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Umum üteahhit ve Tüccarları Mesleki 

Bugün ::an olunan Mün kas ıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli 

a) Münakasaıar 

_lnş~t, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Sinop-Ayancık yolu üzerinde '' Karuu,, betonarme 
töprü inşaatı (şart. 240 kr.) 

Buca koş yerindeki tribün tarasınıu roberoit ıle 
kaplanması 

Antalya gümrük binası inşaatı (şart 4 I.. 
Mu~la· T ııvas yolunun arasındıı köprii ve ınenfez. inli· 

kapalı z. 

aç. eka. 

kapalı :z: 
aç ekti. 

Elektrik-Havagazı-K alorifer (tesisat ve malzemesi) 

-
Muhm. bed. Teminat 

48000 - 3600 -

2703 - - -

73781 13 4939 06 
IJ944 08 745 81 

Müracaat yeri Gün Saat 

Nafıa Vekaleti 19·1-38 ır. -

lz:ınir ili Daimi Encümeni 17-1-38 11 

Antlııya Vılayeti 28-1·38 15 
Mu2la Nafıa \1üd 10-1-38 ıs 

Toprzık \.:cıblo u N. K. B. A., dırek L:ofresi. po·ııe
len ı:r.olatör, acrfil ampul, manşon, deve boyııu 
fibi elektrik melzeıncııi: 13 kalem 

aç. eks 4454 24 334 07 Devlet D . yol. H pnşıı. 20·1-18 10 30 

Miiteferrik 

Dökme .Jclllir dirhem 50 kiloluk: 200 ad. ııç. eks. 3000 - ns - D. D yolları H paşa 10-1-J8 10 30 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s 

Kuru ot: 99.9 t. (temd.) 
paz. 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 

Sıhhat 'P. İçtimai Mııaveıwt \ ekaletiııden: 
. En elce ruh ... c1tııamesi alrnnııs olaıı mü tahzarların örnek

lerinin hundaıı ..,onra fabrikalar tarafıııdaıı avrı ayrı olarak 
~>O~ta ilr doğrudan doğruyn doktorlar nnmına gönderıJmek, 
w .' e dı~ etikC'tir.ril{· ambalajları da yeşil renkte olup iizer
Jerınde «betla' a dağıtılır, doktorlara malı u:s n ii ın uııen ırıı va· 
zı ı ya~ılı bulmınıak ve piya~a)a ·atış için getirilen oriji;rnl 
aı.~l~~la1lılarıum en kiiçüğündf'n en çok üçte hir nishetinde 
k:uçuk olmak artile ~ünırük tarife kanununun 4 ünrü mad· 
de inin 5 incı' fık · 1 ··k ·· · d f 1 k ra"ı lu nıunce re ım en ıııua o ara· yur-
da ~0kulma ı ten ip edilmiş ve bu husus Gümrük ve inhi-
sarlar Vekaletı"ıı 1 •· ··kı · l nen ~umnı · ere lamını o unmu·-tnr. 

l.k 'ı ~.karıda )azılı Şartlara uygun olnm arak g:.tirilt-n örrıek-
ı nıu lahzarlarJ f· l 'k ' 

d k" k"IJ . a a >rı a \e nıüest-es<'leri Larafinclun Tiirki· re ~ 1 
ve l erı~e toptan günderilıni~ olanlardan <cl1unlar vu

. ~na !azılı ekıllerde hazı.rlanmı:ı bile ol~n» ihtiva ,-.uiklerı 
ılaç ınıktarlarının orijinal ambala1·ıamı ihtiva ettikleri mik· 
ta . b 1 ~a m~ ~t e tayın edilecek kıymeti üzerinden giiınrük re. -
llllllt- tabı tııtu]a,..akl ··· ) 1 ·ı ·· l"k] d " arı ve OflJIIHı amba UJ ı numune ı · er en 
ancak W ·ı · 

. dll tarı lllW kadar gümrüklere cre}mi btılunanlarJa 
hu ılun t ·h · d b :. 

. ~rı ııı en cvvr•I )Ola çıkmış oldukları tev ik edilen· 
lere _şımdıye kadar yapıldığı gibi muamele olunarak gümrük 
re mı alınaf'ağı alakadarlan·a malGm olmak iizere ilan olunur. 

a) NAKA 
!'!§.aat - Taınirat-N!fıa işleri ve Malzemesi- Harita 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

1 Buca koşu yerindeki tribün terasının roberoit ile kap· 
anması 2703 1· b 
·ıt ıra edel ile ve 15 gün müddetle açık ek-

sı meye konuld v d . 
k~ I . ugun ar. ısteklilerin 2490 sayılı yasa hü-

um erıne göre haz l ki · 1 ·ı b" "k 17 
1 938 . ır ayaca arı temmat arı e ırlı te . 
· pazartesı · ·· · 

ı g nu saat 1 1 de IJ daimi encümenine baş vurm71• 

ı afıa \ k ı e a etind<'n: 

1- Siııop vilityeliue ve Siııop ·A)aııcı~ yolu üzerinde, 

• 

469 - lspart Ask ri SAK 4-1-38 11 30 

Kara u betonarme kı'.iprü.;:ü in~aatı kapu1ı zarf usıılile mü · 
naka~uya çıkarılmıştır. Bü köpriiniiıı yeni keşif bedeli 48000 
liradır. 

2- Ek iltınc 19. l.Q.~8 tarihine müsadif çarşamba günii s 

16 da :-.lafıa Vf'k<1letind<> şıı ... C' \C' Köprüler R<>i liği Eksiltme 
Komi .. yonıı orla:-oında yapılaoaktır. Ek"iltınc şartnamc"'i ve 
buna miıteforrı diğer evrak 24-0 kunış mukabilinde şo ... e ve 
küpıiilcr r<'İ-ıliğin<len alınabilır. 

3 - Ek ... iltıneye girmek İ::ıteveııl 1·riıı 3.600 liralık murnk· 
kat teminat vermeleri 'e bu gibi ışleri yapabileceklrı ine 
dair Veka!Ptiınizden alınmı'.;' müteahhitlik ve::sika-.ile Ticaret 
Oda::ıına kayıtlı oldukbrına clair vı• .. aik ibraz etmeleri lazımdır. 

lc::teklilerin t~klif mektublnrını ikinci nıaddl'de yazılı saat· 
teıı e' ~·elirıe kauar komic::yo rei"liğiııe makbuz mukalıilinde 
, erıııt=;leri ıııııklt>zidir. Po tada ol.wak gecikmeler k:alıul 
f•dilmez. 

Antalya Vilayeti Defterdarlığından: 

l - Eksiltmeye konulan iş: Antalya gümrük binası 
inşaatı. Bedeli keşfi: 73781 lira 13 kuruştur. 

2- Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A Ekailtme şartnamesi 
B Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D- Hususi şartname 
E- Keşif cetveli 
G- Proje 
Şartnameler Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

ler bu şartnamelerle evrakı 4 lira mukabilinde 
Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 

3 ~ Eksiltme 28· 1-938 tarihinde cuma günü 

· te Antalya Vilayet Defterdarlığında Ekıiltme 
o unca yapılacaktır. 

İstiyeo· 
Antalya 

saat 15 
komisyo-

4- Eksiltme kapalı zarf usulilc ve vahidi fiat üzerin
len apılacaktır. 

5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4fJ39 lira 
6 kuruş muvakkat teminat vermeleri, bundan başka aşa· 
ğıdaki vesikaları haiz olup getirmeleri lazımdır. Nafi 
Vekaletinden alınmış y pı işlerine aid eu az 25 bin li
ralık iş yaptığı gösterir müteahhitlik vesikast ve yaptığı 
işlere aid bonservis ve Ticaret odası ve ika11. 

6 Talibler teklif mektublarmı ekc;iltmenin yapıhc ağı 
saatten laakal bir sat evvel ko'llisyona getirip makbuz 

mukabili tevdi etmele ri şarttır. 
1- Harh;ten posla ile gönderilecek teklif mektuhları 

aat 15 e kadar kabul edilir 
Postalarda vuku bulac k gecikmeler ve saireden bir 

mesuliyet kabul etmez. 

Muğla Nafıa Müdürlüğünden: 

10.1.938 pazartesi günü sa t 15 le Muğla vilayet ma

kamında Uaimi Encü1J1endc 9944 lir 8 kuruş keşif be· 
delli Muğla-Tavas yolunun 19 350 22-603 kilometre -
lcri ara!.ında 7 adet betonarme tahliyeli köprü ve meıı
fez inşaııtı açık eksiltmeye kor.ulmuştur. 

Eksiltme hususi. fenni ve genel şartnam ve projeler 
Muğla Nafıa müdürlüğünden görülür. 

Muval<kat temimat 745 lir 81 kuruştur. 
lntekliler i:icaret odasına kayıtlı bulunduklarına ve bu 

gibi işleri evvelce yaptıklarına dair ehliyet vesikası gös· 
termeleri lazımdır. 

Vilayet Nafıa müdürlüğünden ehliyet vesikası almak 
i teyenlerin resmeıı müracaatla ehliyet vesikası imaları 

lazımdır. 

* • • 

Heybeliada verem san toriyomunun sıhhi tesisatı. Bak: 
lst. Sıhhi Müesseseler A.E.K. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat_!e Malzem. 

Devlet Demiryolları ,.e Limanları İşletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 44.)4 Hra 24 kuruş olan 18 kalemden iba
ret N. K. B. A. toprak kablosu, direk "ofresi, porselen izolatör, 
senfıl ampul, manşon, d eve boynu gibi elektrik malzemesi 20.1.38 
perşembe günü saat 10,30 da Haydarpaşa gar binnsı dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile Hhn alınacaktır. 

Bu işe girmek istcy<.'nlerin 334 lira 7 kuruşluk muvakkat te· 
minat ve kanunun tnyin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatıne kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan para ız olarak dağıtıl· 
maktadır. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhnmmen bedeli 3 bin lira olan 200 adet 50 kilo· 
luk dökme demir dirhem I0.1.938 pazartesi gunu saat 
10,30 da Haydr-rpaşa gar binası dahilindeki komisyon ta· 
rafından açık eksiltme ile satm alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat te
minat ve kanunun t.ıyin ettiği vesaikle bi~likte eksiltme 
günü saatine kadar klmisyona rnürac atları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyonda parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

hp.ırta As. Satmalma Komi vonıından: 
1 - Tefenni kıta<;ının 99900 kıla a:;keri ev ... afta kurıı 

olunun bir U) içiml, ıkinci pazarlığında İ:,tek(j..,j çıkmadığın
dan üçiincü pazarlığı uzatılmı:;;tır. 

2- Üçüncü pazarlık günü k 1.938 ~alı günü ~aat 1 I..') 

dadır. MU\akknt lenıiıı.ttı 469 lıradır. \1ııhammeıı fıatı ;) 
kuruı.tur. Şartname H· eu•afı kom İS) onu muzda ıne\C'ul olup 
islı·kliler her zaman gört>bıiirler. 

:~- 1 lt'klilerin ihale ::ıaatiııJen en az bir ~aut iinee le· 
minatlarını Tiimen vezne ıne y.ıt,ınnaları \c alınnı.;ak mak
huzlarile hırlikte ,·aktırıda komı:-;\onunıuza ıııüracaalları ilan 
Qfunur . 
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STANBUL SıHHİ MÜE55ESELER 
RTTIRMA Vt: EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 

Ek•iltmeye konulan i4: Heybcıtliada Vere-m Sanatoryomunun 
Sıhhi THisatı 

Ke,if Bedeli. . 5185 lira 80 kuruş 
Muvakkat Garanti 389 liradİr. 
Heybeliada Verem S;anatoryomunda yaptırılacak olan Sıhhi 

tesisat nçık eksiltmeye konulmuştur. 
1 Eksilt01e 12.1.938 çarşamba günü saat 15 de C!!ğaloğluıı-

d Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Ko
misyonda yapılacaktır. 

2 Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel Huııuıi ve 
Fenni şartnameleri , Proje, krşif hülılsasiyle buna müteferri diğ~r 
evrak hergün Komisyonda görül eb ilir. 

3 istekliler cari seneye a id T ic ret odaaı vesikaaiyle 2490 
s ayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe benzer 3000 lirahk İf yap
tık larına dair Nafıa Müdürlüğünden almış oldukları müteabhitlik , 
veı>i kasiyle bu ışc yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka 
mt-ktublariyle birlikte belli gün v e sanlte Komisyona arelmeleri. 

(8642) 1317 

--* --

İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve 
T eşebbüsatı Sınaiye Türk Anoniın Şirketi 

Mühim ilan 

İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve Teşcbbüsatı Sı
naiye Türk Anonim Şirketi, memurlarının 1937 senesine 
ait "kiremit, renkli hüviyet kartl rmm 1 İkincikanun 
1938 den itibaren iptal edilerek 1938 senesi için muteber 
olmak üzere "kırmızı,, reı;kte kartlarla değiştiri:eceğini 

sayın müşterilerine arzeyler. 
Hu kartların baş tarafında şirketin ünvanı olan .. İS

T ANBULDA HAV AGAZI ve ELEKTRİK ve Tl şEBBÜ
SATI SINAİYE TÜRK ,\ NONİM ŞİRKETİ., yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar sah
te addedilmeli ve hamilleri polise haber veri lme:idir. 

Şirket müşterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden 
çıkabilecek neticelerin mcsuliyetini ke but etmiyeceğini 
şimdiden beyan eyler. DİREK t'ÖRLÜK 

.. - &:X: 

p );' 
;" \' '. -

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 
Mühim ilan 

Tesisatı Elektrikiye Türk norıinı Şirketi, memurları· 

nm 1937 senesine ait "mavi,. r e nkli hüviyet kartlarının 

1 lkincikanun 938 itibaren iptC:J l edilerek 1938 senesi için 
muteber olmak iiz~re "'bej,, renkte kartlarla değiştirilece
ğini sayın nıüştcri lerine aneyler. 

ı ı 
! ı 

ZAYi 
24.12.937 saat dört buçuk beş raddelerinde 

Galatada Perşembe Pazarı ile Tünel caddesi ara · 
sında Almanca bir mektub gayib olmuştur. Bulup 
da adresimize getiren memnun ~ilecektir. 

Bu kartl4.rın b .. ş tarafmda şirketin ünvanı olan ,, TE
SİSATI ELEKTRİKIYE TÜRK ANONiM ŞİRKETİ,, ya
zılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar 
sahte ad rledilmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin b u ilana riayet etmemelerinden 
çıkabilecek neticelerin mesuliyetini kabul etmiyeceğini 
şimdiden beyan eyler. DİREKTÖRLÜK 

-- ---- 1 

. ~>OC 1 

1 
1 

nhisarlar Istanbul 1 i 
Başmüdürlüğünden: ı 

Ç amalh memlehasında ~ureti mahsusada tesis 
edilmiş olan ince tuz değirmenlerinde fenni surette 
ihzar olunan ve evvelce kilosu 5,25 kuru ş hesa
b iyle elli kiloluk çuvalı 262.5 kuruşa satılan mut
fak tuzunun 1 • l ·938 tarihinden itibaren halk 
tarafından kolaylıkla t edarikini temin maksadiyle 
kilosu 3.80 kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı t 90 
kuruşa indirilmişti r. 

Çuval bedeli, tuz fi ahna dahil olduğund..ın müş
terılerden ayrıca çuval bedeli aranmıyacakhr. 

"8726. 1337 2 5 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 
Mühim ilan 

Elektrik Şirketi , memurlarının 1937 St!uesine ait "pem· 
be renkli hüviyet kartlarının l ikincil<a nun 1938 den iti· 
haren ipta l edilerek, 1938 senesi için muteber olmak Ü· 

zere "yeşil ,, renkt e kartlar' a değiştirileceğini sayın müş

teriler ine arzeyle r. 
Bu kartların baş tarafuıda Şi rketin unvanı olan "Türk 

Anonim Elektrik Şirketi,, yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uy~un olmıvan kartlar sah
te addedilmeli ve hamilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket ırüşteril erinin bu ila na riayet etmeme lerinden 
çıkabilecek net icelerin mesuliyetini ka bul etmiyeceğini 

şimdiden beyan eyler. DiREKTÖRLÜK 

6870 Liralık Marangoz İşleri 
Münakasası 

Güzel Sanatlar Akademisinden: 
Güz:el Sanatla r Akademisi için 90 adet çekmeceli Ye dolaplı 

Resim Masası, 90 adet Tabure, 12 adet Vitrin yaptırılacaktır. 
Münakasa l<apalı ı:arf u ulile 5-1-38 Çarşanba günü saat J5 te 

CAğalo~lundaki Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde yapılacak· 

tır. Yapılacak işin muhammen bedeli 6870 lira ve muvakkat te
minatı mıktan 515 lira 25 kuruttur. 

Galata Perşembt! Pa:ıan 
Yoğurtcu han No. J-4 

,, :.~t .... (. ': , ' ~ . ' ·~ ; ' 7 • . .,. •,., ,,.1 . ' . 

* 
Kanunlar. l(ar arnameler. l'icaret muahedlen 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 

12 numaralı kararname 

(570 inci nüshadan devam) 

0) Nulun, siııorta ücreti lcomi'9yon vesaire gibi herhangi bir 
hizmet mukabilinde verilen ücretleri serbest dövizle "'ermiyen 
memleketlerin bu kabil alacaklarına karşı aynı suretle mukabele 
olunm01k üı:ere bu alacaklar Cümhuriyet Mrrker 8ankaıııı ıJa blo· 
ke bir he.aba kaydettirilir. 

Madde .. 30- A) lıletmekte oldukları sigorta branşları üzerin
den (hayat kıamı hariç) reasürörleriııe tediyeye mecbur oldukları 
miktardan ancak hariç meınleketlcrden aldıkları sigorta ınuame · 

latından mütevellid serbeı:t dö"·izlerin aarfına m ezuniyet verilir. 
Bakiyel!İ memle-ket dahil inde plase edilir ve işbu plhman ge- ' 

lirlerinin de döviz olarak ihracına müaaade olunur. 
B) işletmekte oldukları sigorta bunşları üzerin<!en (hayat kıs

mı hariç) retroseıyooerlerine tediyeye mecbur oldukları gayri sa 

fi primin yüzde 3,5 unun döviz oluak tec!iy~sinden ıonra ka.lan 
bakiyeden hariç memleketlerden aldıkları sig orta muamelatından 
mütevellid serbest dövizlerin aarfına mezuniret verilir. 

Bakiyeai me-mleket dahilinde blise edilir. Ve i,bu plhman 
gelirlerinin de döviz olarak ihracına müııude edilir. 

C) Hayat siııorla muamelitile uğra4an sigorta şirketl erinin 
reasürörlerine gönder.nck zıtruretinde bulundukları dövizlerın ih. 
racıoa müaaade edilir. 

Ancak bu miktar kanunu mahausla teşekkül eylemiş Milli 
Reasüranı Türk Anonim Şirketi hiuesi çıktıktan sonra her mua
mele için kalan miktarın 2000 Türk liruını tec:ıvü:r: eden meb
likı müemmene aid aigorta primlerine inhiaar eder. Aynı hük~m 
ve miktar ıırf reasürans ınuamelitile iştigal eden şirketlere dahi 
ıamildir. 

Ancak bu hüküm Milli Reasürans Şirketinin t eaiainden evvel 
ki muameleler hakkında 4000 liranın fazlası için tatbik olunur. 

D) Türkiye hududları dahilinde çalıtan ıigorta şirketlerinde 
siırortalı olup ta Türkiye hududları dahil veya haricinde hasara 
u(ırayan mallara aid dövizleri ınüteneffii hariçte buluııduku tak
dirde aerbe•t dövizle ödenir. 

Bu gibi tediyat, kliriııır beaabları ile derhal yapılmuı müm
kün olan ahvalde kliring yolu ile icra olunur. Şu kadar ki kli
rin~ vaziyetleri dolayııile işbu tediyatın derhal yapılması müm-

olmadığı takdirde bili teahhur serbeıt döviz mezuniyeti verilir. 
E) 1- Türkirede çalııan reasüranı ve sigorta şirketlerinin 

Türkiye haricindeki şirketlerden reaaürana ve retroaeayon tariki
le almı' oldukları işlerin peşinen tediye edilen h&1orlarına aid 
tazminat mikarlarının . 

2 Türkiyede çalıtan reuürao• ve ıi ı:orta tirketlerine iş ve
ren Türkiye haricindeki tirketlerin, üç aylık heaap dene:lc:ri ııe· 

ticiaiode alacakları tahakkuk ettiji takdirde iıbu alacaklarının. 
J - Reuürans ve retroıesyon mukavelenamolerine tevfikan 

aene aonunda yapılan kir ve zarar heaabının Türkiycdc çahtan 
•irketlere bırakmış olduiu safi kir üzerinden Türkiye haricindeki 
lf veren 4irketlere iaabet eden temettülerin. 

Serbest dö•izle tediyesine kambiyo murakabe mercilerince 
uıüaaad e olunıır. 

F) Mevzuiarı itibarile umumi s iııorta şartları dahilinde ıirm e-
1 

yen ve mahiyetleri itibarile huıusiyet aı-;ı eden rizikolarl11, 
2 Menuları itibarile umumi aigort11 ,artları dahilind e bulu-

nan ve mahıyetleri itibarile de lıuauaiyet arzetmediği halde s i
gorta mebaliği v~ tehlike derf'celerine röre umumi reaaürans 
mukavelelerinde münderiç azami limit'er fevk inde kalan r iziko
ların, 

Siıortalarıaa ~it dövizler ıerbut olaıaK. verilir. 

verilir. Ancak O fıkrasındaki döviz müuadeleri işbu m6ddet 
kaydına tabi değildir. 

Madde 31 Türkiyode icrayı faaliyet eden yerli ve ecnebi 
şirketlerin hariçte bulunan hiuedar ve hamillerine tediyHİ icap 
eden hiHei temettü veya faizin rniktarile bunlara tekabiU eden 
kambiyo ihtiyaçları şirket heyeti ıımumiyesinin t .. dikıaa iktiran 
etmiş meclisi idare raporlarının kambiyo nıu.ıakabe mercilerince 
tetkiki •uretile tesbit olunur. Bu suretle teıbit olunan mobalijin 
tranaferinin aureti ve zamanı icra11 her ıene umumi dö,.iz Yazi
yetine nazaran Maliye Vekaletince tayin olunur 

Madde 32- Umumi, hususi ve m6lhak bütçelerle idare olu
nan rcanıi devairle menafii unıumiyeye hadim ruüdue1attan bu· 
lunduğu kanunen tanırınııf olan ınÜeS.!lelt':ler ve sermayeainin nıa
fından fazloaında Devletin ittirakı bulunan şirket ve 111ücs1eıeler 
tarafından: 

A • Memuriyeti muvakkat 0 ile gönderilece:k memur ve mia 
tahdcmlere {kuriyelcr müsteana) döviz mezuniyeti verılmesi icra 
Vekilleri Heyetinden karar istihuline mltevakkıftır. 

Kuriyelere verilecek kambiyo miktarı merciinden Vf'rilecek 
vonike iıtinad eder. 

B • Memuriyeti daime ile gönderilenlere esnai uyahatta ya
pacakları zaruri masraflara mukabil menııub oldukları daire ve 
müeHeselerden 1ıetirecekleri veuike ia;tİnaden bir aylık maatla
rı nisbetinde ve kambiyo murakabe mercilerinin ,..jzeaile dcSviz 
verilir. 

C - Tahsil, tedkik ve telebbü için gönderileceklere muhtelif 
ecnebi m~mleketlerin hayat pahalılığınR ııöre Maarif Vekiletince 
tayin olunacak hadler daire•inde ikamet murafları vHair mas· 
rafları için muktazi döviz kambiyo murakabe mcrciluinin mezu· 
niyctile verilir. 

Madde 33 Türkiyede mukim Türk ve ecnebilerden kendi 
Pam ve heınplarıııa tahsil, tedkik ve tetebbQ ınaksJtdilc: aeyahat 
ve ikamet edeceklerdtn: 

A - Seyahat edeceklerin beyannamelerine rabtcdeceklcri ıe · 
yahat eyrakı müsbiteıi olarak vi:ı.eleri ikmal edilmiş p.uaport, 

tt - ikamet eden namıo:ı bereket ed~nlerin beyannamelerine 
rabt e! deceldf'ri ıuekt~be kayıt ve mi:ddeti devam1 mübeyyin ma
lı;allindeki ·ı ürk talebe müfettişliğinden, bunların bulunmadıkları 

yerlt-rde Türk konsoloalukları:::ıdan ve bunların da bulunmadıtı 
yerlerde mekteb idarHİnin en büyük amiri tarafınJan muaaddak 
ınektcb \'eıikası ibraz eylemeleri şarttır. 

M~kteb ve.sikuı rıenelik devreyi tahıil ınüddetinea4amil olmak 
üzere bir defa için taleb ve kabul olunur. 

Bunlardnıı tahsil için gideceklere avdet masraflarına mukabil 
ikinci uıevki bilet umanı vr Türkiye haricindeki ikamet müdde
ti için ayda a~nı ülke ve 'ehirde Hükümct veya resmi bir idare 
hesabına ta'hailde bulunanlua verıleıı miktara kadar kambiyo 
verilir . 

C - Mesle ki nıalümatını tevsi maksadile aidenlcre sebebi ika· 
ınetlerı mübeyyın kousolo.~luktan ve bulunmıyan yerlude devam 
ettikleri müeueseltrden bir v~ııika ibraz etmek şartile aynı mem
lekette tahsilde bulunanlara " erilen miktarın azami bir misli faı · 
laaııı a kadar kambiyo verilebilir. 

D - Tahsil ve ll'!tebbu maksadile bulundukları ıneml ekettnn 

diğer bir meınl el.ete girmek mecburiyetinde kalaularıd orada bu . 
lundukları müddetçe alacakları aylık ta lıaiub iliveten bu yüz· 
den vuku bulacak sey hal rr.nsrafl arı tevs:k t>dilmek ,artile ay
rıca verilir . 

Madde 34 Sıhhi ve tic a ri sebeplerle vaki olacak Hyabatler 
için gidilecek memlek etin lıaynt pahalılığına göre ayda yüz lira 
dan il<i y üz lirayn k nd a r k mb iyo tal~bleri doğrudan doğruya 

kambiyo mıırakabe rncrcilerir.ce kabul v~ terviç olunur. 
Bunların avdet masrafları için kambiyo müsaadesi yine mura• 

kabe merciler ince verilir . 
A - Sıhhi maksatla yapılacak sey~hatlara döviz müsaadeai 

verilıncsi tam teşekküllü bir heyeti sıhhiye tarafından haatahtın 
hariçte teda visine zaruret olduj'una dair Yerilecek raporun kam . 
biyo murak be ınercilcrıne ibraz edilme•ine mütevakk ftır. 

Sıhhi sebeplerle ııeyahat ve ikamet ~denlcrin dahil oldukları 

bıutahane veya aanatoryoın müdürlerind•n veya tabibi müdavi
le-ri olan profesörden masarifi •ehriyeyi mübeyyin olarak alacak· 
ları fatura veya raporlar üzerine murakabe mercilerınic viıeıile 
kambiyo müHadı:ıi verilir. Tevsik edilen başkaca tedavi ve o
perasyon masrolfloırı vana ayrıca nıu:an itibare alınır. 

B- Ticari maksatlarla yapılacak seyahatlar için döYİZ mi\aaa• 
deıi verilebilmesi maksadı scyahatın ticari bir %.arurete ıuüatenid 
buluuduğunun mahalli ııanayı \'C Ticaret odaları idare heyetleri 
ve bu teşkilatın bulunınadıtı odalarda riyaset divanı tarafından 

verilecek karara ve bu kararın İlctıaad Vekaletince laııdikına bat· 

lıdır. 

Madde 35 Memaliki ecoebiyede ilılilif veya davalarını ta-
kip için ve} a bu kabil zaruri bir aebeple aeyahat edeceklerle 
bunların gönderecekleri vekillerin ,ahıi seyahat ve ikamet maa: 
raflarile bunlar haricinJo ihtiyarına mecbur !.alacakları masrafla
rı veya ınahallerinde tayin edecekleri \'ekillerin masraf ve ücret· 
leri iİbi husuaattan mÜleHllid kambiyo ihtiyaçları bu babda ali· 
kadarlar tarafından Yerilecek beyanname Ye itin icabına ~ör• 

talep olunacak evrakı müabite üzerine kambiyo murakabe mer• 
cilerince verilir. 

Madde 36- Kendilerilc tediye muvaz~nesi e•uına dayana• 
kliı ing anla,malarile bağlı bulundu kumuz nıemleketl~rle, ilke• 
s inde tahakkuk edacek gayri ticari mahiyetteki ihtiyaçlarımıı 

için bloke bir hesap açan memleketlere: 
l Resmi devair ve ınüeasesat tarafından meıouriyeti muvak· 

lc;,te veya d aime ile veya tetkik ve tetebbu için ırönderileceklerl• 
2 Türkiyede ınukinı Türk ve ecuebilerden kendi nam v• 

hesablarına tetkik ve tetebbu için sıhhi ve ticari veya aaır ae'" 

beplerle, 
Girle ce klere veril ecek döviz miktarı ıidilecek memleketin ~r 

aap , aziyetine göre kambiyo murakkabe mercilerine takdir olunur· 
Madde 37- Ticari sınai ve mali müeasesatın muayyen bir if 

için muvakkaten memaliki ecnebiyeden celbedccekleri mütehu 
sıslann harciraıh ve ücretleri gibi huıusatt.n miltevellid kambiyo 
taleblcri bu bubda a likadarlar tarafından verilecek beyannaıoe 
ve işin icabına göre taleb olunacak enakı müsbite üzeriue kaoı• 

Şartname ve res imler Akademiden parasız: verilir. Talipler 
teklif mektuplarını sözü geçen günde saat 14 e kadar mezkür 
dairude toplanan Komisyona vermelidirler. Eksiltmeye iştirak e
decekl~r Ticaret odası veaikalarını ve ünvan tezkerelerini ve bir 
Marangoz f oıbrik&1ına sahip olduklarını ispat edecek diğer vHİ· 
kaları ikinci zarfın içine koyacaklardır, koymnyanların teklifleri 
hukümaüz adolunacaktır, (8358) 1280 4 .-4 

G) Sigorta muamelitından mütevellid döviz müuadcai aıı cal. 
sigorta 4irketlerile reaaiiran• tirketlerine verili~. 

H) Sigortaya müteallik döviz müuadeleri yalnız, Ankara, lı
tanbul ve lımir kambiyo murakabe mercilerincr her üç ayda bir l

i biyu murakabe mercilerince tetkik ve intaç olunur. 

(Devamı var) 

1 

' 
Al aı. 
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TCJCAR - TERZİ 

Hasan Fehmi Halefi 

FİKRİ ÜSTÜ DAL 
Kıymetli müteabitlerin bu müesseseye 

uğramasını tavsiye ederiz 
Adres: Bahçe kapu Birinci Vaklf han N. 15 

Telefon: 23389 

e m 

ŞİŞMAN Y ANKO 
MağazHı : lstanbul Yeni postane caddesi No 39 

Mevsimlik Son Moda 
Mantoluk ve ropluk yünlü kumaşlar 
ipekliler, pamuklular, ve ketenlerin 

envaı, her cins patiska ve çarşaflıklar 

Tuhafiye dairesinde en zengin çeşid. Hazır ve 
ölçü üzerine 

Gömlek, pijama, ropdöşambr. Havlular 
Her cins sofra ve cihaz takımları 

NEFASET - METANET - UCUZLUK 1. ........................................ 

ı······-·················· 
~ =Adnan Tüfekçioğlu - j 
-4 Pik maden hurda demir ve Nık Akselos • 
~ markalı tam dizel deni~ motorları ~ 
~ satış merkezı: ~ 
~ ~ 
~ Galata: Kalafat caddesi ~ t No. 141-143. Tel. 43368 ~ 
·~·-·••A.A••••••• .... •AA.•••• 

Oteller, Çamaşırhaneler, Hastahaneler 
ve Müesseseler için 

gayet mükemmel ve itinalı bir 
tarzda yıkayan modern çama. 

şır yıkama makinaları. 

Pratik, kullanışla ve elzem 

çamaşır yıkama, çamaşır ku
rutma ve çamatır ütüleme ma
kioaları ile dezenfekte cihazları 

ve saire takdim Ye teslim 

Havalandırma tesisatı 
ediyoruz 

Sinema, tiyatro, sanayi atöl
yeleri, ıdarehaneler, askeri Je
poları ve saire ribi hava tesi
satı olan mahallerde otomatik 
bir surette havanın tanzimi ve 
teınidenrneıi talep üzerine ha· 
Yanın ıaılılmaaı ve aoğutulmaııı 
k" "k uçu ve büyük yerlerin hava-

landırılnıaııı tesisatı 

J. A. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND 
Satıı yeri: İstanbul Kurukahveci ban 21 

~ OEJÖ GfYARMATi Tel. 21187 
-·~,... -- ~,.......,,_ - - --.... -=-.,...-_..;;:...:-= 

MARİFET MATBAASI 
Sirkeci Ebuısuut caddesi No. 42 

Telefon: 20448 

Defter, fatura, urf, büyük duvar ilanları (hurufatla), 
etiketler veaair her nevi evrakı matbuayı nefiı 

1 ve •hven olarak tab etmektedir. 

1 En küçük bir işiniz dahi ot.. matbaamııdH 
a a rnayı unutmayınız. -= 

fiat 

? 
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• 
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HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK · GAZETESi 
lstanbul İrad E 

ve rnlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adrca: Galata Pe emb p 

• rş e •zar, Yoturtcu Han N. 7 
T e)efoa: 49442 

MUNAKASA GAZETESi 

Ist. Ticaret ve Zahire Bors~ sı 

{Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

31 -

FİATLAR (Coura officielsı 
Afioa (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Butday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orııe An.) 
Aıpo yemlik 
Çavdar (Seiııle) 
Keçi ktlı (Poils de Chevre 
İç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iri(Pois chiche) 
Buğday kııılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

,. Trakya ,, Thrace 
Kuf yemi (Millet) 
Pamuk yatı (Huile de cotooı 
Susam ,, ı ,, ıesame) 
Darı sarı (millet j•une) 
Susam (Seume) 

12 1937 

A~ağı (Moioa) Yukarı (Plus) 

5 35 -
5 21 -
4 6 
4 18 -

54 - -
34 20 -

3 31 

7 10 

6 2 -
5 31 -
.. 7 -
4 20 

55 -

Peynir kafer (Fromaııe kacber•) 
Zeytin yağı l.ci yemeklik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

15 -- 17 

Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Mai"s jaunt!) 
Peynir beyaz (Fromaııc blanc) 
Bakla (Fen) 
Fındık kabuklu (Noiaettes) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Fasulye ufak (Haricot sec) 
Güa Yünü 

GELEN (ArrivaııeM) 
CAfion (Opium) 
Buğday (Blel 
Arpa (Org~) 
Çavdar {Seigle) 
Un (FarineJ 
Mmr (Maiı) 
Kepek (Son) 

120 -
30 

43 
ı:; -

31 
4 40 -

86 -

GiDEN (Exportotion) 
Razıuol 

Arpa (Orııe) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Poiı chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farine) 
Kal (poil) Keten tohumu (Gr . Lin) 

Faıulye (Haricot aec) 
Pamuk (Coton) 

12 50 Yapak (Mohaire) 2 25 

:,Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foio) 
Suıam (sesame) 
Ku, yemi (Millet) 
Mercimek (lcntille) 
Nohut (Poia Chiche) 
Zeytin yağı (Huıle d'ol.) 
B. Peynir (Fromagc B.) 
Tiftik 
İç fındık (Noia. dec.) 
Razmol 

1 iç badem r amande} 

30 -

3 

28 

K fındık (Noiaette) 
İç ceviz 

DIŞ FIATLAR 
(Ma rchca Etranıers) 

Buğday (Ble) Linrpul 5 17 
,. ,. Şikaro 4 14 
., ,, Vinipek 6 02 

Arpa (Orııe) Anvera 4 64 • 
Mısır (Mai•) Londra 4 65 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 70 
Fındık (nois.) G.Hamburg - -

K " • 
(~~------~~~~~~~~~~~~~ 

· İstanbul Borsası 
j 1-12-1937 

Paralar Çekler 
London 625, 626,-
Nev York 0,8010 0,80 
Paris 23,57 23,5875 
Milin o 15,2185 15,23 
Brüksel 4,7080 4,7155 
Ati na 87,51 87,58 
Ceaene 3,46 3,4635 

Sterlin 624, 629, 
1 Dolar 122,- 126, 

20 f ransız fr. 80, ~.-
20 Liret IOO, llO -
20 Belcika fr. 80,- 84,-
Drahmi 18,- 22,50 
20 İaveçre fr. 570,- 580,-
20 Len 20, 23,- Sof ya 64,0112 64,1025 

Aruaterd. 1,4437 1,4450 
Praı 22,7675 22,785 
Vivana 4,2275 4,23 
Madrid 12,65 12,66 
Herlin 1,9822 1,9838 
Varfova 4,24.i4 4,2467 
Budapeıt 4,0225 4,0256 
Bük ret 106,8050 106,89 
Belgrad 34,5875 34,fll5 
Yoko.ham• 2,75 2,7533 

1 Florin 65,- 70,-
20 Çek kronu 78,- 82, -

1 Avuıtury• Si. 21,- 23,-
1 Mark 26,- 29,50 

Zloti 20,- 22,-
J Peng-ü 21,- 25,-

20 Ley 12,- 14, -
20 Dinar 48,- 52,-

1 İaveç kuronu 30, - 32,-

Moskova 23,53 23,51 1 Türk altını 1075,- 1077, 
Baqknot 269,- 270,- Stokkholm 3,10 3 

- ----
istikrazlar Esham 

Açılış , apa:tıf . Açılış Kapanıt 
Türk B. l Peşin 14,50 14.50 1 Aalaa çunento 9.•5 9.35 
Türk bor. ı vadeli 18.45 18.35 Merkez baakası 99,50 99, 50 

,, ıı Vadeli ı0.45 ı8.4 5 Tahvilat 
• ,, 11 Peşin 18.50 18.25 ı 

İstikrazı dahili 94.- 94.- Anad. M. Vadeli 40.:t J 40.4 O 

Lundi 3· l · 1938 

-- ~ ~

~- -

Bois de saule (Section Co1Dmcrcialc Fabriqucs Mılitaircs Ankara) 
N. 542 

Moteurs et acccıısoires electriques (Oir. Gen. Fabriques Milit. Ank.) 
N. 526 

Viude de boeuf (Com. Achat Militaire Hozat) N. 549 
Articlcs Je sellerie (Commnnd. Gen. Surveillance Douaaiere lstan bul) 

N. 551 
Ar~ile (Dir. G~n Fabrique~ M'1it.) N. 552 
Construction des batimcnl• (Oir. Trav. Publica Actalıa) N 553 
Peuıc brute (Jntendance Tophane) N. 551 
Savoo llntend Ankara) N. 554 
Briques et chaux vive (Cb. de Fer Etat) N. 555 
Machine pour rectHier neces airc pour l'atelier de rcparation (Mun. 

lstanbul) N. 555 

Costumes, blouse . pantalons, chemiseıı, chaus ures ete (Vilayet 
Ankara) N. 555 

Manchc de lin (Mun. Tekirdaıh) N. 565 
Sıble, vitre, etoupe,carbure de calcium, articleıı electriques. repara

tion ascenseur. medicamcnt et reparatiorı bureau fiscal Bakirkeuy 
(Muuicıpalıtu lstanbul) N. 567 

Crochets pour isolateurs t<.>lcgraphiques (Ministere Travaux Publicsl 
N. 555 

Viınde de boeuf, riz, savon et houille (Üiv. Bornova) N. 556 
Repar.ation remorqueur Ojuret (lntend Tophane) N. 556 
Caroles droites et gauchcs et cbaines 111ıillons (Oir. Gen. Moaopole ) 

N. 557 

Viande et pain (Dır. Hôpital Malıdics Contag. lzmir) N. 557 
Costumes et p:llctots pour ıarçoas et jcuncs filles (Dir. lnstitut Aırı· 

cole) N. 557 

Huile pour mol!'ur (Min . 9ef. Nat ) N. 558 
Semi-cokc (Proc. Gen. Rep. lzmir) N. 558 
• Tabacs en poudre (Dir. Gen. Monopoles) N. 558 
Stores et armoires en fer (Dir. Gen. Cadastre Ankara) N. 558 
Transport de <'harbon (lntend. Marine K.pachıı) N 558 
Viınde de ınouton boeuf et agaeıu (lntend. Marine Kusİ•padıa) 

N. 558 
Blea (Corps Armee Tchorlou) N. 559 
Legumes (Corps Armce Kaiascri) N. 559 
Pommes (lntend. Ankara) N. 562 
Medicamentı et articles sanitaires (Vilayet Ourfa) N. 563 
T oile pour pyjama (latend. Tophane) N. 5()4 
Consrruction n la plaoc du sport (Preııid. Maıson du Peuple Aydın) 

N 567 

Construction guıchets et ınstallation asccnceur au biıtiments P.T.T. 
Ankara (1 ir. P .T.T. Ank.) N. 567 

f oin (Commission Achat Militaire Viz~) N. 567 
Ch.urueı (Vilayet Arıkan) N, 568 

Rcparatıon batımcnt 45 eme ecole Scutari 47 i-ruc i·colc Jstnnl.ıul et 
ecole a Chilı' (Municiı alit io lstanhul) N. 568 

lnstallatioıı moteur elcctrique au batimcnt 40 eme ecolc Beykoz 
(Municipıılite htanbul) N. 169 

Materiel pour carrosserie (MunicioAlite lstanbu!J N. 569 

Mardi 4- 1- 1938 

Moteurs a reduction (Dir. Gen. Moııopoles) N. 529 
Foin (Cornmand. lstanbul) N. 529 
Harioots secs (Command. Jst. ' N. 553 
Farinc de minoterie (Com. Ach. Milit. Midyate) N. 553 
Riz (Com. Ach. Milit. Vize) N. 554 
Raisins sccs (lntend. Ankara) N. 554 
Conatruction toiture casernc S~limiyc (Command. lst) N. 555 
Macaronis, harıcots secıı, et rııiıina sec• (Div. Bornova) N. 556 
Benzine (Dir. P .T.T. lst.) N. 556 
Cires pour sentinelles (Min. Def. Nat.) N. 556 
Coatumes, jupea robeı et paletot.s (Direction f aoulte Histoire Laı f 

gue et Georraphie) N. 556 
Etoffe pour paletots (lntend. Tophane) N. 556 
Bıdons (Directıon General S ırveillaııcc Douanierc lstanbu!) N 556 
Costumes (Oırection Lycı.>e., et Ecoles Secondaireı lzmir) 

N. 556 
Chaussettes de lame (Min. DH Nat.) N. 558 
Beurre frais (Facult~ Forest . lstanbu' N. 558 

Constructıon poteııux et nettoyage du port F~nerbahtche (Oirection 
Commnce Maritime lstanbul) N. 559 

Huile d'olives et savon (Corpıı Armce Afion) N. 560 
Paılle ıDıv Sivas) N . 561 

Costumeı et chaussures (Direction lnstructioıı Publıquc Edırac) 
N. 562 

• Boiı (Oir. f ort:t Zongouldak) N. 563 

Reparation badigeonnagc et crepisaage aux depôts d'eau (Municipa
lıte Ankara) N. 563 

Aasiettes, cuillers, fourcl ctteıı, verres, ooutcaux (Min. Def. Nat) 
N. 568 

Reparation ponts en bois s route Afıon-Koıua (Vilayet Afion) 568 
• Charbon brule (lntendancc Tophane) N. 569 
lnstallatioıı electrique a l'ecole artillerie tlntend. Tophane) N. 569 

"' Lea asteriııqucs indıquent une ventc par voıc de sureneberc. 

N. B.- Lea Nos indiqueı en rerard dem nrtides ıont ceuK du 
journal dans 'equel l'avia a pııru. 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
uat 20,30 da 

Kral Lir 
tujedi J kısım 

ESKİ FRANSIZ TİYATRO.)U 
OPERET KIS!\11 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 

11111/J lJWI 

lmtiyaz sahibi ve yazı ifleri 
C>irektiirü: 11.Dla.İİ Girit 
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Deuxieme A ınee - No. ~7 l -
ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

~ MOI Plrs. -t"" 
,, 850 

·~ ., 1:; fi 

Etr;ınger : 1- 019 Ptrs. 2700 

Le No. Ptr s. S 

UIMANCHE 

uotidien des Ad,iudicatıorı~ 

ZET Si 
-·---

~ -- ---- t - -· - . 

2 Janvier t 93& 

ADMINISTRA'1 ıu" 

Yoghouı tchou Han 
1 er Etage, N 3-4 

Galatn. Perchembe Bazar 

T~lephone: 49442 

Boile Postale N. 1261 

Adresse Teleıraphique: 
Pour in Public:ite s'adreHPr 

a l' Administration jo'-1rnal Professionnel des F ournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat lstıınbul MÜNAKASA 

f ___ a~~~~ 
Objet de l'adjudication 

Sy ptiq e des Adj dications 
Mode Prix C.:ıution. Lıcu d'adjuriıcııtion et du 

Jour-; Heure 
Proviııoire C:ıhier Jes Chargt> d'adjudıce.t cslını ııtıı 

A) Adjudications au Rabais 

Construct on Reparation Trav Puolıcs Materiel de Constructıon -Cartogrnphie 

Construction pont s route Karasou-Sinop-Ayancık 
cnh. eh. P. 240). 

Couverlure en ruberoıt aux tribunt's de la place 
Hyppique 

Construclion nrchcs et pont ı ro..ıte Mourlıla· 

Constructıon bitiment de la ılouant" iı Antalia (cah. 

eh. L. '4}. 

Pli cach 

Publique 

" 
Pli cach 

48000 

2703 

9944 08 

73781 13 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Ciible- souterrain N. K. B. A. coffr<'t FOur poleaux, Publique 4454 24 

isolateur en po celain, ampoules et dıvers ııu-

trcs articles similaires : 13 lots 

Poid• en fer de fonder;e de 50 kilos 200 pie · 
ccı. 

Provision 

Foin : 99,9 t. (aj .). 

La loi sur le travail 

Coaıaıunique du ministcre de l'Economie: 

Publique 3000 -

Gre a gre 

En vue de faciliter l'e laboration du rcglcment interıeur prev"e 
par la loi No. 3008 sur le travail, lcıı dıspositions que doit contcnir 
ce reglement sont ıpecHiees ci-bas. Le reırlement interieıır doit etre 
elabore par l'employeur ainııi qu'il il ~tr publte a l'officid en aate 
du 15 Septembrt: 1937 et c mm~ıüqu,:. par la voie ıles jouraaux par 
l'ıntermediaire de l' Agence Anntolie. 

1.- La raison aociale de l'etablisscment aelon le reristre com
nıercial, !'adresse et la nıature de l';affaire. 

2.- No et adresse d"' l'etnployeur. 
3. Le heures du commeııcen ent et de la fin du travail jour· 

nalicr. 
4.- L<"• rcpos obligatoirea. 
5. - Tıavai 1 ııupplementaırc. 
6. - Salaıres . 

7. Repos hebdomad:ıires congcs pour fcles nııtionnles et con-
ft s i(neraux. 

8.- Conditions que doiv~nt remplir le e plov~e en ce qui con· 
oc ne l'hygıene et la sicurite des travaux. 

9. Conditious que doıvent remplır les employe• en ce qui con-
ccr ne la dıscipline du travııil. 

ıo . P enalites. 
11. A qui les eınplo)eS doiı,;cnt-ils :ıdresser lcurs plaintes evcn

tuellcs ? 
Voici maintcnant quelques precıs ıo et explicatıon!I au sujet des 

par"graı.ıhcs menlionn es plus hııut : 
Paragraphe 3-a).- On specifıera les beu c~ du tr vaıl dcs cn

fants, s 'ıl existe des employes n'ayıınt pas l'ftge de 16 ans revolu 
et sı les lıeures de ceux·ci dıffcrcnt avec lea heures de trııvııil de 
leurs aines. 

b) Si lcs heures: de travail different, ıci.rn lcs differenteı saisonıs, 

on specifiera ccs modificatioas. 
c) Sı les employeı travaillent par equipeı specifier comment et 

quand c 8 equipes seront chan~ees ; leı heures de tra~·ail dee equi
pes pcndant le jour et la nuit ııeront-eUea modifiees chııque s'!main~. 
chıı.que deux semaines ou cbaque mois ? 

Note.- Dans les localite oiı l'hcurc gt"nerale du pays n'est pas 
appliquee, indiquer, en •ertu de ı'article 41 de la loi sur le travaıl, 
l'neure oflicıelle d'apres laquclle lcı heureı du ravail .so t rcglees. 

Paragraphc 4 - On specıfiera le commencement et la fın dcs re-
pos oblıga ıoires prcvus par l'ıırtıcle 42 de la loi sur le trav.ıı.il. 

Sı les employes travııillent par equıpcs, ıl faudrc1 mentionncr les 
h ures de repos de chaquc equipc. 

Sı les repos ne se pralıquent pa.'> simultanement, mais iı des mo· 
ını:nls dıffercnb pour chaque partic de l't tablısscmcnt, ındiquc:r s e
pıır ment les hcures de repos dans chaque pıırtie de l'cır,ploıtation. 

Sı la nature de l' exploitation ne permct pas de faire lo re pos si· 

3600 - Mın . Trav. Publica 1 q_ '-38 16 

Vilayet famir 17-1-38 11 

74'l 81 lJir. Trav. Publica Mou~hla 10-1-38 ıs 

4939 06 Vilayı-t Antalia 28 1-38 ıs 

334 07 1 Exp. Ch. de: fer Etat Haydarpacha 20-1-'~8 10 30 

225 - 1 Expl. Ch. de Fer Etat H pacba 10-1-38 10 30 

469 Com Aclı. Militairt" Isparta 4-J-38 11 30 

oıultane pour tous les employı~s et qu'a l• sııite de ce fait le repos 
doit se fairc pat' ıroupe!I , indıquer le heureJ1 de repo-. de cbaque 
groupe et le nombre des rroupcs. 

Paraıraphc 5. Specifier si des lıeures de travaıl supplemeatai-
re se font d1ns l'etablis-;ement ou d.an.c; certaiııes sections dr l'ex
ploitation. 1l s'agit de ' ravaux supplı~meıılıaires prevus a l'article 37 

de la loi . 
Paragraphc 6- lndiquer quels gennre~ de travıaux sont n;tribu~s iı 

l' heure, iı la journee, a la ıemaine, au moiı oıi iı la pi~ce. 

11 faudra specifiier i·galenıent le jour de lıa payf':. 
Para~raphe 7. - a) Pratique t-on, le repo.c; lıebdoınadaire de 35 

ou de 24 heures ? 
h) lndiquer si iı la suite de la nature du travail, on travaille le 

dimısnche 29 octobre. Cette obligation du travail est-elle generale 
ou ııe limite-t-clle iı certaıne.t sectıonı de l'exploitation seulement. 

c) Travaılle-t-on certains jours de fcte pendant lesquel .. la loi n'o
hlıge pas de suspendre le trav.ail, ıi oui specHier ııi une retribution 
speciale est accordee a l'cıııploye 

Pararra~ he 8.- On sppcific les procedcıt auxquels sont usuieUia 
leı employes en ce qui concerne l'hyriene et la securite du travail 
et ce qui leur ~st İnterdit de f.aire. 

Noto.- Voici le8 poinis quı intereuent notamm~nt l'hygiene et 
la securite : 

Preservation contre l'incendie. 
Proprete du loca! et des employcs. 
Coatume de travai l, articlH de prf servation (luncttcs. gııats. sou

liers , ete .. ), employes par l't"mployi· . 

Regles de l'emploi des machines, outilı et matieres premiereıı 
Le heures de consultntion du m~decin. le li<"u oiı il Bt visible iı 

toute heure. 

Premiers sccours, traitemcnt, armoire Jeı medicaments et lcur 
mode d'emploi. 

Hôpital, ete. 

Paragraphe 9 . Mcsures disciplinaires 'Jf'lon la nature de l'ex· 
ploitation. 

Le centrôle de l'entrı>e et la .sortie des employı's. 
Dnns quelles conditions le.s employes pourront .su"pendre, pour 

unc courte duree, leur travail pendant les heares de travail? 
Dans quelles condition• les ea:ıplaye!I pourront sm;pt"ndre lf'ur 

travııil pour visiter lc:ı autrea sectiona? 
Conduite de l'employf> d:ms ses rapporta avec aeı1 chefs et ~e" 

collegueıı. 

D'autrı.-s dispoııitions pourront egalement ctrc ııjoutf.ea au regle
ment int rieur hnt qu'ellcs ne sonl pıs en contrııdıclion avec la loi 

sur le travail et !es exigences de la vic du travail. 

FiN 
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Pazartesi 3.1.938 

Telgraf fincan demiri (Nafıa Yek.) .\~ 555 
Sığır ~ti, pirinç ve aabun (Bornova Tüm. SAK) .Y! 556 
Cüret romorkörünün güverte ve makine tamiri (Tophane L•' 

.\~ 556 
Maden kömürü (Bornova Tüm.) .\! 556 
Sağ ve aol karol ve mayon zinciri (İnhis. U. Müd.) .\:. 557 
Koyun eti ve ekmek (İzmir Emr. Sar. Hast.) .\~ 557 
Erkek clbiaesi. erkek, kız paltosu, kız tayyCJrü (Yülu. Zir. 

titüaü) .\' 557 
Motör yağı (MMV) .\~ 558 
Sömikok kömürü !İzmir C. Müddeium.) \ " 558 
• Tütün tozu (inhis. U. Müd.) .\~ 558 
İstor, demir dolap (Tapu K adaatro U. Mld.) .\~ 5~8 
Kömür nakliyatı (Deniz Lvz.) .\! S58 
Sığır, kuzu ve koJun eti tDeniz Lvz.) .\~ 558 
Buğday (Çorlu Kor) .\~ 559 
Prasa ve iıpanak lKaysf'rİ Kor) \' 559 
Elma ( Ank. Lvz.) .\~ 562 
İliç ve sıhhi malzeme (Urfa Vil.) .\~ 563 
Pijarnalık bez ( fophane Lv:ı.) .\~ 564 
Söğüd çubuğu (Aık. Fabr. Tic. Kalemi) .\' 542 
Elektrik ınotörü ve teferruatı (Aık. Fabr. U. Mld.) .\~ 526 
Sığır eti (Ho~at Ask. SAK) .\~ 549 
Eğer takımı (Gümr. Muh. G. Komut.) .Y 551 
Lüleci kılı (Aık . Fabr. U. Müd.) .\' 552 
Antalya meyvacılık istasyonu binalar ia,aaı (Aublya Nafıa 

dür.) .\~ 553 
Ham deri (Tophane Lvı:.) .\~ 554 
Sabun (Ank. Lvz.) .\' 554 

11 Adi bina tliğlası ve aönnıemiş kireç (DD yol.} .\~ 554 
Tamir atelycsi için rektifiye makinesi ( İst. Beled.) .!\! 555 
Elbise, bluz, pantaloıı, gömlek, terlik ve fotin lAnk. Yal.) • 
Hortum (Tekirdağ Şarbay.) X 565 
Kum, duble cam, kiremit, renkli üstiipü v •· malzeme {İat • 

. \' 567 
Elektril< ınnlzemesi ve asaıı_.ör tamiri (lst. Beled.) .\! 567 
Aydın spor saha .anın fu t bol <&lanı ile kotu pisti •e bunlarıtl 

hı duvarı ve parmaklıklarının in~aalı (Türk Sp.,r Kurunl 
dın Bölgesi Ba k .) .\" 567 

Verem dh:panseri için ilaç Üst. Belcd.) .Y 567 
Bakırköy belediye şubesi binuının tamiri (İıt. Bel.) .\~ 567 
Ank. postahanesinde kişe tadilatile asansör işi (Ank. PTT 

.\' 5bi 
Ot (Vize A<Jk . SAK) .\' 567 
Pulluk (Ank. Vil.) X 568 
Üsküdar 45 inci, İıt. -l7 inci ve Şileye bağlı Tekke köy 

tamiri (İst. Beled.) .\" 568 
Beykoz 40 rncı mekt. kuyu'luna konulacak elektrik motörii 

Belcd. N. 569 
Karoaeri için malzeme (İıt. Beled.) N. 500 

Salı 4.1 938 

Redükaiyonlu eiektrik motörü {İnhia. U. Müd.) .\~ 529 
Yulaf (ist. Komut.) .. \~ 552 
Kuru fasulye (İıt. Komut.) .\~ 553 
Fabrika unu (Midyat Ask SAK) .\' 51i:l 
Pirinç (Viz" Ask. SAK) .\:. 554 
Kuru üzüm (Ani<. Lvz.) ~\: 5ı:4 

Selimiye kıtlasının çatısının tamiri (İıt. Komut.) .\~ 555 
Arpa, makarna, kuru fasulya, kuru üzüm (Bornova Tüm.) 
Benzin: 4 ve 12,5 t. (İat. PTT) S 556 
Nöbetçi muşambuı (MMV) X• 556 
Bidon IGümr. Muh. G. Komut.) .\! 556 
Rob, manto, tayyör, elbise v.a. (Tarih, Dil, Coğrafya Fak.) 
Lacivert kumaş (Tophaae Lvı.) .\~ 556 
İıkarpin (İzmir Liıe ve Ortaok.) \~ 556 
Yün çorap (MMV) .\! 558 
Sadeyağ (İıt. Orınan Fakültesi) N. 558 
Fenerbahçe yarımadasının küçük limanın temizlenmeııi ve t 

aek intaıı (İst. Deniz Ticaret Müd.) N. 559 
Zeytinyat, sabun (Afyon Kor) N. 560 
Saman {Sıvas Tüm.) N. 561 
Elbise ve iskarpin (Edirne Kült. Dir. \ N. 562 
• Köknar odunu Zonruldak Orman Başm. ) N. 563 
Su dairesinde aıva ve badanalarının tamiri (Ank. Belt-d.) 
Karnabahar (Ank. Lev ) N. 5f>8 
Tabak, kaşık, çatal ve au bardatJ ( MMV) N. 568 
A'yon-Konya yolunun ahşap köprülerinin tamiri (Afyon 

N. 568 
* Hina eaka:ıı ı izmir Beled.) N. 569 
•Sönmüş kömür (Tophane Lvz.) N. 569 
Topçu nakliye okullarının elektrik teııiutının taın iri (f,, 

Ln.) N. 569 


