ıarlı~1' nan ı ıoe anesı ıçm optan veya ayrı ayrı pa ~ ~r 

1 

280 torba çimento, 1000 kilo demir, 2 metro mikaP ot' 
~=~~=~=~~~~======~=~~---:~- reste, 35 kilo çivi, 60 kilo ş.ınzıman yağı, 300 kilo ,,Sr 

· kine yağı, 2300 kilo iııce moterin, 30 kilo istübi ah0
' Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Turgudlu Belediyesinden : 

Belediyenin 938 senesinde istimal edeceği defter ve· 
sair evrak pazarlıkla tabettirilecektir. Pazarlık 26 nisan 
938 salı gi\nü öğleden sonra saat 2 dedir. Talihlerin mez· 

ı kur gün ve saatte belediyede bulunmaları. 

ı~~~~~~~~~~ 

1 Kerest, etahta ve saire 

• 
* * 

2 m3 kereste alınacaktır. Bak: Müteferrik sütununda 
İnanlı İnekhanesi Müd. ilaoına. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

D iarbakar Belediye Riya.etinden: 

31 Mart 938 tarihinden itibaren bir ay içinde ihalesi ilan edi
len 3000 lira bedeli ke4ifli Atatürk kö,kü mobilye takımı hangi 
gün ve saate ihale edileceği ilinda tasrih edilmeditinclen sözü 
geçen ihalenin pazarlıkla lO Nisan 938 Cumartesi JrÜnü ıaat on 
birde Belediye encümeninde yapılacaktır. Taliplerin 225 lira te-

tır. ~if' 
Pazarlık 2 mayıs 938 pazartesi günü saat 14 te 'feıııe~ 

dağ Belediye dairesinde yrıpılacaktır. Şartnameyi gor r 
. istiyenler her gün Tekirdağ Nafıa dairesine ve İnanlı 
nekhanesi müdürlüğüne müracaat etmelidirler. 

İstanbul jandarma Satınalma Komisyanundan: il~ 
Cinsi Tahmin bedeli . ,~ Miktarı 

kilo teıfl111 

Lir~ 
Lira 5 

8 .000-9.000 y~n fanila ipliği 2340;) ıtS g1 
938 senesine sari mukavele akh suretiyle 1 1 nisıı~ 5 

tarihilıde kapalı zarf eksiltmesine ko11ulan yukarıda ~1~~ 
mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yaı:ılı fanila 1P .. rt 
için istekli çıkmadığı cihetle evvelki şartnamesine g;,r 
5 mayıs 938 perşembe günü saat 14 de GedikpaŞ3 01 
Janduma satınalma kamisyonunda pazarlıkla alırn 11' 

melesi yapılacaktır. ·tıf 
Şartnamesi her gi.in adı geçen komisyo!ıda görüleble' 
Isteklileriu 2490 sayılı kanun ve şartnamede yaıılı r. 

rak ve ilk teroinatlari le pazarlık günü saat 14 de k0111 

yonda bulunmaları 

minat akçaları ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalariyle birlikte . İ . d~ 
mezkür uatla Belediye encümenine müracaatları ilin olunur. · Devlet Demiryolları ve Limanln.rı işletme U. dares.P 

ahrukat Benzin-Makine yağlan v. s. 

Balıkesir Askeri Satın Alma Komisyonundan 

Kepsütteki birliği senelik ihtiyacı olan 120 ton odun 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. İhalesi 9.5.938 pazartesi gü
nü saat lO da Kor satmalma komisyonund.ı yapılacaktır. 
Şartnamesi komisyonda hergün gorülebilir. Talihlerin l l3 
liralık muvakkat t.eminatlarile zamanında komisyona gel
m~leri. 

• * • 
60 kilo şanzıman yağı-300 kilo makina yağı ile 2300 

kilo iace motorin alınacaktır. Bak: müteferrik sütununda 
İnanlı İnekhanesi Müd. ilanına. 

Müteferrik 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı için l 900 adet 63X 95, 5 l 5 adet 50 x 75 
santimetre ebadında ceman 2415 adet posta çantasının 
mübayaası kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 7.5.938 cumartesi günü saat 10,30 da büyük 
postane binası birinci katta İst nbul P. T. T. Müdürlü
ğünde müteşekkil alım satım komisyonunda yapılacaktır. 
Küçük boy çantaların bedeli muhammeni l 84 kuruş, bü
yük boy çantaların bedeli 279 kuruş, hepsinin 6248 lira 
60 kuruş, muvakkat teminst 468 lira 65 kuruştur. Talip
lerin olbabdaki şartnamesini görmek üzere çalışma gün
lerinde mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına, 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar da idaremiz
den alınmış müteahhitlik vesikası muvakkat teminat mak
buzu veya banka teminat mektubu ve diğer kanuni vesaik 
ile olbabdaki tekliflerini havi usulüne göre hazırlanmış 
mcktoblarının yukarıda adresi yazılı komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. 

Balıkesir Vilayeti Oaimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: Nafıa dairesinin Şevrole marka 

• 11 tl,ıı 
Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat temıP e~ 

yazılı muhtelif 4 grup tezgahlar ayrı ayrı ihale edil"' , 
şartile 9.8.938 perşembe günü saat 15 ten itibaren S1t' 
ile ve kapnlı zarf usul ıle Ankara.da idare bfoa-:;ında 59 

alınacaktır. ~,ı 
Bu işe girmek istiycnlcr aşağıda gösterilen mu\18~tl13 

teminaş ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa ıJ e 

leahhidlik vesikalarını ve tekliflerini ayni gün saat 

kadar Komisyon reisliğine vermel~ri lazımdır. ~ef 
Şartnameler 150 kuruşa A kara ve Haydarpaşa 

nelerinde s . tılmaktadır. fdıJ' 
Sıra Tezgahın cinsi Miktan Mu.ham. ·~ 
No. aded bedeli te~1f, 

Lira #ı 
9 t Muhtelif frezler 55 000 4 ~ 

2 Freze tezgahı 2 30 000 2 ~ 
3 Demirhane tezgahları 8 t 25 000 1 ~ 
4 Revelvel tornalar 8 65 000 4 

~~~~~~~~~~~~ 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

11' 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyooundıt · ., 

J'!fl b, 
Ankara garnizon bi?·lik ve müesse eleri için "" 11 

kilo taze kabağın açık eksiltmesi 17 mayıs 938 sa9
\( 

te Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyond~ 
pılacaktır. # 

Muhammen bedeli 4500 ' ira ilk teminatı 337 JjrD~~' 
kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülür. Kanuni ve 
ve teminatla belli vakitte komisyonda bulunulması. 

Ankara Levazım Amirliği Sattn.llma Komisyonundan : 

Ankara ~aı nizon birlik ve mües ·e eteri ihtiyacı ol"ıı t . 
hin kilo be) az peynire eksiltmesinde verilen fiyat pah:ılı tl 
rüldiığünden 4 mayıs 938 saat 15 te Ankara levazım il~ı 
liği satırıalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla~ l1 

Muhammen bedeli t800 lira ilk teminatı t35 Jı!~ ı 
'kı.t ŞarJnaınesi her~iin komisyonda göriıliir. Kanuni vc"ı 

teminatla komi yoncla bu l unması. 
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h. rrı i r L AA . ı· ~. s t ı v . d I eva:nm mır ıgı a ına ma !" om1syonun an: . ,, ,, ,, .. ,, tedilmif veya ileride bah,edilecek olan gümrük muafiyetlerine, 
muafiyetlere ve imtiyazlara: 

li"atnıir tayyare kıtaatınm 8400 kilo kesilmiş sığır eti ih-
111e· / cı lb açık eksiltme suretile münakaıoaya konmuştur. 

D.0.YOLLARI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN 
l • 2- Yüksek Akid Taraflardan biri tarafından eYVelce akdedil· 

mit veya ileride akdedilebilecek olan bir gümrük ittihadından 

münbaiı günırük muafiyetine, muafiyetlere ve imtiyazlara: 

ıer 

le' 

r 

t 

sı'' 
;ıtıf 

1lrı/ 1~si 9 mayıs pazartesi gi.ini.i saat 15,30 da kışlada 
Cak~:r Levazım amirliği satınnlm:ı komisyonunda yapıla· 

l'ah · l ının edilen mecmu tutarı 2352 liradır. 
Ş trninatı muvakkate akçesi 176 Jira kırk kuruştur. 
1 artnaınesi hergün komisyonda görülebilir. 
~ st:\diler ticaret odasında kayıdh olduklarına dair vesi· 
Eto~tercnek mecburiyetindedirler. 

3 ı:ı .. sıltıneye iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 2 ve 
'tt :u '.naddelerinde ve şartoame~inde yazılı 'lesikal.ın 
~o ~rnınat muvakkat lerile birlikte ihale saatinden evvel 
ltıısyona müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden: 

~~tsaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı hac· 
~il;~en Ford markalı 3848 plakalı k:ı'llis yonun Taksimde 
tır 1 garajda 27.4.938 çarşamba g''nü saat 1 t de açık art-

lll~ ile satılacağı ilan olunur. 
b~ ~ • Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı 

811 C!ı altına alman Stüdbaker markala 1266 numaralı hu
~~~ otomobil Taksimde Merkez garajmda saat 11 de 

·938 aah günü açık artbrma ile satılacai'ı ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden : 

.ı Vekalette meYcud olup lüzumsuz buJunan 66 kalem· 
'4ttı 'b 
'tt 

1 aret ve 484 lira muhammen bedelli demirbaş eşya 
~-~Ualece ve malzemei tıbbiye 2.5.9.18 pazartesi günü 

10 da vekalette pazarlıkla satılacaktır. 
td ~eıkur eşyayı görmek istiyenlerin ve pazarlığeı iştirak 

eceklerin vekalet malzeme müdürlüğüne müracaatları. 

~ D3 

'·ı~ 
3.jı3 
1-4~ 
o.6s(ı 

Çankırı Orman Müdiirlüiünden: 

Adet Kilo Cin1ıi 

3 Çam a2"aç 
6 ,, " 

16 Sarı çam ağacı 

Bulunduğu yer 

Yuva köyünde 
Bastak köyünde 
Dodurga ,, 

,, ,, 

Mu ham· 
men fiat 
Lira kr. 

340 

lı15 
~~ 

14 
38290 
22 

Çam kereste 

• odun 
,, ataç 

Orman deposunda 
Buiren köyünde 

1012 
429 
328 
217 
635 

'·ı~ 
'·~?6 
S.15 
) t 

(~ 
Q-Osli 
~t 

() 

36 
41 
20 
()l 

120 
33 
27 
8 30.) 

250 
2500 

10 
2 
6 

38 

" 
,, Yuva ,, 

,, kereate ., r. 

,, ,, Kanlıca ., 
,, nğaç Bastak ., 

köknar çam a2'aç Orta nahiyesinde 
Çaın ataç Yuva köyünde 

Çam ağaç ye hatıl Orta nahiyesinde 
Çam odun " ,, 

,, ,, Büğdüz köyünde 
Köknar odun Dodurt ,, 
Çam aj'aÇ Büğdür ,, 

,, tomruk Baatak ,, 
,, ataÇ Büğdüz ,, 

katnı oku köpü 
çam sırık Bayındır ,, 

1580 
591 
638 

l54ü 
2391 
691 
147 
541 
06225 
625 
231 
495 
065 

534 
2 demirli katnı 

0.35.,. tekeri Bastak ,, 200 
I~· 28 çam ağaç n tahta Orta karakolunda 2IO 

~G, •tııiz kesim ve nakliyeden dolayı Hazine namına zabıt ve 
t,,,::trc edilmiş olan yukarıda miktar ve cinai ile bulunduğu 
)-~,1 

1 Yazılı orman mamulatı ve mahrukatı mezat kaimelerinde 
~Cl11

1 
ferait dairesinde 13.4.38 gününden 15 gün müddetle bil

\ı ib Yede •atılacağından taliplerin yüzde 7,5 teminatlarile birlik· 
t'~to l\~ ıünü olan 28 4.38 perşembe günü saat 14 de orman di
'~,. tlutiinde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilin olu· 

,, 
tq,d lViünakasa Gazetesi,, sizin ı~ın Anka-
~·~ a, Trakyada, Anadoluda ve Istanbulda 
~ an 50 den fazla resmi ve gayrı resıni ga-

~i okur ve ~etkik ~~ _ -- = 

9 lstabul Nafıa Müdürlüğünden: 
tGlld·S.938 pazartesi ~iinü aaat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlü· 
1~ı,,~ 8120,59 lira ketif bedelli Topkapıaarayı müı.eıi Elektrik 
~il~ •çılc eksiltmeye konulmuştur. 

:'tt.ıı, •vele, eksiltme Bayındırhk işleri Genel, huıuıi . ve fenni 
-İtt .Qıeleri proje, lcetif huliiaasile buna nıüteferri diter evrak 
Lı •ırıde .. • ı kt' "lll 2oru ece ır. 

~ l,te~~~kat teminat 610 liradır. . 
I htıd ılerin bu gibi itleri yaptığına dair lstanbul Nafıa Müdür· 
~~trik ttı EksHtme tarihinden bir hafta evvel alacağı hususi E · 
hılll l tnüteahhitlik ve 938 yılına ait ticaret odası vcsikıılarile 

t tri, (2227) 

Muhammen b!:dellerile muvakkat teminat, cins, miktar ve 
eb'adı aşağıda yazılı üç liste muhteviyatı çam kereste 3.5.938 Sa
lı günü saat 15.4j den itibaren liste sırasile ve ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere l<apalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her listeye ait muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesika· 
sı ve tekliflerini aynı gün saat 14.45 e kanar Komisyon Reisliği· 
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada ~1alıeme Dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İzmir· 
de idare mağaı:tlarından davıtılmaktadır. (2l03) 4 -4 

Liste 
No. 

1 

2 , ,, 

Cinsi 

işlenmemiş va~on tah
tası ve inşaat tahtası 
(çarn) 
Çam kalas 
Çam dilme 

Takribi M3 

14ı,:;, 101 
926,392 
560,640 

Muhammen 
bedel 
Lira 

64185.17 
41687.64 
24107.52 

Muvakkat 
teminat 

Lira 

4459.26 
3126.57 
1808.06 

l İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- İdaremizin İzmir Şarap imalathanesi için şartna
m~si mucibince 2000 kilo tartma kabiliyetinde bir adet 
demiryol baskülü pazarlıkla satın almacaktar. 

il- ıVluhammen bedeli ~500 lira ve mufakkat teminatı 
187 ,50 liradır. 

ili- Eksiltme 2.V.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
gunu saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV-Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiabız 
teklif mektublarını münakasa gününden 3 gün evveline 
kadar İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünli mutazamınm vesika almaları la· 
zımdır. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte iV üncü maddede yazılı eksiltrneye iştirak vesikası 
ve yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen ko.nisyona gelmeleri ilan olunur. (2025) 4- 4 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeleri -------
Türkiye iie Letonya arasında Ticaret Mukavelenamesi 

(679 inci nüshadan devam) 

Madde 13- Yükaek ikid taraflardan her biri, kendi ülkesine 
idhal edilecek müatahsallara ve ~mtaaya, idhal edilen maddenin 
diğrr taraf men~eli olduğunu veya ııeçirdiii tebeddüller dolayı
ıile bu suretle telakkisi lazım geldiğidi tasdikan o taraf aalcihi· 
yetter makamlarınca, itbu mukavelenaıncye batlı nümuneye tev· 
fikan \'erilmiş ve franıızca tanzim edilmi' bir mente tehadetna· 
mesi raptını taleb etmek hakkını muhafaza eder. 

Mezkur menşe tebadetnamelerinin vizesi ve tasdiki, itbu ve· 
sikalarda gösterilen müstahıallar ve emteanın idhal edildikleri 
taraf ülkesinde mer'i nizamlara tevfikan, ikidlerin ııalihiyettar 

uzuvları tarafından yapılacaktır. 

Mente şehadetnamelerinin ita ve taadikına müteallik bütün 
busuıtarda, yüksek ikid taraflar en ziyade müsaadeye mazhar 
millet kaydını tatbikte mutabıktırlar. 

Madde 14- Yükıek ikid taraflar, bir birine, Hyriıefain, tu· 
rizm ve seyyar ticaret memurları hakkında miltekabilen en ziya· 
de müsaade mazhar millet muauıeleıi bahşetmeyi taahhüd ederler. 

Madde 15 - Bundan evvelki maddelerde :zikredilen teahbüdler. 
Yukıek Akid Taraflardan her birinin aşağıda sayılan ıebebler 
dolayısile, ittihaz ıztırarında kftlabileceği memnuiyet veya tak· 
yidlere, eğer bu memnuiyet ve takyidler ayni f&rtlar içinde bu
lunan bütün memleketlere ayni zaman.la tatbik edilmekte iseler, 
aala mani teşkil etmezler: 

a) Amme emniyetine müteallik memnuiyetler veya takyidler; 
b, Sıhhi zabıta ı~bebi dolayısile insanların, hayvanların Ye 

nebaHarın haatalıklara ve parazitlere karş1 korunmasını temin 
maksadile, bu huıuılar için aktedilebilecek hususi muka•eleler 
hükümlerine halel gelmemek üzere, vazedilecek memnuiyetler 
veya takyidler. 

c) Eslih.:, mühimmat ve harp malzemesi, ve fedkalide ahval· 
c:!e, herhanııi dtğer harp levazım nakliyatına müteallik memnuİ· 
yeller ve takyidler; 

d) Ayni cinsten olan milli emlaanın istihsaline, ticaretine, 
nakline veya memleket dahilinde iıtihlikine, müteallik dahili mev· 
zuat ahkimının ecnebi emtaasına tetmiline matuf memuriyetler 
ve takyidler (bu hüküm, bir Devlet inhisarının veya Devlet ta· 
rafından bahsedilmi' bir inhiıarın mevıuunu teşkil eden veya 
edecek olan emtaayı da istihdaf eder); 

e) Yüksek Akid Tarafların da iştirak etmiş bulundukları bazı 
beynelmilel taahhüdlerin yerine getirilmesi için li:r:ım a-elen mem· 
nuiyctler veya takyidler. 

f) Fevkalide ve gayri tabii nhvale karşı koymağa ve memle
ketin iktisadi veya mali sahadaki hayati menfaatlerini korumağ'a 
matuf memuiyetler ve takyidler. 

Madde 16- Bundan e•velki maddelerde yazedilen ÜyÜncü bir 
Devl,.tle en ziyade müaaadeye mazhar millet kaidesi: 

l·Hududun iki tarafından on bet kilometreyi geçmiyen bir 
'!'ıntaka dahilindP hudud ticaretini kolaylaştırmak için Yüksek 
Akid Taraflardan biri tıırafından hem hudud memleketi.ere bah· 

3· Türkiyenin 923 de Oımanh imperatorlutundan ayrılmış o· 
lan ülkelere bahşettiği veya ileride bahşedebileceği rümrük mua
fiyetlerine, muafiyetlere ve imtiyazlara: 

4 - Letonyanın Eıtonyaya, Fenlandiyaya, Litonyaya ve Sov
yctik Soayalist Cümhuriyetler ittihadına tanıdığı veya tanıyacağı 
gümrük muafiyetlerine, muafiyetlere ve imtiyazlara tatbik olun· 
mayacaktır. 

Madde 17 İ~bu mukavele 1 ıenelik bir müddet için akte · 
dilmifdir. Taadıknıımelerin mümkün olan süratle Riğada vuku bu· 
lacak teatisi tarihinde mer'iyete ııirecektir. 

Eğer mukavelename, yüksek akidlerden biri tarafından her 
devrinin hitamından üç ny evvel feshedilmezse, her defasında 
yeni bir senelik devre için kendiliğinden uzatılmış olacaktır. 

Yukarıdaki nhkimı toıdik etmek üzere isimleri yukuıda mez· 
kur murahaslar işbu mulcaveleyı imza etmitler ve mühürlemit· 
lerdir. 

Rigada, 12 kanunusani 1938 de iki nüıha olarak tanzim edil
miştir. 

imza 
Nuri Batu L. Ekiş 

Menşe tehadetnameai 
Gönderen 

laim: 
lkametrah: 

Gönderilen 
lıim: 

ikametgah: 

Sokak: 
Emtianın nev'i 
Ambalaj tarzı: 
Koli adedi: 
Marka numarası 

Ağırlık ( Gayrisafı Kg. 
( Safi Kg. 

Kıymet: f. e. b. 
Sevk yolu 

Sokak: 

Yukarıda gösterilen emtianın ...... menşe va mevridli ol-
duğu ve itbu menşe şehadetnamuinin Türkiye ile Letonya ara· 
sındaki 12 klnunusani 938 tarilılı Ticaret Mukavelenamesi ahka· 
mına tevfikan verildiği tasdik olunur. (Bitdi) 

Mardi 26·4· 1938 

Macbine a rivetcr a coudc, prcsııe pour cintrer les tubes, four a ri· 
vet eta'Jli et cintrage (Ch. de Fer Etat) N. 661 

Chausaurea (Min. Det. Nat.) N. 664 
Taoles, etageres, chııises, comodines ete. (Dir. Sürete lst.) N. 667 
Lait, yoghourt et pain (Ch de Fer Etat) N. 667 
Pulverisateurs (Min. Agricultu c) N. 667 
Armoires et t ıbles pour telephancs (Min. Def. Nat .) N. f\6) 
Constr. archcs (Vıl. Konill) N. 669 
Beurre (Com. Ach Milıt. Vize) N. 670 
Transport de ael (Monopolea Adana~ N. 671 
Corstr. canal de jonction iı la place d'aviation de Kutahin (Min. 

Def. Nat.) N. 67'1. 
Rep. au musce d'antiquite (Dır. Ecol .. Secondaireı et Lycees a lzmir) 

N. 673 
Ceinturea dorecs pour epee et ceintures pour manoeuvre (lnt. Ank.) 

N. 674 
Rep. au bat. pensionnnt lDir. Ecole Second. Tchannkkale) N. 674 

,, bitimont douane !Dir. Dou.:ınes Kars) N. 674 
Etoffe gabıırdine hltı (Min. Def. Nat.) N. 675 
Constr. konak go1.1vcrnemental (Dır. Trav. Pub. Sinop) N. 675 
Transport d'articleıı monopolises (Dir. Monopoles Kastamonou) 675 
• Tuyaux en fohtc (Mun. Anbra) N. 676 
" Bidons de benzine, motorine et petrole (Dir. Ferme de l'E.tat a 

Lulebourg:ıı) N. 677 
Rcp. a l'ecole militaire a Matchka (lntend. Tophane) N. 678 

,, moteur Euzgufoc (lntr:nd Tophane) N. b78 
Appareils pour extinction d'ıncendıc (Municipalite Trabi%onde) 679 

' . 
* Lr.s aıterısqu~~ ındıquent uııı· vente pnı voıc, d~ surcnchae. 

N. B.- l.es Noıı ındıqu · ı1 en resrard deı :ırtlcles sont ceux du 
journal dans lequel l'ııvin a paru 

J , 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazar na 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütiin 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESi,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfa atınız icabı hemen abone kny
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel : 49442 

eı'!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~:--~-~~~~~!"'!!"""'----

1, =-----~=-ı:w~~ ------~ 
HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESi 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adreı: Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 
______________ we:ı ______ lmiil _______ .-:.ıı-.:ııcaıcwıo.w--~ 

. _ ...... ,, - ' .... ,._ -- .. ...... 4tlaW .. 
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ADMINISTRA1 IUI" 

Y oghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

G alat a, Perchembe Bazar 

T el~phone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adreıııae T'legraphique: Pour la Publicit' a'adre11er 
a I' Adminiatration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat lııtanbul MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjucticat. 

Prix 
eatimatif 

Ca•tioa. 
Proviaoire 

Lieu d'adiudication et du 
Cahier des Cbarre• 

Jours Heure 

Conıtnıction-Reparation- Trav Publicı·Matı!riel de Construction-Cartographie 

Conıtructioa depôta d11 monopoles a Tehorlou (aj.) 
Rep. plHard, carreauK moaaique, badir~'oanare et 

vitre a la •Medrese,, Sı.ıltanabmet 

Conatr. bltlmeat ecole Primaire au bourr Zile 
Conatraction place pour aport a Adana 
Construction canal pour irriration 

,, raeritea pour gardieH 

" 
de 2 bauinı en betoa arme et porte 

en fer a la pepiaiere de Kutabia 
Constr. au lycee de Kutahia (1 partie). 

" 
clepôt et pavillon pour l'armee (aj .). 

Habillement - Cbausıures - Tissus- Cuirs. 

Etoffe pour uniformH d'hiver : 5500 m. 
Toile pour aaoe de facteurs : 4000 m. 

Travaux d'l~primerie-Papeterie 

lmpre11ion de divera papiers 

Publique 
Gre ;. rre 

Pli cach 

• 
Publique 

" -

-
-

Pli cach 
Publique 

Gre a gre 

1331 70 
1985 36 

2 1,29 50 
1 8873 -
1630 96 

561 27 
2194 55 

5637 -
2540 -

14850 -
3740 -

Ameublement pour Ha~itation et 8ureaux-Tagi11erie ete. 

Articlea d'a•eublement po•• le kioslc Ataturk Publique 

Beis de Con.t:ruction, Planchea Poteaux ete. 

Charpente : 2 .3. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Bois : 120 t. 
Huile pour aachine : 300 k.- Huile motorine: 2300 

le.· Huile de chaaıement : 60 k. 

Divers 

Saca pour facteura: 2415 p. 
Cbambre a air et pneux : 6 p . 
Ciment : 280 1acı· Fer : 1000 k.- Clous : 35 lc .

Etoup• : 30 k:. 
Fil de laine pour flanellee : 8-9 t . 

Provisions 

Viaade de boeuf : 8,4 t . 
Coıarre•: 50 t . 
Fromage blanc : 4 t . (aj .). 

8) Adjudications a la sureochere 
Produitı pharmaceutiques, articlea hora d'u1age: '6 

lota. 
Boiı de sapin 

Publique 

Pli cach 
Pablique 

-

Gre a rre 

Publique 
-

Gre a gre 

Gre a ırre 

Publique 

L'or en 1937, sa production et sa repartition 

3000 -

6248 60 
900 

2 3400 -

2352 -
4500 -
1800 -

484 -

L'or est il\ maniere a peu pres unique au monde que ne dimi 
nuent ni des concurrences nouvelles ni lea plans imarines par des 
hommeı pour lesquels les realites sont de miaerablea contingences. 
Non ıeuleaent lea prcdictiona faites naıruere par certains aururea 
concernant la disette proch"ine de ce metal ont ete deınenties, mais 
l'or a profite de la situation creee par le credit que le monde • ac
corde aux erreurs des faiseura de plans 

99 87 
149 i8 

1622 21 
1415 48 
123 ·-

423 

1113 75 
280 so 

225 -

113 -

468 65 
67 50 

1755 

176 40 
337 50 
135 -

Dir. Menopoles Tekirdara 30-4-38 
Com. Ach. Muaeea latan bul 27-4-38 

Vilayet To:ut 6-5-38 
Dir. Trav. Pub. Seyhan 24-5-38 
lnr. 7eae Section Af. Hydraulittutı 4.5.·~8 

Min. Trav. Pub. Kaiseri 
Oir. A~icole Tchoroum 30-4·38 

• Pepiaiere Kutahia 28·4-38 

" 
Lycee ,, 9-5 38 

Com. Acb. Armee Aerienne a Kutahia 26-4-38 

Com.Ach.Commantl.Int.Marit. K.pacha 10-5-38 
Dir. P.T.T. lıt . 7-5·38 

Municipalite Tourroutlou 

Munieipalite Oiarbakir 

Dir. Trav. Pub. Tekirdarh 

Com. Ach. Milit. Balıkesir 
Dir. Trav. Pub. Tekirdarh 

Dir . P.T.T. lstanbul 
Coa. Perm . Vilayet Balikesir 
Oir. Trav. Pub. Tekirdaıh 

Cona. Ach . Comınand. Gend. 

Com. Ach . lnt. Ankara 

" 
" 

Min. Trav. Pub. 

Oir. F oretı T chıankiri 

G .pacba 

26·4-38 

30-4-38 

2-5-38 

9-5-38 
2-5-38 

7-5-38 
9-5-38 
2-5-38 

5-5-38 

9-5-38 
17-5-38 

4-5-38 

2-5·38 

28·4-38 

12 -
14 

14 
15 
14 

12 
15 -

15 -
15 -

11 30 
11 30 

14 -

11 -

14 -

10 -
14 -

10 30 
14 
14 -

14 --

15 30 
15 -
ı5 -

10 -

14 -

il 'De faut pas prendre toua ces chiffres comme d'une exactitude 
abaolue. Ceux de 1' Afrique du Sud, du Canada et de l' Australie 
ont ua caractere certain. il ft'ea est pas de meme pour ceux de 
l' Amerique et quelquea resultatı divers, qui ne aoııt q ue des esti
mationa . Cette derniere obıervation est surtout fondce pour la pro
duction ruHe, les chiffres IOVİetiquea ıont fort sujets a caution. 

Avis fficiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
Quatre rroupes de machineı·outilı dont leı valelJ~ 

timatives et garanties provisoires sont indiqueeı et' 

seront achetees separement par voie d'adjudicati011 

pli cachete le jeudi 9 Juin 1938 a partir de 15 h· •
0 

cal de l' A~mioi~tration Generale a Ankara ttı' 
Ceux quı desırent y prendre part doivent reı:ne. 

la prcsidence de la commission le jour de l'adjudi 
jusqu'a 14 h. leurs offres, les garantieı proviıo~~ 
diqueeı ci-baı, les ccrtificats exıges par la 1•1 

cerlificat de competcnce delivre par le MinisterC 
Travaux Publics. 

Les cahiers deı charges sont en vente au pri.S de 
Ptrs. aux Caisses d' Ankara et de Haydarpaşa. j 

(2293) J 

1-
1 

No. Quantitc et Objets. 

-------
Gar•11ti" 

~ 
4~ 

Valeura. 
Ltqs. 

2 
3 
4 

9 Machines·outils a fraiscr 
' ) ... ,, " " 
8 ,, pour la forge 
8 Tours r6volvers 

• • • 

55 000 
30 000 

125 000 
65 ()()() 

2~ 
!-

Environ 2912, 139 M3 de boia de pin d'espece1 di 
d'une valeur estimative de 128.555,23 Ltqs. ıeront • 
mardi 3 wai 1938 i 15,30 h . au local de l' Adminiatratiol 
rale a Ank~ra.. . • I' 

Ceux quı dcaırent y prendre part doivent remettre • 'i 
ıidence de la Commiuion le jour de l'adjudication ju•Q" il, 
h. leurs offres, une l'araatie proviaoire de 7b'77,76 Ltql• 
tificata exi ıeı par la loi et un certificat de compiteoc:• 
par le Miniatcre dea Travaux Publics. ~ 

Lea cahieu dea charges aont en vente au prix de 
aux CaiHea d' Ankara, de Haycılarpafa, d'Eakitehir e~!I t 

(21""' 

* • * 
Un pont metallique qui ıera livro pour la lııne t'•~ 

vaa au Km. 581 d'une valeur estimalive de Ltq•· 'JP. 
achete par voie d'adjudication soua pli cachete le jeudi ı 
15 . h . . •~ local tle l'Adminiıtr.•tion Generale il An~~'lı 
quı deaırent y prendre part doıvent remettr~ a la Pre••~ 
la Commiı~ion le .jo~r de l'acıljudica~ion jusqu 'a l4 b. le11~/ 
une garantıe provısoıre de Ltqa. 19J0 lea certific•t• e~jl 
la loi et un certificat de compctence delivrc par le ali01

' 

Trayaux Publics. 
Lea cahiers des chargea sont en en vente 

ptra. aux CaiHeı d' Ankara et de Haidarpacha. 

Salı 25.4.938 

Dirsekli perçin makinesi, boru bükme preai, kollu 
ocatı, centroloma tezgihı ( DDY) .Y! 651 

Kundura (MMV) .\: 664 
Maaa, etajer, komodin, sandalya v.ı. (iıt. Emniyet 
Süt, yoturt ve ekmek (DDY) .~! 667 
Pülveri:ıatör (Ziraat Vek.) :\: 667 
Ekmek dolabı , tel efon muas~ (MMV) \: 665 
Menfez inş . (Konya Vil.) .\! 669 
Sadeyağ (Vize Ask. SAK) .\! 670 

,; 
M.) ,v. 

Tuz r.akliyatı (Adana İnhi s. Mütl.) .'.~ 671 
Kütahya tayyare meydanında yap. kutaklama kanalı ;19t 

fü 672 .,.ı 
Antikite müzesinde yap. tamirat (İzmir Li eve Ortaok: ~A 
Sırın~ kemer kılıç ile manevra kemeri (Ank . Lv.z.) J' ! 

Pansiyon binası inş. (Çanak. Ortaok. Dir.) X! 674 
Gümrük binası ta ll' iri (Kara Gümr. Müd.) .\! 674 

il 

l ı 

Dana •• revue Commerciale Annuelle (annexe au numero du 12 
fevrier 1938), The E.conomist de Londre1 a donne le tableau auivant 
de ı~ production mondiale de ce metal en 1937 (en milliona d'oncea 
de fin, 1 oace -=31 gr. 1) : 

Ces rcserves fartes, il n'y a awcun doute quant a la tendance 
de la productioa aurifere mondiale, tendance nettement progressive. 
Le Canada olfre un exemple frappant de cette progreasion . in 1930 
la production de l'or caoadienne n'etait que de 2. 102.068 oDces de 
fin d'unt; valeur de 43.453.601 dolları i en 1937, elle eıt evaluce a 
4.055.000 once• d'uae valeur valeur de 142 millions de ciollars. Des 
1931 , il y a eu danı cette production ı.ıne envolce qui de 2102068000 
oncea, l'a portee a 2.693.892.000 onces, et, sauf quelques reflux. 
cette eavolee s'est renouvel ee largement Ces progres s ont dus a la 
hausae, en 1931, du prix canadien de l'or, et, en 1933-34 a une 
nouvelle bouHe. 

Çizme (Ank. Lvz.) .\-:. 674 
Haki gabardin ( MMV~ \ ! 675 

1836 
--

Afrique du Sud 11.339 

U. R. S. S. 5.400 

Caaada 3.375 
U. S. A. 3 .714 
Auatralie 1.160 
Autres paya 7.650 

---
12.998 

1937 

--
11.741 
5.950 
4 .055 
4 .000 
1.290 
8.200 

J5.236 

imtiyaz ....- ve yazı i.JJ.-i 
Direlıniri: İllllllİI Girit 

Rıuuldıfı ıer: ARTUN Baumevi 
C: lata BiUU.. ı~ No. 11 

Hükümet konağı inş. (Sinop Nafıa Müd.) .Y 675 fj'fj 
Tütün, içki v.s. nakliyatı (Kastamonu İnhis. Müd ) ) ! 

• Hurda boru (Ank. Beled.) ~\: 676 ıel 
• Gaz, benzın ve motörin tenekeleri (Lüleburıaz O•f 

Müd.) .Y! 677 • 6f' 
Maçkada fen tatbikat okulu tamiri (Tophane Lvz.) ·' · 
01gen motörü tamiri (Tophane Lvz.) .;\-:O 678 
İtfaiye al at ve ed~vatı (Trabzon Beled.) .X 679 

"' Ö nlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir· 

Hamiş : " No.,, i şareti ilanı havi gazetemizin say1ıı111 


