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Şekli Muhm. bed. Teminat 

&) Münakasaıar 

inşaat, Tamırat Nafia işleri, Malzeme, Harita 
--...; t 

(1Yorı·Konya yolunun ahşap köpriilerinin tamiri 

Üst. 47 inci mekt. tamiri 
ık··d .. 

Ş· U ar 45 incı mekt. tamırı 
s'.leye bag-lı Tekke köy mektebinin tamiri 
ırkecide E.buııuut cad 11-13·15 N. lı matbaa bina· 

Ç larırıın tamiri 
fi a.talcada beş hayvanlık aşım dt?ra~ı inşaatı 
aşa.bahçe müskirat fabrikasında yap. giriş kapıları. 
kulübeler, amele yemekhanesi tavanı duvar har· 

A. PUçtıtları v.ı. işler (şart . 20 kr.) 

tık Başmüd . binası bahçeıine yap. müskirat satış 
\ deposu inşaatı 
ı.ıbu~ıu gaz depolarında 1 ad . tangın boyanmaaı: 

~cat, Elbise, Kundura, Ç::_maşır v.s. 

1'-'ıldl 8 1 os fanila: 8000 ad. 
A attaniye: 800 ad. 

ll'ıcrikan bezi: 28000 m. 

Ç•ınıı~ı-lık boz; 26867 m. 

" 
paz. 

it 

" 
aç. ekı. 

ti 

" 

" 
aç eke. 

paz. 
kapalı z . 

" kapa.it z. 

~a, ve büro eşyaıı, Muşamba-Halı v.s. 

Y enıek masası: 110 ad. 

~ 
A.t };' eş toprağı: 200 t 
~ctı•bi mamulatı üç demir ve sandıklı pulluk: ~5 

y •d: temd) 
enıışlik tabak: 300 ad . - yemek tabağı: 1000 ad . 
Çatal: 800 ad. - katık: 800 ad. - bıçak: 1500 ad. 
ııu bardl!ğ1: lOOü ad. (t•md) 

~ Zahire, Et, Sebze v. s. 

~eytinyag-: 6,9 t. 

S
eytin tanesi: 7 ,8 t. 
ahun: 21 t. 

~ortokıtl 64 liik: 6000 ad. - 80 lik: 16500 ad. · 100 
lük: 8000 a<l . - ınanılalina: 12000 ad. - kayısı: 
2000 k . (temd} 

Sıırnan: 168650 k . (temd) 
l\•rnabııhar: 1'.l t. (temıl) 

......_b) Müzayedeler 

~öhne erat fotini 
Üıküdar Adliye binası enku:ı 

pa.z. 

kapalı x. 
aç. eks. 

aç. eks. 

" kapalı z. 
aç . eks. 

paz. 

" 

pu. 

a) MÜNAKASALAR 

1616 -
74 05 

244 64 
218 96 
527 16 

6829 94 
4041 69 

5596 10 

S'H 75 

4400 -

6640 -
m. O 25,50 
6985 4/. 

1420 -

8000 
1500 -

1699 

2991 -
2418 -
5880 

3373 -
1440 

259 80 
2400 

121 

39 54 

512 25 
303 13 

419 70 

·10 11 

330 -
498 -
535 50 
523 91 

181 50 

600 -

127 43 

202 -
18'2 -
441 
212 09 

252 98 
108 -

39 

Müracaat yeri Gün 

Afyon Vilayeti 
lıtanbul Belediyeaı 

" ,, 
,, 

,, 
lnbisarlnr U. Müd. 

Ank. lnhiı. Başmiid 

lstanbul Belediye i 

Tophane Lvz. SAK 
Deniz Lvz. SAK 

" Orman Kor G . Koınut . 
SAK Anlı:. 

Tophane Lvz. SAK 

4-1-38 
3-1-38 
3·1-38 
3-1-~8 

14-1-38 

14-1-38 
17-1 -38 

17-1-38 

B 1-38 

5-1-38 
14-1-38 
14-1-38 
14-1-38 

5-1-38 

Devlet O. yol. H paşa 17-1-38 
Ankara Vıl. I~t. Ziraat Müd. 3-1-38 

M. M. V. SAK 

lıtanbul Komut. SAK 

" ,, 
Galatasaray U11esi SAK 

Ankara Lvx. SAK 

• 

Tophane Lv:ı. SAK 
lstanbul Deflerearhğı 

4-1-38 

17-1-38 
17-1-38 
17-1-38 

7-1-38 

8-1-38 
4-1-38 

5·1-38 
9-1-38 

Ankara İnhisarlar Baş Mndürlüğünden: 

Saat 

15 
14 -
14 -
14 -
14 -

14 
15 

15 

14 

14 -
11 -
14 ...... 
14 

14 30 

15 
15 

14 -

15 
15 30 
16 -
15 -

11 -
14 -

ıs -
14 -

~şaat - Ta nirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 
1- Baş müdürlüğümüz binası bahçesine yaphrılacak 

müskirat satış deposunun 5596 lira 10 kuruştan ibaret 
keşif varakasına göre inşası resim, plan, fenni ve idari 
şartnameleri veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Afyon Vilayetinden: 

Afyon-Konya yolunun 4+361 7~+771 kilometrelerin
deki ihalesi feshedilen ahşap köprülerin 1616 lira keşif 
bedeli i tamiratı birinci müteahiıit tarafından yapılan ame· 
liyat ve ihzarat bedeli tenzil edilmek şartile 4.1.938 ta
ihinde saat 15 te daimi encümende ihale edilmek üzere 

açık usulile eksiltmeye konuldu. Keşifname ve şart· 
name Nafıa .müdürlüğünde görülebilir muvakkat teminat 
121 liradır. isteklilerin ticaret odası kayıt vesikasile bir
likte ihale giinü daimi encümene ıelmeleri. 

2- Açık eksiltme ve ihale 17. 1.938 tarihinde pazar
tesi günü saat 15 te Bankalar caddesinde inhisarlar baş 

müdürlüğü binasında müteşeıekil komisyonda icra edile· 
cektir. 

3 - Taliplerin tayin edilen gün ve saatte fenni ehliyet 
ve liyakatlarmı gösteren resmi vesikalariyle ve be~eli 
muhammenin yüıde 7,5 ğu olan 419 lira 70 kuruş ilk 
teminat paralariyle birlikte komisyona müracaatları la· 
zınıdır. 

4- Yapllacak inşaatın keşif varakas11 resim, plan 
şartnameleri her gün satış şubemize gôreb'leceği 

olunur. 

• 

ve 
ilan 

lst. 47 inci, Üsküdar 45 inci ve Şileye bağlı Tekkeköy 
mekteblerinin tamiri. Bak: 2 nci sahifedeki f&tanbul Beled. 
ilanlarına. 

• * • 

Sirkecide Ebusuut cac.I. 11 13-15 N. il matbaa binala 
rının tamiri. Bak: Ist. Belediyesi iliinlarınr. 

• * * 

Çatalcada yapılaca 5 hayvanlık aşım durağı. Bak: 
Ist. Belediyesı ılanlarına. 

* * • 

Paşab lıçe Müskh at fabrikasında gırış kapıları, ku· 
lubeleri, amele yemekhanesı v. . işleri yapılacaktır. Bak: 
lnbis,,rlar U. Müd. ilf.alarına. 

Mensucat-Elbise- (u ldura-Ça.naşır v .s. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

l Tahmin edilen bedeli 6640 lira olan 800 adet bat-
taniye, 14.1.938 tarihine rastlayan cnma günü saat '1 de 
kapalı zarf usuliy)e alınmak üzere münakasaya konul
muştur. 

2- Muvakkat teminatı 498 lira olup, şartnamesi ko· 
misyonda her gün parasız olarak alınabilir. 

3 İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
tanzim edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli güu ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan 
komi yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

* *,., 1 Bir metresine tahmin edilen bedelı 25 kuruş 
50 santim o lan 28.000 metre Amerikan bezi 14.1.JS tari
hine rastlayan cuma günü saat 14 de kapalı zarf usu
lile alınacaktır. 

2- Muvakkat teminat 535 lira 50 kuruştur. Şartna

mesi parasız olarak komisyondan her gün alınabilir. 
3- İsteklilerin 2490 sa ıh kanuna göre tanzim ede· 

cekleri kapalı teklif mektublarına belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon 
başkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Salınalma Komisyonundan : 

Ordu hastaneleri için 8 bin adet fildikos fanila 5.1.38 
çarşamba günü saat 14 de Tophanede lstanbul Levazım 
amirliği satınalma komisyonıında pazarlıkla ah nacaktır . 
Tahmin bedeli 4400 lira ilk teminatı 330 liradır. Şartna
me ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin ka
nuni balgelerile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Orman 1( oruma Genel Komutanlığı Sahnalma Komisyonundan: 

Orman koruma genel konautanlık k taları ihtiyacı için 26867 
metre çamaşırlık bez kap lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş 

tur. Ekıiltmesi 14. l.938 cuma günü saat 14 de An karada Yeni
şehir orman kt>ruma genel komutanlık sahıı alma a<omisyonunda 
yapılacaktı .. 

Çamaşırlık bezin muhaınmen tutarı 69~5 lira 42 kuruş olup 
muvakkat teminatı 523 lira 91 kuruştur. isteklilerin kanuni ve
sika ve teminat mektublariyle birlikte teklif zarflarını ihale saa
tinden en az bir saat evveline kadar mezkur komisyona verme· 
leri. Şartnamesi bedelsiz olarak her giin ko isyonda görülebilir. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

* • 
37 kalem defatir ve evrakı matbua. Bak: İst. V•kıflar 

Müd. Hanlarına. 
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Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

latanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 

Ordu hastaneleri için 1 10 adet yemek masası 5· l ·938 
çarıamba günil saat 14,30 da Tophanede lstanbul Leva· 
zım Amirligi sahoaıma komisyonunda pazarlıkla alınacak· 
br. Tahmin bedeli 2420 lira, ilk teminatı 181,5 liradır. 
Şartname ve numunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni belgelerile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 

l- Vekaletçe gali ıörülen 300 adet yemitlik 1000 adet ye
mek tabaj'l 800 adet çatal 800 adet katık 1500 adet bıçak 1000 
adet su bardatı tekrar ekliltmeye konmuttur. 

2- Hepıine tahmin edilen fiat 1699 liradır. 
3 ihaleıi 4·1-38 sah günü nat 15 dedir. 
4 - ilk teminah 127 lira 43 kuruttur. 
5- Şarta.me ve örnekleri görmek i.teyen bedet.iz olarak 

herıOn 6tleden sonra .~MV aahnalma komiıyocuna müracaat. 
6 Ekıiltnu•ye ıireceklerin 2493 aayıh ka unun 2 ve 3 Gaco 

maddelerinde gösterilen veaaikle ve teminatlarile birlikte belli 
gOn ve ıaatlnde komiıyona ıelmeleri. 

Ankara Viliyelinden: 

Ankara vilayet çiftçilerine datıtılmak üzere ıartnameıi 

11 ucibince açık eksiltme ile utan ahnacatı evvelce ilin edilen 
ecnebi mamulih 25 adet üç demirli ve sandıkla pullukların ıatan 
ahamaaı on gün daha uzahlmışhr. itbu pullukların ihalesi 3.1.38 
pazartesi wGnG saat 15 te yapılacaktır. 

2 Pulluklarm muhammen bedeli 1500 liradır. 

3- Şartnamesi Ankara ve iıtanbnl ziraat müdGrlüklerinde 
mecannen verilir. lıteklilerin yüzıie 7,5 tutan olan mt"blata ait 
banka makbuzu veya huıuıi muhasebe direktörliitü vezneaine ya· 
brılmıı makbuz ile birlikte ekıiltme günü wösterilen aaatte vili· 
yet daimi enclmenine gelmeleri ilin olunur. 

Devle~ Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 8000 lira olan 200000 kilo atet topraj'ı 17. 

1.9.18 pazartesi gGnü aaat 15 te Haydarpatada rar binası içinde· 
ki komi•yon tarafından kapah zarfla aabn ahnacakhr. 

Bu ite rirmek iıteyenlerin 600 liralık muva~t teminat ve 
kanunun tayin ettiti veaaik ve rnmi razelenin 1.7.37 ıün 3645 
No. lu nlıhaaında inti,ar etmit olan talimatname dahilinde ahn· 
mıt vesikaları muhtevi teklif zarflarını ayni gün aaat 14 e ka· 
dar Haydarpaıada war binası dahilindeki komisyon reiılitine 

vermeleri lazımdır. Bu ite ait ıartnameler komisyondan paraaız 
olarak daj'ıblmaktadır. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

lıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

1- İstanbul Komutanlığına bağlı kıtaat ihtiyacı için a· 
hıı alınacakların cins ve miktarlarile muhammen tutarları, 
ilk teminatları ve ihale günleri. ihal~ aatleri ve münaka~a 
şekilleri aşağıda yazılmıştır. 

Cinsi Miktarı Muhammen İlk İhale Saat Münaka a 
kilo tutarı teminatı günü şekilleri 

Zeytinyağ 6900 2691 202 17.1.9:-ın 1:> açık. eb. 
,, tanesi 7800 2118 182 ,, ,, 15,30 ,. ,. 

Sabun 21,000 5880 441 ,, ,, 16 kap. zarf 
2- artnameleri hergün öğleden ev\ el Komi yonda gö· 

rülebilir. lısteklilerin iJk teminat makbuz \eya mektubları 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi· 
kalarile beraber ihale günü ihale natinden en az bir saat 
evveline kadar teklif ıırnktublarını FınJıkluJa Komutanlık 
• atınalma Komisyonuna vermeleri. 

Galatasaray Lise i Alım 'atım Komi .. yonu Ba. bnlı~ından: 

ilk teminatı Muhammen fiat 
Lira K. S. 

138 09 

74 

6 
4 25 
3 
4 25 

!)() 

Mikturı 

(>{)()() ad~t portakal 
16SOO ,, " 
8000 ,, " 

120 O ,, mandalina 

64lük 
80 lik 

lOOlük 

2000 kilo kayı ı (Malatya çe· 
kirdtıkli 

Galatasaray Li esinin Mayı:; 9:-J8 ~onuna kadar ihtiyaC"ı 
olan yukarda cinsı ve miktarile ilk teminatı yazılı erzakla· 
rın '27. l z.937 giinünde yapılan eksiltme inde Kayısıya veri
len fiatlar yüksek ~örüldüğünden portakal ve mandalinaya 
istekli çıkmadığından eksiltme uzatılmak ısuretile 7.1.938 
cuma günü kayısının saat 14 de v~ portakalların aat 15 le 
İstanbul Kültür Direktörlüğü bina ında Li eler Muhasebeci· 
liğinde toplanan komi yonda a~ık ek iltme i yapılacaktır. Hu 
işe gireceklerin şartn11meyi görmek üzere okul idare ine ve 
Ticaret Odasının yeni ene vesika ve teminat ınakhıızlarile 
belli gün ve aatte komi yona gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif 

bedeli --lıtanbul 47 inci mektebin tamiri. 7 4 05 
Üıküdar 45 ,. ,, ,, 244 64 
Şileye bağlı tekke köy mektebir. tamiri 218 96 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı 

pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakile şartnameleri En· 
cümen kaleminde görülebilir. ı~tekliler 3.1.938 pazar· 
lesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı· 
darlar. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalına Komi \onuntbn: 

1- Anka ra garnizon lıiılık 'e müe -.eı.el<'rİ h )\anat ifı· 

ti yarı olan 168650 kilo am ının 2 1.12.917 açık Pk-.ıltıne:-ım· 
de talip çıkmadığından 8.1.938 "aat 1, el<' pnzadıkl,ı ı·k ılt
me:,i Ankara L\. <lır:irliği :ıatınalnıtt koıııİ ~)Olltırıda 
yapılacaktır. 

2- \1ııh ımmen lırdt· li ~~37:~ lira ilk teıniııatı · >)~ lira 
98 kuruştur. Şartnanw Komi-. ·on la giiı iıhir. Kaııııni \t.' ika 

rn teıniııat l:ı h<'lli vakiıre koıııi ) oııda lııılıınına ı. 

•*• 1- Harp okulu ilıtiyn<'ı olan 12.000 kilo karııahn· 
harın 21 .12 <n7 pazarlığında talip (_(ıkma clığınc.lnn L 1. :m 
aat 14 di• Aukara L\. iiınirli~i ı;:atınalına komi yonunda p.ı· 

zarlığı )apılacaktır. 

2 l\lulıammen lıcdeli 1140 lira ilk tenıinatı 108 !iıa-
dır. Şartıı:ıme ... i komi-.) onda gfüülür. Belli \akittf' k,ınııııi 
\'<' ·ika ve teıniııatlarilt! koni yorı<l.ı lıulunmaları. 

b) V1 Ü Z A Y E O E L E R 

l tanhul Levazım \mirli~i atınalmn Komi onundan: 

Maltepe n::skeri li--e:;İnde mevcut :107 harici ı;No dahili 
119 erat ki>hne fotiui 5.1.938 çar!>'aoıha ~linu "dal 15 ıe 
Tophanede 1 lanbul le\8zını :uııiıJiği atınalııın koıni,.,orıun· 
da pazarlıkla atılacaktır. llt>p ini tahmin hrdeli 259 lira 
80 kuruş tı minatı 39 liı aılır Snı lııaırn·--i komi-~ onda fotiıı· 
İer Maltt>pt• a!-ikeıi lı r ~inde ı,roı iılelıilir. J .., ıı• klilı>ı iıı lıelli 
aatk kııınİ s)<ına ge lıııı·I ı ı. 

istanbul Defterdarhjından : 

Üskiidarda Pa,akapısında kısmen yanmıf olan Adliyt: 
binası ankazının parası peşin ve sarf nakid verilmek şar
tile 2400 lira muhammen bedel üzerinden satışı on gün 
uzatılmıthr. İsteklilerin •ıfe diğer şeraiti öğrenmek istiyen· 
lerin 9·1·938 perıembe günü saat on dörtte u yedibuçuk 
pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Ko
misyona müracaat etmeleri. 

lstanbulda Havagazı ve Elektrik ve 
Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim Şirketi 

Mühim lıan 
lıtanbulda Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sı

naiye Türk Anonim Şirketi, memurlarının 1937 seneaine 
ait "kiremit, renkli hüviyet kartlarının 1 İkincikinun 
1938 den itibaren iptal edilerek 1938 senesi için muteber 
olmak üzere "kırmızı,, renkte kartlarla değiştirHeceğini 
ıayın müşterilerine arzeyler . 

Bu kartların baş tarafında şirketin ünvam olan "lS
T ANBULDA HAVAGAZI ve ELEKTRiK ve Ti ŞEBBÜ
SATI SINAIYE TÜRK ANONiM ŞİRKETİ,. yazılıdır. 

Yukarıda ıöıterilen evsafa uygun olmayan kartlar sah· 
te addedilmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket mUşterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden 
çıkabilecek neticelerin mesuliyetini kabul etmiyeceğini 

şimdiden beyan eyler. DiREKTÖRLÜK 

!& 

~ . ,, "' .... -~, 

0.0.YOLLARI iSLETME U. MUDURLUGUNDEN • 

Muhammen Bedeli 4500 lira olan 20.000 Desimetre Mürebbaı 
Vitne Renıinde Birinci Mevki için dötemelik keçi deriıi ile 
70,000 Deaimetre mürebbaı yetil renkli ikinci mevki döıem~lik 
keçi deriıi 6.1.938 pertembe günü aaat 15 te Haydarpaıada Gar 
binaaı içindeki Komiıyon taraf andan kapalı zarf uıulile aabn ah· 
nacaktır. 

Bu ite airmek iıteyenleorin kanunun tayin ettiti veaaik ve 
(337 lira 50 kuruıluk) Muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarf· 
larını Ekıiltme günü saat 14 e kıtdar Komiıyon Reialitine ver· 
meleri lizımdır. 

Bu ite ait .-rtnameler Haydarpafada Gar binası içindeki Sa· 
bnalma Komiıyonu tarafından paraaız olarak datıblmaktadır. 

(8468) 1295 3-4 

!inhisarlar U. Müdür lüğünden: 
1- Şartname ve projesi mucibince Paşmbahçe Müski

rat fabrikasında yaptırılacak Çubuklu-Paşabahçe şube:iİ 
üzerinde giriş kapıları, kulübeleri, amele yemekhane1i ta
vanı, duvar harpuçtaları vesair işler açık eksiltmeye 
konmuftur. 

il - Keşif bedeli 4041 lira 69 kuruş ve muvakkat te 
minatı 303,IJ liradır. 

ili- Eksiltme \ 7.1.938 tarihine rastlayan pazartes' 
günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube
ıinde Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV Şartname ve projeler 20 kuruş mukabilinde İn 
hisarlar İnıaat Şubesinden almabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Mimar veya Mü· 
hendis veya bir Mühendis veya Mimarla müşlerek olma
ları şarttır. Bu gibi işleri yapmış olanlar fenni evrak ve 
vesaikini eksiltme gününden 3 gün evvelıne ka d a r Umulll 
Tvitidürlükteki İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca mima· 
kasaya iştirak vesikası almaları lazımdır. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 nci maddede yaZllı vesika ve yüzde 7,5 güveı me 
parasiyle birlikte eksiltme içi tayin edilen gün ve sa 1t · 

te yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur 
(B) (8689) 1326 1 - 4 

• • • 
1- Şartn:ıme ve nümunesi mucıbince 20X25 eb'a· 

dında 10,000,000 Mantar pazarlıkla satm almacakhr. 
il- Pazarlık 24 1.938 tarihine rastlayan Pazartesi günü 

saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindekı 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Şartnameler parasız olarak lıergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin Mantar nü-
munelerini münakasa gününden 5 gün evveline kadar 
inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi MüdürJüğüne 
vermeleri lizıaıdır. 

V isteklilerin Pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gemeleri ilin olunur. (8171) 1252 J - 4 

1000 adet sağ Karol 

1000 ., sol ,, 
4000 11 Mayon 

• • • 

2000 ,, ,, zinciri 
24 Xll.937 tarihinde ihale edilmek üzere şartnamesi 

mucibince pazarlikla satm alrnacağı ilin edilen sağ ve 
sol karol ile mayon ve mayon zinciri yukarıda yazıla mık· 
tara iblii edilmiştir. 

il-Pazarlık 3 J 938 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15 de Kahataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

lV - İsteklilerin pazarhk için tayir edilen gün ve 
aaatte yüzde 7,5 güve me paralariyle birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (8460) 1293 4 -4 

Yüksek Mühendis Okulu Direktörlüğünden: 
Elcsiltmeytı 

konan 
etyanın Mikdan 

cinai 

Tahmini 
fiyah 
kurut 

Gömlek 296 adet 18.1 
Fanili 444 ,. .l6 
Mendil 888 ,, 14 50 

Pey 
akçeıi Ekıiltme Gün 
Lira Tarihi ve Hati 

Don 444 ,, 52 129 5-1-938 çartanba 14 
Havlu 296 .. 2 50 
Çorap 592 çift 25 
Pijama 148 takım 285 

Mektebimiz okurlarına verilmek üzere yukarda cinı mikdar 
muhammen bedel ve ilk teminah yazıh 7 kalem çamatır açık 
ekıiltmeye konulmuıtur. Eksiltmeıi yukarda wöıılerilen wün, ta
rih ve Hatte yapılacaktır. Şartnameıini ıörmek iıteyenlerin her 
gün 'e ek•iltmeye K"irmek iıteyenbrin belli gün ve aaatte Gü· 
mÜfauyundaki mektep binası dahilinde toplanan Komiıyona mi· 
racaatları ilin olunur. (8351) 1278 4 4 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 
Mühim lıan 

Elektrik Şirketi, memurlarının 1937 senesine ait "pem· 
be renkli hüviyet kartlarının 1 ikincikinun 1938 den iti
baren iptal edilerek, 1938 senesi için muteber olmak ü
zere "yefil,, renkte kartlarla değiftirileceğini sayın müş
terilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında Şirketin unvanı olan "Türk 
Anonim Elektrik Şirketi,, yazılıdır. 

Yukarıda g6sterilen evsafa uygun olmayan kartlar sah· 
te addedilmeli ve himilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket milıterilerinin bu ilina riayet etmemelerinden 
çıkabilecek neticelerin mesuliyetini kabul etmiyeceğini 
ıimdiden beyan eyler. DiREKTÖRLÜK 



MUNAKASA GAZETESi 
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Tiirk parası kıymetini l,oruma hakkınd-:ı 

l<eşif bedeli 527 lira 16 kuruş olan Sirkecide Ebus
SUuı caddesinde t 1 13 15 N. h matbaa binalarının tamiri 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi 
le'lazım Müdürlüğiinde görülebilir. istekliler 2490 N. lı 
kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa Müdürlüğünden a
hıcakları fen ehliyet vesikasile 39 lira 54 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya ınektubile beraber 14.1.938 cuma 
Runu saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

... 
... . (1) (8695) 1328 

Keşif bedeli 6829 lira 94 kuru..: olan Çatalcada ya
Pılacak 5 hayvanlık aşım durağı açık eksiltmeye konu1-
ll:ı~ştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
~0tülebilir. istekliler 24YO N.h kanunda yazılı . vesikadan 
k aş~a Nafıa Müdürlüğünden. alacak~urı fen ehlıyet vesi· 
llsı\e 512 lira 25 kuruşluk ılk temrnat makbuz veya mek 
~bile beraber 14. ı. 938 cuma günü saat 14 de Daimi 

llcümende bulunmalıdırlar. (l) (85941 1327 
• "' . 

Galata Rıhtım Caddesi civarının Kısmi İmar planı Nn-
fıa Vekaletince lastik edilmiş ve haritası Beyoğlu Kay
tıınkaınhğına asılmış olduğu ilan olunur. (B) (8696) 1329 

~--------~~--~~--~~-· 
l esisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirk eti 

Mühim "iıan 

l'esisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurları· 
~ı~ ~937 senesine ait "mavi,, renkli hüviyet kartlarının 
lkıncikanun 938 itibaren iptal edilerek 1938 senesi için 

~Uteber olmak üz~re "bej,, renkte kartlarla değiştirilece-
gın i s .. t · ı · l ayın muş erı erme an: ey er. 
St Bu kartların beış tarafında şirketin ünvam olan ,, TE
~ 1SA·rı ELEKTRİKİYE TÜRK ANON M ŞİRKETİ» ya-

1 •dır. 

s b Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar 
a te addedilmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Çık Şi~ket müşterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden 
ş' •ilbılecek neticelerin mEsuliyetini kabul etmiyeceğini 

1rtıdideıı beyan eyler. DİREKTÖRLÜK 

~~------------~~~--~--~-----------

Muham. bedel İlk teminat İhale 
..sı.i ()~ Mikdarı Lira Lira Kuruş a-ünü 

tfar tvrakır ve kalem 231 l 173 32,5 6-1-938 perşem-
i 1 rnatbua 37 be s~at 15 te 

lij stanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ile taşra Vakıflnr idarelerine 
ai(~llıtılı olan otuz yedi ~alem defatir ve evrakı ~atbua açık ek· 
kıf~ey konulmuştur. ihalesi yukarda yazılı gun ve saatte V · 
Nü tir Başmüdürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. 

nılıtıe ve şartnamesi hergün Levazım Kaleminde görülebilir. 
(8508) 1301 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

itil Mektebin 937 Mali seneıi sonuna ka~ar ihtiyacı olan 35000 
be: ekmek açık eksiltmeye konulmuştur . ilk teminatı 289 lira ve 
lari~~ kilo .. unun muhammen bedeli 11 kuruştur. Eksiltmesi 5·1-938 

Ş~ne rastı yan Çarşamba günü. saat 15 "te yapıla~aktır. . 
tec:ek ttnamesini görmek isteyenlerın hergun ve eksıltmesıne gı · 
· li lerin belli gün ve saatti! Gümüşsuyunda Mektep binası da· 

n<feki Komisyona müracaatları ilan olunur. (8:138) 1290 3 4 

~~~ ...... --...... ~ ........ ~~..,,,..~~~~~._,,~ ....... ~ 

l~ul P. T. T. Vililyet Müdürlüğündenj 
id 

4onularc ıhtiyacı için 4000 kilo benzinin alımı açık eksiltmeye 

F> .. osta~llştur: Eksiltme 4.1.938 ~alı günü saat 15'.J? da B~y~k 
luk'3 d ile bınası birinci ~atta lstanbul P. T. T. Vılayet mudur· 
~r ~·ıe 1nüteşekkil alım s tım komisyonunda yapılacaktır. Be
nıuva~~sunun muhammen bedeli 21.65 kuruş .he~sinin 866 li~a'. 
l!Örrn kat teminat 64 lira 95 kuruştur. isteklılerın şartnamesını 
lerinde "e muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma gün
nıuvaı:k tlıe~kur müdürlük idari kalemine eksiltme gün ve saatinde 

at terninat makbuzu ile birlikte komisyona muracaatları. 
(8439) 1291 4 4 

-ro KİYE 
Şişe ve Cam Fabrikaları 

Anonim Sosyetesinden: 
... >a .... phçekapı Birinci Vakıf hanındaki büromuz, Ga· 
iş ha erşenıbcpazarı, Samur sokağı 6 numaradaki 
birin~~~~n birinci katına nakledileccğinden 30 ve 31 
nacağ •naıun günleri yalnız büromuzun kapalı bulu-

•rıı rnu··şt ·ı · · b'ld. · · erı erımıze ı ırınz. 

12 numaralı l<::ırarname 

(566 ıncı rüshadan devam) 
İhracat t cirlerinin verdikleri ihracat beyannamelerinden birer 

nüshasını gümrük idarelerı ta•Jıldi ol~rnk gümrük muameleleri
nin intacını takip eden gün içinde kambiyo murakabe mercile· 
rine tevdia mecburdurlar. 

İhracatı bir baikası namı hesabına icra edenler gümrüğe ve· 
recekleri ihracat beyannamelerinde bu ciheti taarilı ve namına 
ihracatı yaptığı tacirin iıim ve şöhretini ve adresini irad eyle· 
mekle mükelleftirler. 

İşbu maddede mevzubahis döviz yerine ltın getirilme i de 
caizdir. Şu kadarki döviz yerine altın getirenler bunun hariçten 
idhnl edilmiş olduğunu gümrülc idaresince bir zabıt varakasile 
tevıik ettirdikten sonra altınları Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasına veyahut onun göstereceği mahabire ibraz ile resmi 
rayiç ezerinden satmağa ve mezkur zabıt varakaıile bankanın 
alış vesikaııııı kambiyo murakabe mercilerine üçer aylık beyan
namelere rapten teslime mecburdurlar. 

Kararnamenin gerek bu maddesinde gerek diğer maddelerin· 
de ihracat dövizlerine aid olarak mevcut ahkam altınlar hakkın
da da cari olacaktır. 

Madde 15 Türkiyede bulunan bankalar eşhas ve mües· 
usat hariçte bulunan f!şlıas ve müessesatı lehine yapmış 

oldukları hizmetlerden doğan ve doğacak olan komisyon 
ve buna mümasil yine hizmetten mütcvellid alacaklarının döviz· 
lerini elde ettikleri tarihten itibaren nihayet on beş gün zarfında 
memlekete getirip bir bankaya satmağa veya kendi namlarına 

Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi etmcğe veya Maliye Veldiletinin 
tayin edeceği esham ve tahvilatı hariçten mubayaa edip meıole· 
kete idhal etmeğe mecburdurlar. 

Madde 16- İhracat yapnnlar birincisi birinci kanun iptidasın· 
daıı şubat gayeıine kadar ve diğerleri müteakip üçer aylık dev
r~yi ihtiva etmek üzere her üç ayda bir aşağıdaki malumatı havi 
bır beyanname tanzim etmeğe mecburdurlar. 

A- Beyannamenin taalluk ettiği devre zarfında ihraç ettikle
ri malın gümrük idarelerine mevdu ihracat beyannamelerinJe ya· 
zıh miktar ve cinsi. 

B- Gümrük beyanııamclerin hangi gümrüğe verildiği. 
C- Malın hangi memlekete ihraç edildiği ve ihracatın kendi 

veya bir başkası namına yapıldığı, 

D- Ne nevi para ile satıldığı ve her satış bedelinin döviz 
olarak baliği ve salışın knti veya ankonsinyasyon mu olduğu, 

E Bu mallar mukabili ele geçen dövizlerin hangi tarihlerde 
hangi bankalara satıldığı , 

F - Geçen devreden matlubu olan döviz miktarından bu dev
rede ele geçirdiği miktarla bunların hangi bankalara hangi ta
rihlerde satıldığı, 

G- Bu devredeki ihracattan alacağı kalan miktar. 
Bu beyannameler taalluk ettikleri devrenin hitamından itiba· 

ren nihayet bir ay zaı fında kambiyo muralrnbe mercilerine mak
buz mukabilinde tevdi olunur. 

İhraç edilen her malın ticari defterlere uyguıı ve ticarethane 
tarafından musaddak bir satış faturası suretinin beyannamelere 
raptedilnıe i mecburidir. Bu faturalarda ihracat eşyaaı bedelinin 
hakiki satış bedelinden noksan gösterilmesi memnudur. 

Madde J7- İhracatcılar ihracat döviderine taalluk eden hu· 
susal hakkında knmbiyo murakabe mercilerine iıtenilecek malfı
!11atı vermek ve buna dair vcsikııları tevdi etmekle mükelleftirler. 
ihracat eşyası dövizi bankalar tarafından bu kararname mucibin
ce verilecek kambiyo alış vesikasının ibrazı sure tile tevsilt olunur. 

Mndde 18- Türk tabiyetini haiz vapur idarehaneleri hariçte 
bulunan eşhas ve mü~ssesat lehine ifa etmiş oldukları nakliyeci· 
lik hizmetinden mütevellid olarak bu kararnameden evvel tahsil 
etmiş oldukları ve bundan böyle tahsil edecekleri navlun döviz
lerinin emirlerinde bulunan kısmını elde eWkleri tarihten itib ren 
nihayet onbeş gün zarfmda döviz olarak memlekete getirip bir 
bankaya satmağa veya kendi namlarına Cümhuriyet Merkez bnn
kasına tevdi etmeğe veya Maliye Vek letinin tayin edeceği es· 
ham ve tahvilatı hariçte mübayaa edip memlekete idhal etmeğe 
mecburdurlar. 

Yatııklı Vaa-on Şirketi ile ecnebi vapur acentaları 2ibi me · 
maliki ecnebiyede müeııses şirketlerin memleketimizdeki şubcle
rının hasılatından indelicab memaliki ecnebiyedeki merkezlerine 
sevkolunacak miktarı için kambiyo murakabe mercileri vizesile 
Jrnmbiyo alınabilir. 

Madde 19 Posta idarelerine tevdi edilecek kıymetli veya 
taahh~dlü mektub ile diğer kıymetli paket ve eşya poıta me~u
ru huzurunda bendedilir. Posta memuru bunların muhteviyatın 
görür ve kararname mucibince ihracı müsaadeye tabi tutulmuş 
para ve kıymeti menkule mevcud olup olmadıiıdı kontrol eder. 
Resmi dairelerle Cünıhuriyet Merkez Bankasının irsalatı bu mad
de hükümlt!rİn müstesnadır. 

Mad"de 20 Ank~nsin~asyon şeklinde idhal olunan veyahut 
bazı muessesatın harıçtekı merkezlerinden Türkiycdeki acenta 
veya şubelerine irsal edilen malların dövizleri bu müesseselerin 
mali vaziyetleri ve satış nisbetleri tedkik edildikten sonra kam· 
biyo murakabe mercileri tarafından verilecek müıaade üzerine 
temin olunur. 

Bu dövizlerin temin zamanı yine kambiyo murakabe • merci· 
}erince t yin ve ibraz olunan vesaik ibtal olunur. 

Madde 21 Alelumum masarifi dahil olduğu halde transit eş· 
ya bedelleri ancak transit dövizle ödenir. Transit eşyasının ha
ri;teo gelen dövizleri kambiyo murakabe mercilerinden alınacak 
mezuniyetine müd<>niden bankalarda bir heuba matlup kayde
dilir. 

Harice borçlanılan transit emtia bedelleri de yine kambiyo 
murakabe mercilerinin müsaadcıile bu hesaptan tesviye olunur. 

Bu eşya için bankalardan alınan döviz avansları aynı hükme 
tabidir. 

Madde 22- Bilumum idhalata müteallik döviz ihtiyaçları için 
kambiyo murakabe mercilerinden mezuniyet istihsal edilir . 

Günırük idareleri Muamele Vergisine tabi eşyaya aid gümrük 
makbuzlarında mal kıymetini orijinal faturada ynulı ecnebi ve 
muadili Türk parasile gösterecekleri gibi vergi matrahıno dahil 
olması İcab eder. navlun sigorta vesaire gibi bilumum masrafları 
dn ayrı ayrı dercedecekler ve her makbuzda malın menşeini ve 
marka ve numara ını ve kap adedini göstereceklerdir. 

(Devamı var) 

Sayfa 3 

st. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d·lstanbul ] 

29 - 12 - 1937 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 

Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday aı ert (Ble dur) 
Arpa Anndol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Buğday kızılca (Ble roux 1 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

" Trakya " Thrace 
Kuş yemi (Millet) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam " ( " sesame) 
Darı sarı (millet j&une) 
Susam (Sesame 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Zeytin yağı J.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

" oğlak 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Ma"is jaunc) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Bakla (Fe\•e) 
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Tiftik mal 
Fasulye ufak (Haricot sec) 
Güz Yünü 

6 3 -

4 5 -

4 35 -
50 

ıo 

56 -

46 -

16 20 

37 

~4 20 -

4 10 

6 8 -

4 6 :-

5 
55 

47 -

40 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) 

GİDEN (Exportation) 
Razmol 

Buğday (Bl~ 42 
Arpa (OrgP) 
Çavdar (Seigle) 

Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 5 -

Un (Farine) 70 
Mıs.r (Ma'is) 
Kepek (Son) 60 -
Keten tohumu (Gr. Un) 
Fasulye (Haricot scc) 56 
Pamuk (Coton) 
Ynpalt (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 

Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire) 
K hndık (Noisette) 
İç ceviz 

DIŞ FIATLAR 
(Ma rcheı Etrangera 

Mercimek (lentille) 5 - Buğday (Ble) Liverpul 5 18 
Nohut (Pois Clıiche) n n Şikago 4 23 
Zeytin yngı (Huile d'ol.) " " Vinipek 5 97 
B. Peynir (Fromage B.) Arpn (Orge) Anvera 4 83 
Tiftik 7 
İç fındık ( 'oıı. dec.ı 20 

Mısır (Mais) Londra 4 55 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 76 

Razmol 
İç badem lamnnde) 

Fındık (nois.) G.Hamburg - -

K n • 
.J!P•----!ma:ll--C.-________ ..:.. ___________ ... 

SOVVET (Tehnoeksport) 
1'ARIM MAKİNALARI 

Turkiye Genel Sataş Deposu 

P A M U K, H U B U B AT T E C İ M EV İ 

İSMAİL HAKKI KOZAClOGLU 
Merkezi: ADANA Belediye caddesi Tel. 101 

P. K. 28 Telgr. Kozacıoğlu 

İstanbul Merkezi: Galata Tünel caddesi Perçemli sokak N. 19 
Mersin şubesi: Hükümet caddeıi 

• 
M FET MAT AASI 

Sirkeci f.bussuut caddesi No. 42 
Telefon: 20448 

Defter, fatura, zarf, büyük duvar ilanları (hurufatla), 
etiketler veaair her nevi evrakı ınatbunyı nefis 

ve ehven olarak tab etmektedir. 

1 

1 En küçük bir işiniz dahi olan ınatbaamızdan fiat 

almayı unutmayınız. 

·---~~--~-----------~~-~ 
Tiyatrolar 
T1';PEBAŞI DRAM KISMI 

1 !':i, 1İıi '1!1111 

1! li ıı:J;ııl il 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Kral Lir 
trajedi 3 kısım 

ESKİ FRANSIZ TIY ATROSU 
OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 

1111'ili'1111 

ı lllllll 
Yazan: Türkçesi 5 perde komedi 

Shakespenre Seniha bedri Oöknil Celal MQsahip oğlu 

!mtiynı lahibi v yazı qleri 
D~r ktörü: lımail Girit 

Baıddığı yer: ARTUN Baıune"ı 
Galat.il Billür '°hak No. ıo 
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ADMINISTRA·ı ı 
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t • Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boitc Post le N. 1261 

Adresse Telegrapbique : Pour la Publicite 'adresser 
ıi l' Administration Journal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat latanbul MÜNAKASA 

Tab eau Synoptique des Ad. ications 
Objet de l'adjudication Modc 

d' djudicat 

A) Adjııdications au Rabais 

Prix 
eatimatif 

Lieu d'adjudıcatıon et du 

Cahier des Charge 
jours ~Ieure 

Constructioıı Reparation- Trav Publics·Materiel de Construction-Cartogrsphie 

Coloringc des h.nks du depôt de petrole Tchou· 
oouklou: 4 p. 

Rcpnration des ponts en bois s route Afion-Konia 
Construct on portcs d'entree toiture du rcfectoire 

dee ouvriers, murs et autres a in fııbrique de 
spiritueux Pachabııhtche (cah. eh. P. 20). 

Reparation batiment 47 eme ecole lstanbu!. 

" " 45 eme " Scutari 
" " Telcekeuy iı Chile 
" " imprimerie No 11-13-15 de la 

rue Ebousout n Sirkedji 
Poste de vaccinatıon a Tchntzıldja 
Construction dcpôt pour venle de spiritueux au 

jardin du batimenl de la dırection principale mo· 
nopoles Ankara 

Habillement - Chnussures Tissus Cuirs. 

Publique 

" 
" 

Gr ~ a gre 

" 
" Publique 

" 
" 

534 75 

1616 -
4041 69 

74 05 

244 64 
218 96 
527 16 

6829 94 
5596 10 

40 11 

21 
303 13 

39 54 

512 25 
419 '70 

1 Com. Perm. Municipalite lstanbul 
1 Dir. Econom. 

" " 
Vilayet Afion 
Com. Acb. E.conom. Monop. K.tache 

Com. Perm. Municipalıte lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

l<lem 
,. 
,, 

" 
Dır. Principale Monopolcs Ank ra 

13 1-38 

4-1·3~ 

17-1-38 

3-1-38 

3 1-38 
3-1-38 

14-1-38 

14·1·38 
17-1-38 

14 

15 
15 

14 

14 
14 
14 

14 

15 -

Flanelles en fil d'ecosse : 8000 p. 
Couvertures de laine : 800 p. 
Toile ıımrricaine : 28000 m. 

Gre a gre 
Pli cach 

4400 -- 330 - Com. Adı. lntend. lst. Tophan · 
Com. Aclı. lotendance Marine K paclıa 

5-1-38 
14-1-38 
14-1-38 
14·1-38 

1l 
11 
14 
14 

6640 - 498 

" 
le m. O 25 50 535 - .. 

Toile pour linge : 26867 m. 
" 

6985 42 523 91 Com. Ach. Command. Gen. Prot. 

Anıeublement pour Habitation et Burcaux Tapisserie ete. 

Table pour salle n mnnger : 110 p. 

Divers 

Tcrre refractaire : 200 t. 
Charrues a trois ıocs et Cllİ ıe pour cultivnteurs 
(mıırch. etrang.) : 25 p. (aj.). 

Assiettes pour fruits : 300 pieces - ld. poıır 

nourriture : 1000 pieccs - Fourchettes : 800 
pieces - Cuillers : 800 pıeces Couleaux 
1500 pieces Verres : 10 O pieces (aj.). 

Provisioı s 

Huile <l'olives 6,9 t. 
Olives : 7,8 t. 
Savon : 21 t. 
Orıı.nges et habricotı (aj.). 
Pai ile : 168650 k. (aj ). 

B) Aajudications a la surenchere 
Chaussures de sold ts. 
f>ecombres de p lais de justice <le Scutari 

" . 
1 • • 

Cuma 31.12.937 

Gre iı gre '2420 

Pli cach 
Publique 

Publıqıse 

" Pli cach 
Publiquc 
Gre iı g-rc 

Gre a g-re 

8000 -
1500 

1699 -

'29':Jl -
2418 -
5880 --
212 09 

3373 --

259 80 
2400 

Nümune fidanlığında vali konağı inşaatı (Mardin Vil.) .Y 548 
Odun, toz şeker, kuru soğan, tereyağı, et ile çamaşırlık bez 

(İst. Kız Öğretmen Okulu) X 554 
Saman (Balıkesir Ask. S ~K) .'\' 556 
t'..aden kömürü yakacak ınutbnh ocağı (Küt hya Topçu Taburu 

SAK) X 558 
Bulgur (İzmir Lvz.) .\:. 564 

Cumartesi 1.1.938 

Balast (DO. yol. Sirkeci) X 555 
* Odun (İııt. Orman Başmühcnd.) .\° 5 7 
Malgal kömürü (Balıke er Ask. SAK.) N. 557 
Kereviz (Ank. Lvz.) .\" 558 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aıttir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir 

181 50 

600 

127 43 

202 -
182 
441 -

252 98 

39 

Garde Foret Ankara 

Com. Adı. lntend lst. Tophane 5-1-38 

l er Exp. clı. de fer Etnt H. pacha 17-1·38 
Vilayet Ankara Dir Agrioole İstanbul 3-1-38 

Com. Aclı. Min. Def Nat. Ankara 

Com. Ach. Command. lst Fındiklı 

" 
" Com. Aclı. Dir. Lyce" Galntasnray 

Com. Aclı. lnte"dance Ankara 

Com. Ach. lntend. lıt. Tophane. 
Oır. Bienı Nationaux ı .. tanbul 

Vendredi 31·12·937 

4-1-38 

17-1 38 
17-1 38 
17-1-38 
7-1-38 
8-1-38 

5-1-38 
9·1- 8 

14 30 

15 
15 

15 

ıs --
15 30 
16 -
ıs -
11 

15 -
14 -

Construction konak du ınaıre a la pepiniere modele (Vilayet Mardin) 

N. 518 
Boiı, aucre, oignons, beurre. toilc pour lingerie (Dir. Ecole Normııle 

de Jeuncs Filles lstan bul) N. 554 
Paille (Commission Achıı.t Militaire Bnlikeser) N. 556 
Foyer pour buıı.nderie (Batnillon Artillerie a Kutnlıia) N 558 
Bles concasses (lntendancc iz.mir) N. 564 

Samedi 1-1- 1938 

Ballut (Chcmins de Fer Etat Sırkedji) N. 555 
• Bois (Dir. f'orcls 1 tanbul) N. 557 
Charbon de bois (Com. Ach. Militaire Salik 'st>r) N. 557 
Celeris (lntcndancc Anl.:arn) N 558 

"' Les asterisques indiquent une vente par voıe de !lureııcbere. 

N. B.- Los No.s indiqu · s en regard deı nrticles ıoot ceux du 
journııl dans lequel l'aviı a paru. 

,, 

Le developpement economique de la Turquie 

La bataille du ble 
P r Orhan Conker 

(Suite du Numero 565) 

L'E.tat a commence a construire de g-randı silos pour trıer el 
pıı.r~mcnt entass · danı ces silos <l'apres l'esp ce, en<;uite tr 

ft:re au mnrchc. Voici lec; silos construits jusqu'n prcsent : 
E.n 1933-34 : 

4 silos de '1000 tonnes chacun a Ankara. Konia, Eskich hı 
Sivas : 

En 1934-35 : 
6 silos de 1000 tonnes iı Denizlı, Akch 'bir. Balikesır, Yerk 

Chefaatli et Geliklı : 
En 1935-36 : 
1 silo de 5000 tonncs a Afion, 
2 silos de 4000 tonnes a Yerkeuy et Polııtli. 
1 silo de 1000 tonnes iı fcbıEtlık (pr s d' Ankara 
Outre ces ilos nouvellcment construits il en existe deux gra 

de 10.000 tonnes chacun n ıx port de Haydarpachn et de D ·rı; 
qui ont <'le agrandıs et moderniııes 
Lıı capııcite des silos modernes est done actuellement d'en\ 

60.000 tonnes, c r onı.~ nouveaux sılos seront achcv s dans l'a 
en cours. 

Et maintenant, examinons, en nous basarıt sur <lec; statıst 
fournies par les services officiels, quelle inrluenoe cette politiq 
outıen en mati "re agricole a exerc pendant les dern' re ann 

Importation de ble et de farine en Turquie 
Annee Valeur en Livres turqut 
1923 12000000 
1924 190 0000 
1925 19000000 
1926 2000000 
1927 870000 
1928 510000 
1929 15000 
1930 120 
1931 32 
1932 4 
1933-34-35-36 o 

Non sculcment l:i Turquie a ~es · d'ımporter du ble et dcs 
ncs, m is elle e t devenue un pays exportateur de blc. Voi 
quantitt'S de b e export ee durnnt ces dernıeres annecs : 

Annce Exporlation de ble en ton 
1930 8000 
!931 170 )0 
1932 32000 
1933 27000 
1934 87000 
1935 65000 

La production moycnne annucllc de ble depasse 2,5 millions 
tonnes. La Turquic nouvelle est desormais independantc de l' 
ger. Bien plu • elle exporte. Elle ne Iıı.ıt que comlllencer iı prt 
part iı l'nctivjte du nıarche mondial de blc. Elle cst destinee 
venir un des plus grands ccntres d'cxportation de bl de la ~ 
terran~e et du Proclıe Orient. Ce ble qui est dur presente des 
lites fort avantageuses. s rtout a cause de a moyenne de g 
Une fois qu'il pourra etre export • par grandcı:ı quıı.ntit · s. il exe 
une heureuse ınflu nce sur lıı balance commercialc. 

Lors de la p oclam fon de la R publıq c, en 1923, le rende 
en ble se trouvnit reduit iı 6,5 quint ux en moyenne par he 
Cette qu otitc' allcıgnnit son maximum n Thrace et dans le b 
de l:ı mcr de Marmara e d minuait de plus en plu ver11 les re 
de l'Anatolie. A present, la moyenne varıe entre 8,6 et 10 qu; 
n l'htctare. 

En r sume, dan la bataille du ble, la Republıque a rc:mpo 
victoire 
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'' 
Tercüme 

• 
' 

Bürosu • .;"I 
•!• Her lisandan ve her türlii tercüme işleri ve bl 
,,• hassa münakasa ve müzayedelere müte.lllilc ş rtll 

t.•+ mclerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve siirat 

•!• Fiyatlar gayet: mü edildir 
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