
-
lltinci Sene No. 573 

,,,.,-- ABONE ŞARTI.ARI: ........, r Türkiy~ icin Kuruş ı 
.~ A Yl IGI .t50 1 
6 " 850 

12 ~ ıı\f) 1 
E<'ııebi meıolcketltr ıçırı il 

12 nylı2'ı 2700 
Sayısı S kuruş 

Reıımiınakbuz mukabili olma· 
•n tediyat ınakbOI değildô~ 

SALI 

f lergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari 

•• 

• 

-·-

4 lkincikanun 1938 
;=== -----..e--

~ İDAREHANE r Yoğurtcu han, 1 d kot 
No. 3 ve ~ 

1 Gal.tt.ı. Perşembe pa 1rı f 
iLAN ŞARTLARt 

lt:!archanemizde görüşülıır 

L Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Umum Müteahhit ve T'üccarların Mesleki Organıdır 
S3' 7T7ZEs 5 o ... E 7E7E ifiii:• TD 25 5S XT2 

bil 

. ) 

Bug.ün ilan olunan 
Cinsi --------- -

a) Münakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita - --- -
Çntalcadıı bir pavyon inşası 
Akköprüdelci depolıırdan beş adedin tamiri 
Aakeri konak hamamının tamirı (şart. 10 kr) 

Münakasaıar ve 

Şekli Mubm. bed. Teminat 

kapalı z. 30424 64 2282 
pız. 246 50 
aç. cka. 1843 li2 138 27 

~çlar, Kl~k 'c İspençiyari alat, Hastnn~ Lev. 

Mıı:ılece laboratuvar va aınelıyıtlıı.ıne mılz.emc:si 
(t .. md) 

Ecza ve alnt (teuıd) 

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

Çaımışırlık be1: 26867 m. 

~ste-Tahta v .s. 

Çım tomruk ve a:ı:roan: 1050 ad. 

Miiteferrik 

2000 - lY 

aç. ek•. 1 12'.~8 - 91 85 

aç. eks. 698S 42 523 9] 

kapıılı z 16582 - 1243 65 

Müzayedeler Listesi 

Müracaat yeri 

lstanbul Komut. SAK 
M. M. V. SAK 

" 

Çanakkale Vilayeti 

Kocaeli 
" 

Gün 

21-1-38 
11-1 38 
10-1-38 

10·1-38 

10-1-38 

Orman hor. G. Kom. SAK 14·1-38 

D. D. yolları Ank. H pa~a l8·l 38 

Saat 

16 -
11 -
10 -

l5 -

15 

14 -

15 45 

Lokomotif yedekleri (temd) 
plı' Motopoııap: 1 ad. 

aç. ekı. 652 62 
1250 

48 -
93 75 

D. D. yol. Ank. H. paşa 
lımir L\'ı. SAK 

10-2-38 15 -

Hava kompresöıü ve teferruatı: 1 ad. 
Bakır bakraç: 35 ad. (temd) 
Okıııjcn şişeai: 1500 ad. 

,, 
paz. 

10-1-38 15 
lnhisıırlar U. Mü l. 19· 1·38 15 -

7-1-38 11 
t.ı Mahruti amele çadırı: 60 ad. 

aç. eks. 1200 -
3900 
5500 -

91 
293 50 
412 50 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK 
lıtanbul Kooıut. SAK 
Ankara V alilığ-i 

24-1-:i8 16 
Mil ve delik tatlama tez:gahı: 1 ad. 

~rzak, Zahire, El, Sebze v. s. 

Fabrika unu: 200 t. (şart. 25 kr) 
Bulrur: 30 t. 
Sadeyağ: 5,5 t. 

Patattı11. 60 t. liemd 
Un: 151 t. 

13u~day: 700 1. (te111d) 

• 
kapalı z. 

lca palı z. 26000 -
aç. ekı. 4200 
paz:. 

" 3600 -
kapalı x. 19643 -
paz. 36750 -

1950 -
315 -

270 -
1474 -
2756 2ı; 

M. M. V. SAK 

KaraköH Ask. SAK 
Vize ,, " 
Deniz Lvz. SAK 
Ankara Lva. SAK 
Isparta Ask. ,, 
Erzurum l.vz. ,, 

20·1-38 15 -
4 2-38 15 

21·1·38 11 
14-1·38 15 
6·1-38 11 
7·1-38 14 

l 1-1-38 14 
26· 12-37 itib. 1 • y 

6 _ b) Müzayedeler 

·" 

Kuru Çam d ko·mu-ru·· o unu ve meşe aç. art. Kırpıntı ki2'ıt: lOO t. 
2000 - 150 

lxmir Orman Başmüd. 
Devlet Basımevi Dir. 

8-1-38 
24-1-38 

10 -· 
15 -.. -

- a) M .. N AK A SA L A R 

- Şaat • f amirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 
~ . -

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan; 

h Kcıif bedeli 1843 lira 62 kuruş olan aıkeri konak 

1 ~nıanıının tamiri açık eksiltmeye konmuştur. Ekıiltmesi 

10· 1k938 pazartesi günü saat 11 dedir. Keşif ve planlar 
. uruş mukabilinde M.M. V. in~aat şubesinden alınır. Ilk 

teı:nınatı 138 lira 27 kuruştur. 
d 

1 
E~siJtmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 mad· 

e ennde yazılı belgeler ve teminatlarile birlikte muayyen 
gün ve vakitte M.M.V. satmalma komisyonunda bulun
maları. 

• 
t ~ • Akköprüdeki depolardan beş adedi pazarlık!• 
amır ettirilecekt" l 

d d. M h •r. pazar ığı 11.1.938 salı günü aaat 11 
stlt ır. u. ammen keşif bedeli 2-46 lira 50 kuruştur. Ek-

meye gırecekler k MV 
bn l k . ın muayyen gün ve va ıtta M sa-

a ma omısyonunda bulunmaları. 

İstanbul K 
omutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

I - Çatalcada ırö~terilccek ıuabnJde bir pavyon iu· 

şası kapalı . zarfla ihalesi 21. 1.938 cuma günü saat 16 da 
Fındıklıda Iıtanbul komutanlıiı satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2- Muhammen keşif bedeli 30424 lira 64 kuruş, ilk 
teminatı 2282 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülür. Teklif mektubları belli gün ve sat· 
ten bir saat evveline kadar kabul olunur. Kanuni vesika 
ve nafıa vekaleti fen müdürlüklerinden alacakları ehliyet 
vesikalariyle belli vakitte komiıyonda bulunmaları. 

ilaçlar, Klinik ve ispen~iyari alat: 

Çanakkale vilayeti Daimi Encümeninden: 

Cinai Muhammen bedeli Muv. teminatı 
Lira K. Lira K. 

M alece, liboratuar 2000 00 150 00 
ve ameliyathane malze-
mesı. 

.ı - Çanakkale Memleket hastanesinin eczane, amel· 
yathane ve laboratuarı için lüzumu olan yukarda muham· 
men bedeli yazılı mualece, alat ve edevatın açık ekıilt· 
me1i11e tayin olunan güo ve saatte iıtekli çıkmadıimdan 

10.1.938 tarihir.e raslıyan pazartesi gunu saat t5 te iha· 
lesi ynpılmalc üzere 31.12.937 tarihinden itibaren W gün 
müddetle temdit tdilmiştir. İsteklilerin cins ve nevini 
havi listeleri görmek ve pey sürmek üzere Çanakkale 
Daimi Encümenine müracaatleri ilan olunur. 

Koraeli \Tilaveti Daimi Enciimeninden: 
" 

29.12.937 çar aınb..ı giinli aat ı:; te açık eksiltme u 
retile ihale e lilecl"ğİ ilan edilen VilAyPt 1eml<'ket Ha ttrnf'· 
... ine nid 12.fü lira ınuhamnwn kıymetli ecza ve alill için i · 
tekli çıkm ıdığından .!nci kanunun onuncu pazarte .. ı günü 
!-iaat 15 te ihale ... i ..ıpılmak üzere açık ek iltnw miiddt>lİ 
uzatılmı~tır. 1'-tcklilariıı 9l hıa 85 kuru~luk muvakkat le· 
rniııat nıektuhu \Cya banka makhuzile o gün zikredilen 
"aate kaı\ar \il.net m ıknınına nrtname V<" alfıt ve ecza lis· 
telı:rini ~iirınek i..,ıiycı . lcı iıı de f ... tarılnıl :ılılıat Miidiirliiğii
ne \ı>ya h.nıit \lPm\r·kct Haı.;tanf'';i B:ışdoklı)rluğuna miirn· 
caaıleri ilan ıılunıır. 

* * * 
4 bin kilo }'erli koton hidrofil nlmacaktır. Bak: fst. 

Sıhhi MUesıeseler A. E. K. ilanlarına. 

Mensucat-Elhise-1< UlıÔUia-Çamaşır v .s . 

Orman Koruma Genel Komutanlık Satmalma 
Komisyonundan: 

Orman koruma ge ıel komutanlık kıtaları ihtiyacı için 
26867 metre çamaşırhk bez kapah zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltmesi ı 4.1.738 cuma günü saat 14 
de Ankaradn Y enişehirde orman koruma genel komutan
lık satmalma komisyonunda yapılacaktır 

Çamaşırlık bezin muhammen tutarı 6ll85 lira 42 ku. 
ruş olup muv kkat teıninatı 523 lira 91 kuruştur. istek
lilerin kanuni vesika ve teminat mektuplarile birlikte tek
lif zarflal".mı ihale saatinden en az bir saat evveline ka· 
dar mezkur komisyona vermeleri . Şartnamesi bedebiz o· 
larak her gün komisyonda görülebiJir. 

Kereste, tahta ve saire 

Devle~ Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 1658! lira olan 1050 adet çam tom
ruk ve azman 18.1.938 snh günü saat 15,45 de kapalı 
zarf usülü ile Ankara idare binasında satın ahnacaktar. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1243, 65 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tnyin ettiği vesikaları ve Nafıa mü· 
teahhitlik vesikası ve teklifleerioi aynı iÜD saat 14,45 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parnsız olarak Ankarada malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğiodeu, Es· 
işehir ve İzmir mağazalarından dağıhlmaktadır. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları v~ Limanları İşletrne U. idaresinden: 

20.1.938 tarihinde eksiltmesi yapılacağı evvelce ilan 
edilen lokomotif yedekleri eksiltmeıi idarece görülen lil
zum üzerine IO ~.938 çarşamba g;jnü saat 15 e talik edil
mi,tir. 

İzmir Levazım Amirliği Satmalma komisyonundan : 

Üçüııcü tayyare alayının 652 lira 62 kuruş bedel ke· 
şifli bir adet motopomp açık eksiltme suretile münaka· 
saya konmuıtur. 

İhalesi 10.1.938 pazartesi günü saat 15 b kışlada 
İzmir Levazım amirliği satmalma komi&yonuuda yapıla· 
caktır. 

Teminat muvakata akçesi 48 lira 90 kuruştur. 
Şartname ve kefifnamesi hergüa komisyonda iÖrüle

biJir. 



nuı 

İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduk)arma dair ve· 
sika göstermek mecburiyetindedirler. 

Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 ünci.i maddelerinde ve şartnamesinde yazalı vesikaları ve 
teminat muvakkatalarile birlikte ihale s.ıatinden evvel ko
misyona müracaatları. 

İstanbul Komutan'ığı Satınalma Komisyonundan: 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 1500 şişe oksijen satın alına

caktır. Açık eksiltme ile ihalesi 24. t.938 pnzartesi günü 
saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı l 20U liradır. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebi· 
lir. İsteklilerin 91 liralık ilk teminat makbuz veya mek
tupları ile beraber ihale günü vaktı muayyeninde Fındık
lıda komutanlık satıııalma komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden : 

Nafıa müdürlüği\ için keşif bedeli 3900 liradan ibaret 
bulunan 60 adet mahruti amele çadırı alınacak•ır. Iha· 
lesi 20.1.938 perşembe günü saat 15 t e hükümet daire· 
sinde daimi encümende açık eksıltme ile yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 293 lira 50 kuruştur. isteklilerin 
teminat mektubu ve ticaret odasından musaddak vesika
larile, ihaıe günü encümene gelmeleri, buna aid keşif ve 
şartnameyi nafıa müdürlüğünde her gün görebilecekleri, 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Bir adet mil ve delik taşlaına te:zgiihı kapnlı zarf
la eksiltmeve konmuştur. 

2 - Tahmirı edilen bedeli 5.500 lira olup ilk teminat 
parası 412 lira 50 kuruştur. 

3 lhal~si 4 Şubat 938 cuma günü saat 15 dedir. 
p- Eksiltmeye gireceklerin 2490 s::ıyılı kanunun 2, 3 

üncü maddelerinde i tenil~n belgeleriyle birlikte, temi
nat ve teklif mektublarım foale gününde en geç bir saat 
evveline kadar MMV satınalma komisyonuna vermeleri. 

Çanaklcale Müstahkem Mevki Satmalma Komisyonundan: 

Çanakkale müstahkem m vki birliklerinin ihtiyacı için 
pazarlıkla satın alınacak atan ,15 adet bakır bakraç için 
talipler gelmiş ise de verdikleri fial pahalı göriildüğün

den ahnamamıştır. Yeniden ilana lüzum görülen b ı hak
raçlar için taliplerin 7. 1 .938 cuma gunu saat 11 de 
Çıınaklcale miistnhkem mevki s tına! n ı ko·nisyoııuna gel
meleri. 

• * • 
1 adet zımba makinası ahnacakhr· Bak: Devlet Basım· 

evi Dir. ilanlarına. 

* • • 
1 adf'l ınaatt>ferruat hava h:oııpr,_.,_ ... (iı li ahna(·aktır. Bak: 

lııhi ... aılar Umum Mlid ilanl.mna. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Dı•n iz Levaz ı ın Sntıııal mrı K 0111 İ"i) o ıı u rnfo n: 

Koıni,yoııurııuzcla lıngiin göriiler·rk olaıı ~v,..af ve 
şerait dahıtinde olmak üzere SSOO kilo ::.adn ağ (,. t .9:m ta· 
rihiııe ra tla)aıı persembı• günij a..ıt 11 de pazarlıklu alına· 
ı·aktır. 

:.! - J;.;tcklileriıı lıPlli gün vt· saatte l"a~ııııpaşadn lıulıı
nan komi yona müracaatları. 

Karakö,..c ı\5keıi ~alırıalma Komi ·yoııundan: 

l\araköse garnızoıııı için 200 lıiıı kilo a:-keri ın:saftn 

fabrika unu bpalı znrfln <'k,:,iltrııc) t' konuldu. Tahmin lıe

ddi 26 bin lırn ilk kıııiııatı 1950 lira ilıalı si 21. l.938 mı· 
ma gi.mii :saat ı 1 ch:dır. İhaJcı,i Karakö~ı· :;,atınalıııa komi • 
)Onunda )Upılacaktır. Şarlnaıne:.ini görmek i~ti)elll<!r ı:; ku
nış mukalıılinde komisyoııdaıı nlarak gürı·lıilirler. istek li"li 
ihale günii snatindeıı bir aat ı•vv<'I teklif ııwktulılanııı ve 
Ticaret oda:.;ı 'e.,ikalaı ıle komi-,\ ona verını olacaklardır. 

J 

Isparta t\ı;;;keri Satınalın.ı Komi yonuııdan: 

:- Dcnızli hırlıkleri içiıı 151.100 kilo unun kapalı 

zarfla ek:siltmesi l 1. l .93H saat 14 de lspnrlu Askeri snlmal
ma komi::ıyonuııda yapılacaktır. 

2 Muhammen bedeli 19613 lıra ılk l~minalı 1474 li-
radır. Ş.ırtnaıne ı komi yonda görülür. Teklil mcktuhlarıııııı 

:ıaat l~~ e kadar kuıııi~yoııa \ eı ılın~si. 

Al ı. 
una'luuc ...... w•·-·~ 

Erzurunı Lıwazıııı Amirliği Saıırıalnıa Krııııi-.yoııundan: 

1- Kapalı zarfla f•k iJtnırye konulan 7 0.000 kilo huğ.· 
dayn i::-tekli çıkmadığındaıı bir ay içindt> neti<'t>leııdirılııı~k 
lizen· 2(). l 'l.<J37 ıl~n itilıuren lıir U) iı1iııdr pazarlığı l~rzıı· 

rum Lv. arnirlığı .:ıatıııalıııa konıı yorıuııd:ı yapılac ıktır. 

'2.- ~1uhaınınen hrdP-li 3(J750 lirn ılk lt'ıııimılı 27:16 li
ra ~5 kıınışt~r. lsıekli çıktığı takdirde pazarlığı Jwıgiiıı yn
pılncaktır. 

Vi7.e A-.kf'ı i Satırınlrıııı Konıi.;,yoııııııdan: 

-4 fkincikAnun 1938 
~ 4.M.:n.&~ __,,,, 

'l~~isarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1-ldaremizin Paşabahçe Fabrikası ıçın şartnamesi 
mucibince bir adet maateferruat hava Kompressörü açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il-Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminatı 
93,75 liradır. 

lll- Eksiltme 19.1.938 tarihine raıtlayan çarşamba 
günli saat 15 te Kabataşda Levazım Ye Mubayaat Şube· 
sindeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Tadii edilen şartnameler parasız olaralc her gün 
~özü geçen şubeden alınabilır. 

V-Eksiltmeye iştirak etmek isteye ılcrin fi tsız teklif 
mt!ktupiarını İnhisarlar .'.1üskirat Fabrikalar şubesine ver ... 
meleri ve eksiltme gününden bir gün evveline kadar tek· 
lifJeriııin kabulünü mutnzamınm vesıkaları almaları lazımdır. 

Vize 'e civarında hulunall kıtnnı ic.;iıı :~0000 kilo lıulg;11r 

açık ek iltınc ile ıniinnbs,na koııınu-;tıır. Ek-.iltıııt>-.İ Vıze· 

ılı· Tümen ,.atıııalma koıni-.yuııuııcla \apılaı·aktır. :)artııanıP::.İ· 

ni gijrınek i~tİ) ı·ıılı-:r lıf·rgiirı koıııi yoııa ıııiiı ar·.ı.ıl e.J,.lıilirler. 

Ek~ittıne lı.l. 1.9:~8 ı·ıııııa giinii saat IS ılı·dir. \lııh:ımnı,..ıı ' 
fi vatı 4:.00 liradır. flk IPminatı 31.i lıratlır. liirınka •na ı~· 
tirak t·deceklı'rin hildiı ileıı ~üıı \'ı• o::aatte \ izr·~I·· .ıskPri ı-ın· 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerinden aramla'l ve· 
saik ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 gü· 
venme paralariyle birlikte tayin edilen gün ve sa::ılte 

1 yuk ırıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(8) (10) 1-4 

t ıııal ma ko ın i yoıı ıı rrn ıı ı ii ı aı ·,ıaı l.ı rı. 

Ankara Lv. Amirliği ::3.ıtırınlma Kıınıİ!.\<ıııuııdaıı: 

1- <;arrıizoıı l11rlik \e harp cıkıılu ihtİ\1 uı·ı ol,trı 60.000 
kilo patate.,f" 20. t2.9:H pazarlığında vPrilt;n f'iat pnlıalı gii· 

rülrliiğiindrn 7. l 9~8 "1at t 1 d·· Ank:ırn L\ :ıınirlif!İ atıııal
ma krııni yonıııırla )al'ılnı·aktır. 

:l- i\lııhaınınt>n lıı>clı·li :~600 lira ilk tı-miııntı 270 lira
dır. Şnrtnaıııe..,i komı"voıııla giiı iilür. Keııııni ',• ... ika \ ı• k

ıııinatla lıelJi \akılla kuıııİ.;;\ oıın ıniir::ıcadt edilıııP~İ. 

Teminat 
Kurut 
383 

864 
486 
636 

1950 
1854 

•• z 
izmir Orman Başmülıendisliğindı!n: 

Beher kenta· 
lin muhammen 

Kental 
Ciıısi Orııı:ınııı ianıi bedeiı 

Kuru' 
6 850 Kuru çam 

odunu. 
Sarı kaya 

ti 
6 
6 

1020 
1030 
1412 

" 
" 
" 

" ,, 
n 

Karabt·len 
~ oı:deresi 
İbikli kaya 

40 
40 

tl50 Me.şe kömür Katır ormanı 

Köyün ismi 
Buca 
Narlıdere 

Yeni köy 
Oeğirmendere 

Katır alanı 

618 " ,. Somaklı 
Kazanııı ismi 
İzmir merkez kazası 

.. 
Menemen 
Dikili 

" " ,, ,, 

,, ,, ,, 
İzmir merkez kazası ile Dikili ve Menemen kaı:alarının yu • 

karıda yazılı Devlet ormanlarından hizalarında iÖOJtcrilen meşe 

kömürlerile kuru çam odunları 25.12.37 tarihinde!' itibnrr-n 15 
gün müddetle açık artırma ile serbest olarak 'latı9a çıkarılmı.ştır. 

Mukavelename, şartname projeleri İzmir orman başnıiihendia· 
liğinden ve Dikili ve :'tienem~n orman katip ve mcsalıa memur· 
luklarından par Hız alınır. 

İhale 8.1.~ cumartesi giinü ıa&t 10 da İzmir orm.m başmühen· 
diıliğinde yapılacaktır. 

2490 ıayılı artırma, ekailtme, ihııle kanununun hükümlerine 
sröre taliplerin teminatlarını artırma uatinden bir saat önce Zi 
raat Bankaıına yatırmış olmaları şarttır. 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Çamaltı memlehasında sureti mahsusada tesis 
edilmiş olan ince tu:z değirmenlerinde fenni surette 
ihzar olunan ve evvelce kilosu 5,25 kuruş hesa· 
biyle elli kiloluk çuvalı 262.5 kuruşa satılan mut
fak tuzunun 1 • l ·938 hırihinden itibaren halk 
tarafından kolaylılda tedarikini temin maksadiyle 
kilosu 3.80 kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalı 190 
kuruşa indirilmiştir. 

Çuval bedeli, tuz fiatına dahil olduğundnn müş· 
terilerdeu ayrıca çuval bedeli aranmıyacaktır. 

"8726~ 1337 4 5 

Devlet Basımevi 
Uirektörlüğünden: 

Satın alınacak zımbn makinesinin mulıa.mmcn bedeli 22j(J lira 
ve muvakknt teminatı 168 lira 75 kuruş olduğu halde yanlı4lıkla 

ı bedeli 2500 ve teminatı 187,5 lira olaral< ilan cdildigindcn keyfiyet 
tashih ve açık okıiltmenin 17 1.1938 Pazartesi ıcünü s;:ıat 1:. te 
Buınıeviııde yapılacatı iliiıı olunur. (87 45ı 13.iY 

300 kilo çekerinde 

1000 
" il 

* * • 
aclet Baskül 

,, ,, 

"l'Uti.in Fabrikalar 
Şubesi,. 

''Müskirat Fabrikalar 
Şubesi,, 

"Amerikam sistemi 
sehpli 11 "Müs.Mua.ş. 

!-Yukarıda tarlıno kabiliyelile miktarı yazılı muhle· 
lif çekerde 3 adet baskül şartnamesi mucibince pazar· 
Jıkla satın alınacaktır. 

1000 
" il ti 

il Pazarlık 12. l .9;\8 tarihine rastlayan çarşamba 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube

sindeki Alını Komisyonunda yapılacaktır . 
ili-Şartnameler parasız olarak hergiin sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 

1 V -Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fi atsız tek
lif mektubu ve kataloğhırını pazarlık gününden bir haf
ta evveline kadar yukarıdn hızalarında gösterilen Şube· 

lere vermeleri ve tekliflerinin kabulünii mutazammın ve· 
sika nlmnları lazımdır. 

V İstcklilt-rin pazarhk için tayin edilen gün ve sa· 
atte yfücde 7,5 güvenme pnralarile birJikte yuknrıda adı 

ge\·en Konıi~yona ~elıneleri ilan oiunur. 

• • • 
(8293) 1267 4-4 

1-ldaremizin Paşab hçe Miiskirat F •brikası için şart-
na:nesi mucil>irıce 1 :ıdet bir tonlu'< sevyar elektrikli is
kele vinci pazarlık usuliyle satın almaccıltlır. 

il Montajı drı dahil biitün teferruatiyle vincin mu· 
hamıuen bedeli sif istaııbul 80[)0 lira ve muvakkat temi· 
natı 600 liradır. 

lll - Eksiltme l 8.IJ)J8 tarihine r.ısthyan sah gunu 
saat 15 te Kabata~ıla l.evazıın ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisvonundn yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasıı. olarak lıergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V Eksiltmeye iştirak etmek isteyen Firmalar fenni 
mufassal teklif ıne'dub ve keataloğlarını, kaldırma, indirme 
ve firen tertibatım açık olarak gösteren resimlerini, kata· 
loğ'larını birinci sınıf bir firmı. oldukidrını gö.;terir evrakı 
eksiltme gününden en az 7 gün evveline kadar İnhisar· 
lar Umum Müdürlüğü müskirat Fa l:ırikalar Şubesine ver· 
meleri ve münakasaya iştirak edebilmek için de teklifle· 
rinin kabulünü mutaz::ımımn vesik., almaları lazımdır. 

Vl- isteklilerin p lZarlı c için t&yiıı edilen gün ve sa
atte-V · nci .. ddede ya1.ılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelme· 
leri ilan olunur. (8558' 1307 3 -4 

* • • 
1- Şartname ve projesi mucibince Paşabahçe Müski-

rat fabrikasında yaptırılacak Çubuklu-Paşabahçe Şubesi 
üzerinde giriş kapıları, kulübeleri, amele yemekhanesi ta .... 
vanı, duvar harpuçtaları vesair işler açık eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Keşif bedeli 4041 lira 69 kuruş ve muvakkat =te· 
minatı 303, 13 liradır. 

111- Eksiltme 17.1.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günii saat 15 te Kabatıışda Levazım ve Mubaynat Şube .. 
sinde Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV Şartname ve projeler ıo kuruş mukabilinde İıı· 
hisarlar İnşaat Şubesinden alınabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak edeceklerin Mim:ır veya Mü
hendis v~ya bir Mühendis veya Mimarla müşterek olma .... 
ları şarttır. Bu gibi işleri yapmış olanlar fenni evr.lk ve 
vesaikini eksiltme gününden 3 gün evveline k dar Umuıı1 
[ı;iüdürlükteki İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca müna· 
kasaya iştirak vesikası alnı ları lazımdır. 

V İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesnil< 
ile 5 nci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
parasiyle birlikte ek .. iltıne için tayin edilen gün ve saat• 
te yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(B) (8689) 1320 2-4 
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200 kilo Çekerinde 3 adet Baskül. 

300 " ., 2 " " 
500 ,, " 15 

il " 500 " 3 
" " il 

1- Yukarıda tartma krbiliyetile mıktr. rı "azılı muh· 
telif çekerde 23 adet baskül şartnamesi mu~ibince pa
zarlıkla satan alınacaktır. 

2- - Pazarhk 12. J.938 tarihine rastlayan Çarşamba 
günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubaynat Şube· 
sindeki Ahın Komisyonuı.d.ı } upıla·cakhr. 

ili - Şartnameler parasız olarak her gün sözii geçen 
şubeden alına bilir 

lV Eksiltmeye iştirak ~tın ·k isteyenlerin fiatsız tek-
lif mektup ve kataloklarım münakasa taribinden bir bafta 
evveline kadar İnhiMrlar Umum Mi\diirlüğü füt:in Fab
rikalar Şubesine vermeleri lazımdır 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-

miayona gelmeleri ilan olunur. (M) (8001) 1219 4-4 

STANBUL SıHHİ MÜESSESELER 
TIRMA V!. EKSİLTME KOMİSYONUNDAN 

Muayen vt- teda1-·i evleri için satın alınacak olan 4,000 kilo 
yerli Koton Hidrofil kapalı zarfla eksiltmeye ltonulmuştur. 

1 - Eltıiltme Cağaloğlunda Sıhhat 'e lçtiınai Muavenet mü
dürlüğü binasında kurulu Komisyonda 5-1·938 Çartanba günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

2- Muhıımmen Fiat: beher kilosu 135 kuruştur. 
3- Muvııkkat g raııti: 405 liradır. 
4- istekliler şartnameyi hcrıün Komisyonda görülebilir. 
5 İstel<liler cari sent-yf': a 'd Ticaret odaıı vesikasiyle 2490 

sayılı l<anundn yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
nuıkbuz veya Banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarfJarını 
ihale saatinden bir scıat evvel Komisyona ve:-meleri. (8491) 1299 

Yüksek fVIühendis Mektebi Satınalına 
Komisyonundan: 

Mektebin !-137 Mali senesi sonuna kadar ıhtiyccı olan 35000 
kilo ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 289 lir.t ve 
beher kilo•uııun muhammen bedeli 11 kuruştur. Eksiltmesi 5·1-9.l8 
tarihine rastlayan Çarşamba iÜnÜ snat 15 te yapılacaktır. 

Ş lrtnaınesini görmek isteyenlerin h ergün ve eksiltmesıne gi · 
receklerin belli gün ve saııtte Gümüşıuyunda Mektep binası dıı
lıilindcki Komisyona müracaatları ilan olunur. (8438) 1290 4 4 

r 
Türkiyede kendi hes bınn çalışan ecnebilerden hnriçte iaşele

rile mükctlı { bulundukları efradı aıl elerine para göndermek is
teyenler şehri kaza nçl.ırıoı mühcyyin olarak tanzim ve ınahnJlr 
vergi idarclerince tasdik edilecek bir bey.ınıınm ryi knmbi} '> mu-
rakabe mPrcilerinc tevdi dect~lderdir. 

Madde4 I Ecnebi sefaret ve konsoloslu:.:ları ile memurlarının 
kambiyo murakabe mercilerınin mezuniyeti olmaksızın harice 
çıkar abilecclderi döviz naml. rına !(elen ve bankalar tt--vdi olu
nan döviz miktarını geçemez. 

Bu dövizlerden bankalara Satılan kırmıının bazı istinai ahval
de tekrar ınübayansı Maliye Vekaletinin müsaad sine mütevakıftır. 

Madde 42- Yolcuların zati eşyası bu kararname ahkfimına 
tabi değildir. 

Madde 43 Türkiyıdeki ikamet müddetleri ne olun" olsun 
hariçten Türkiyeye gelen ecnebi seyyahlarla ecnebi i a aınları
nın ve ecnebi memleketlerde müesses Türklerin hariçten bera
berlcrind getirip ilk Türk gümrük merhaleıiade likadar g\im · 
rük memurlarına pasaportlarına kayıd ve işaret ettirdikleri para
lzırındnn Türl.iyede arf •dılmcdı lde:-i kısımlarını avdetlerinde 
kambiyo murakabe mercii rinin vizesine hacet olmaksızın harice 
çıkarabilirler. 

Madde 44- Türk parasının idhal ve ihracına müteallik t leh
ler yalnız merkezce tedkik ve intaç olunur. 

Yolcular zarurj ihtiyaçlarına kar;ılık olarak 25 liraya kadar 
(dahil) Türk parasını serbestçe Üzerlerine idhal ve ihraç edebi
lirler. 

Maddt- 45 
cnk ellham ve 
ve tahvilat ile 
n.cı kembiyo 
tır. 

Merkez Bankası tarafından idhal ve ihraç oluna
tahviliit müstesna olmalt üzere alelumum e haın 
kuponların Türkiyeye idhalı veya Türkiyeden ih
murııkabe mercilerinin mezuniyetine mütevakkıf-

Türkiyeye idhaline mezuniyet "Yerilen esham Vfl lahviliit mu
kabilinde döviz verilmez. 

T hıil içın bankal r vasıtasile hariçten gönd\!rilen D vlet 
tahvillerine aid kuponların döviz müs adesi kambiyo murakabe 
mercilerince verilir. 

Tür ki yed icrayı faaliyet eden şirketlerin memaliki ecnebiye
de bulunan hissedarl..rrna ve tahvilat hamillerine aid lrnponların 
dövizi şirketler hakkındaki hususi hükümlere tabidir. 

Türkiyecfon ecnebi ınemlcketlere esha:n ve tah vilit ve kupon 

st. icaret ve Zahire Bors-. sı 

[Bourse du Commerce et des Cereales d'fstanbuf ] 

3 - 1 1938 

Fİ ATLAR ( Cours officiels) Aşağı (Moins) Yukarı (Plus) 
Afiou (Opi ıı m) 

l3uğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpn Anadol (Orge An .) 4 7 
Arp. yemlik 
Çıı vdar (Seigle) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 
İç f mdık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 10 17 50 
Nohut ıri(Pois chiche) 
Buğdny kızılca (Ble roux) 
Yulaf (A, oine) 
Ynpak Anadolu (Molıaire} 

,, l ı·akyn ,, Tlırace 
Kuş yemi {Millet) 
Pamuk yağı (Huile de colon ) 
Susam ,, ( ,, st!same) 
Dnrı sarı (millet j&unc1 
Susa n (Sesamc 

Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Zeytin yağı l.ci yemel..lılc (Huile d'ol.) 36 20 
Kaplıca 

Mercimek (Lentiile) 
Badem iç 
Ceviz içi 
Mısır sarı (Ma"is jaune) 
Peynir beyaz (From:ıge blanc) 
Bakla (Fcve) 
fındık lcabuklu (Noiscttcs) 
Tiftik mal 

,, oğlnk 1 ihraç eden hak iki veya hükmi şahıslar ihraç olunan bu esham 
ve tahvilat ve kuponların bedeli olan dövizleri, emirlerine geç
tiği tarihten itibaren on beş gün içinde Türkiyedc bir bankaya 
satmaya veya kendi namlarına Türkiye Cümhuriyet Merke:ı Ban
kaıına tevdia n1ecburdurlar. 

Fasulye ufak (Haricot scc) 
• Güz Yünü 77 20 78 

Mııdde 46- Kambiyo muamelitının murakabesi ve döviz t -
leplerinin tetkik ve intacı Maliye Vekaleti namına Merkeı Kam
biyo teşkiliitınc ve kambiyo murakabe mercilerince yapılır. 

Kambiyo murakabe mercilerinin salahiyet derecesi indelicab 
Maliye Vekiletince tayin ve tahdid olunur. 

Kambiyo mıuakabe mercil eri şunlardır: 
Kambiyo müd""r ve muralcıbları, bunların ınevcud olmadığı 

mahallerde, mahallin en büyük malmemuru. 

Kambiyo murakabe mercileri kambiyo ve nukud , esham tah
vilit muamelatına nid huııuaatın tetkiki için bankıı.lar ile nlelu· 
mum eşhas ve mQesscselerin evrnk ve defterleri i t tkike aali
hiyettardırlar. 

GEL EN (Arrivageıo 
Afion (Üpium) 
Buğdny (Blc) 
Arpa (Org ) 

Çavdar (S <:ig le) 
Un (Farine) 
Mısır (Mais) 
Kepek (Son) 

l lOO 
222 

Keten tohumu ( Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 

'J7 -
(44 

12 

GİDEN {Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 30 
Kuş yemi (millet) 
Nohut (Pohı chiche) 
İç fındık (Nois dec.} 
Un (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohairc) 

4 
ıoı -

Bankalar, şahıs ve müeueseler kambiyo murakabe mercile· 
1 rince istenilen her türlü nıalumntı bunlarca tayin edilen müddet 

içinde itaya ve cvrnk ve ve aiki teslim m cburdurl r. 

Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin l 
Susam (sesamc) 
Kuş yenıi (Millet) 
Mercimek lcntille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Ze,.tin yagı (H.ııle d'ol.) 
H. Peynir (Fro!lı gc B.) 
Tiftik 

il 50 
10 

K fındık (Noisette) 
İç ceviz 

DİŞ FİATLAR 
(Ma rches Etrangers 

v· Muhammen Bedeli 4500 lira olan 20.000 Desimetre Mürebbaı 
7~Şne Ren~inde Birinci Mevki için döşemelik keçi derisi ile 
k ,~J() Desımetre mürebbaı yeşil renkli ikinci mevki döşemelik 
bf'Çı derisi 6. 1.938 perşembe günü ııaat 15 te Haydarpaşada Gar 
ınıııı içindeki Komisyon tarafından kapalı xc.rf usulile 11atın alı- • 

rıncaktır. 

Madde 47- Horsa acentaları necntalıktan başka hiç bir iş 
yapamazlar. endi nam ve hesaplarına kambiyo Ye nukud ve 
esham ve tahvilat alıp sata maz ve aldırıp aattıramn:ılar. Bunlar 
muamelelerini giinü gününe defterlerine kaydctmeğe ve ayni 
günde bir cetvelle beraber mahallin kambiyo murakabe merciine 
bildirmeğe mecburdurlar. 

3 Bu işe girmek iııteyeııle-rin kanunun tayin ettiği vesaik ve 
(. 3

7 
lira 50 kuruşluk) Muvakkat teminatlarını muhtevi teklif zarf

larını Eksiltme günü saat 14 c k'!dar Komisyon Reisliğine ver
me} ri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydnrpaşada Gar binası içindeki Sa
tınalmıı Komisyonu te.rafındıır. pnraınz olarak dağıtılmaldndır. 

(8468) 129.'i 4-4 

_ l<anuniar. Kararnameler, Ticar t muahedltri 
----~:.::.:..::._:::.::.:..;:..:..:.::.:::.::::.:.::.:.l.._.:.:.:.::.:..:.~ 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 
12 numaralı kararname 

(571 inci nüshadan devam) 

k Madde 38- Hükumet veya Hükumetin sermaye itibarile all· 
adar bulunduğu müeuesııtla 20.1 J.935 tarihinden evvel yapılan 

ınukavelcler ınüstesn olmak üzere yapılacak veyıı t cdid oluna
cak rnu knv lelerle ecnebi mütehassısların harice tıkarablleceği 
:erb~st d6viz ikt rı maaş veya ücretlerden her türlü vergi ve 
~v.kıfat çıkarıldıktan sonra elde kalan miktarın azamı beşte bi
rını geçemez. 

ki" ~adde 39- Kendilerile tediye mnvazenesi eaıuıına dayanan 
d ırıng anla ınalarilc bağlı bulunduğumuz meınleketlerle ülkesin· 
. ~ tahakkuk edecek ilayri tıcari mahiyetteki gayrı ihtiyaçlarımız 
•çın bloke bir hc1ap nçan memleketlerdeki, 

Efradı ailelerine para göndemıek iıtiyen: 
1- Re • d • h •mı evnır ve müeHe111tta çııhtan ecnebi mOte uıısrla, 

. 
2 

- Kemdi hesaplarına çalışan cnebilere, maaş veya ücretle-
rındcn veya h t k 
karıldıkt şe r ıızançlarından her tlrlü verii ve tevkif t çı· 
m - d •.n ksonra t-lde kalan miktarın üçte biri nishetince döviz usaa ,... amb· k 

B h dd" ıyo mura abe mercilerince verilebilir. 
u a ın fevkind d ·· · · · ö d ·ı k lekett k" h . e ovız verılmesı, para g n erı ece mem-
e ı esap vazıyet' .. • 

Madde 40_ Rcs ıne gore tayın olunur. 

'ıp Türk . ıni v ya hususi devair veya müeueaııtta çalı-
P•raııle aylak v - ı d h · · ·1 mükellef b l eya ucret alan ar an arıçte ıa,esı e 

ler mah 11.". u~dukları efradı ailelerine para göndermek isteyen-
a 1 ıstıhdamlaril h - . . -

zim ed ki . e şe rı ücretlerını natık olmak uzere tan-
t" ~~e. erı ve müstahdem bulunduklnrı müesseseye taıdik 

edırece er'. beyıınnameyi lrnmbio ınurakkabc mercilerine tevdi 
ecelderdır. 

Madde 48 Kambiyo ve nukud ve esham va tahvilat lmnta 
ve aatmağa mezun bankalar aldıkları ve ıattıkl11rı dövizlerin ve 
esham ve tnhvilatın nevi ve miktarı ile tarihini ve alış verışın 
icra edildiği &anlı ve fiatını ve müşterinin isim ve hüviyetini ve 
imznsını gösterir dip koçanlı bir vesika vermeğ'e ve bu mu me
lelerini aynen mahallin kambiyo murakabe merciince ınusaddak 
bir deftere kaydetmeğe ve bu defterlere bir gün zarfında yazılı 
olan muameleleri ertesi günü öğley kadar bir bordro ile mura
kabe mercilerine göstermeğe mecburdurlar. 

lraadde 49 Bu kararnamede yazılı ahkinıa muhblif hareket-
te bulunanlara 1567 numaralı kanun mucibince hükmolunacak 
para ı:ezolıırının , tah11ilinde ynrısın kadorı muhbirine verilir. 

Tiyatrolar 

TEPEBAŞl DRAM KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Erkek e 
Hayaletleri 

pies 4 perde 6 t. 

Yazan: Türkçeai 
H. Lenormand İ. G lip Arcan 

(Devamı var) 

Yevmi 

Münakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit 

Tüccarların mesleki ga
zetesi dir. 

Telefon: 49442 

, ~ 

HAFTALIK 

KAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğinin Orgamdır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adreıı: G•lata, Perşembe Pı:ı:ıar, Yoğurtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

İç fındık (Nois. dc!c.J 
Razmol 
İç badem (amande) 

• 

19 
.iO 5!> 

17 50 

Buğday (Ble) Liverpul 5 02 
,, ,, Şikago 4 14 
,, ,, Vinipek 6 08 

Arpa (Orge) Anvcn 4 68 
Mısır (Mais) Londra 4 66 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 7 72 
Fındık (nois.) G.Hamburg - -

K " ., 

orsası 

3-1-1938 

Paralar 
Sterlin 624, 

1 Dolar 122,-
20 Fransız Fr. 80, -

20 Liret 100, 
20 Belcika Fr. 80,-
Drahmi 18,-
20 isveçr Fr. 570,-
20 Leva 20, 

1 Florin 65,-
20 Çek kronu 78,-

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 26, 
1 Zloti 20, -
1 Pengü 21,-

20 Ley 12, 
20 Dinar 48,-

G29, 
126, 

~.-
110-
84,-
22,50 

580,-
23, 
70,-
82, 
23,-
29,50 
22,-
25,-
14, 
52.-

1 İsveç kuronu 30,- 32,-
1 Türk altını 1080,- 1082, 
Banknot 269,- 270,-

istikrazlar 
Açılış apanış 

Türk B. l Peşin 18,35 18 35 
Türk bor. 1 vadeli 18.50 18.4j 

,, ,, il Peşin 18.40 18.40 
,, il Vadeli 10.40 18.40 

istikrazı dahili 94.- 94.-

t mtiyaz sahibi v yıızı ~I 
Direktörü: lımai! Girit 

Çekler 
London 
Nev York 

Paria 
Milin o 
Brükıel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşovn 
Budapeşt 
Bükrc, 
Belgrad 
Yokobama 
Moıkova 

Stokkholm 

623, 
0,8010 

23,57 
15,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0112 
1,4~37 

22,7675 
4,2275 

12,65 
1,9822 
4,24.i4 
4,0225 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,10 

Esham 

626,-
0,80 

23,5875 
15,23 
4,7155 

87,58 
3,4635 

64,1025 
1,4450 
22,785 
4,23 

12,66 
1,9838 
4,2467 
4,fü56 

106,89 
34,tll5 
2,153.~ 

23,51 
a 

Açılış Kapanış 
Aslnn çimento 9.50 9.45 
Merkez bankası 99,50 99, 50 

Tahvilat 
Anad. M. Vadeli 40.4() 40.40 

Bıısı!dığr ver: ARTUN Baarmevı 
G la!A llillür ıobık No. 10 
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Quotidien des Adjudicatio11:ı 
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4 Janvier 19~8 I 

ADMINISTRA'J ıuı~ 

Y oghourtchou H:ıın 
ler Etagc, N 3-4 
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T elephoae: 49442 
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AdreHe Telegrapbique: Pour la Publicite ıı'ndre11er 
a l' Adminiatratioo Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat lal:ıııbul MÜNAKASA 

Tableaı 

Objet de l'adjudication 

Synoptique 
Mode 

d'adjudicat. 
Pnx 

eıtimatif 

~----------

A) Adjudications au Rabais 

des Adjudications 
Coutiou. 

Provisoire 
Lieu d'odjudıcatioıı et du 

Calıicr des Cbargeı 

Cq,nstruction-Reparation- Tra\ Public ·Materiel de Construction- Cartographie 
---~--_,;----------~-!-------~~~~--------~--~----------~---·~~ ~ 

Construction d'un pavillon iı Tchataldja 
Reparation bain du konak ırouveroernental (cııh .ch . 

P. 10). 
Reparation de 5 deı.;ôts a Akkeupı u 

Pli cacb 
Pı.ıblique 

Gre it gre 

30424 64 
1843 62 

246 50 

2:l8'J -
138 27 

Com. Aclı . Command. lo;t . Fındikli 

Com. Aclı. Min. Def. Nat. Ankara 

" 

Pflduite Chimiql!eS et Pharm:ıceutiques . lnstrument:_~ta~C!_:: F ~!!_!~e eour Hut~:' 

Produıts pharmaceutiqueı ı.-t iııstrumt-nls de dıirur· Publ14ue 1238 91 8S Vilayet Kodjaeli 
rie (aj.). 

Mt~dicawentı et u tıcles pour laleıratoire (aj . ). 2000 150 n Tclıanakkal e 

Habil!ement - Chauş!;ures - Tissus - Cnin. 

Jours 

'2 1-1-38 
10-1 -38 

11-1-38 

10 1 'JX 

lu-1 3~ 

tlCU?'C 

16 
11 

11 

J') 

1 ') 

Toile pour linıerie : '26867 m. Pli <"ıch 6985 4'l 521 91 Com. A<·lı . Comruand . Ge n. Protect H · 1· '38 14 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Tronc de 1apin : 1050 p. Pli cach 16582 - 1243 65 

Divers 

Garıle ror<·t Ankara 

f Ad. Gen Ch. de Fer Etet Ank:ıra 18 1·38 15 -
l Bureau li'Expedition H. pacha Mag. E .Clıelıir t-1 lzm ir 

( Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
\ Bur. d'Expedition Haydarpıcha 

10·2-38 15 -

Avis ficiels 
De l' Administration Generale des 

Chemins de Fer et des Ports de l'Etat 

Pour des raisons administratives l'adjudication d 
pieceı de rechange pour locomotives qui aurait lieu 
20.1.938 est remise en date du mercredi 10.2.938 iı 
heures. 

Çarşamba 5.1 938 

Dolaplı reaim masası. tabure ve vitrin 
Storlu dolap, yaıı rnaaası ve daktilo 

Mekt. SAK) .\~ 553 

(Güzel Sanat. Akad.) .\' clı 
maauı tYüks. Mühtf en 

~il 
Gömlek, f aaila, don, mendil, çorap, pijama ve havlu (Yükı. ıa 

hend. Mekt. SAK) .\~ 553 
Mercimek (Ank. Lvz.) .\~ 5 4 
Denizlide kara barut deposu intaah (in is. U. Müd.} .\; 554 le• 
Prevantorium ve aanatorium binaaı tamiri (Prev. ve Sanat. M\ . 

X 555 cı 
Yazlık elbise (Gümr. Muh. GeD. Kom. S <\ 1() .\: 556 
Ekmek (Yüke. Müh. Mekt. SAK) ,,; 556 
Elbiıe: 18 takım (K ütahva Beled.) .\! 558 
Ecuya tıbbiye (MMV) .\~ 558 

lo 

trı 
Pour <les raisons administrativu l'adjudıcation des 

pieceı de reclıenges pour locomotives esl re· 
mise '' Gaz ve koton idrofil (İst. Sıh. l\lües. SAK) X: 559 

ı 

Compre.!lcıeur aerien avec acce!!SOİre.s pour la fıı-

briquc <le 11piritueuıc Pachahııhtche : 1 p . 
Motopompe pour l'ıırmee d'aviation : 1 p. 
Bouteillcs d'oxyırene : 1500 p. 
Chaudronı de cuivre : 35 p . (aj .). 
Etabli pour perforer : 1 p. 
Tentes coniques pour oııvrieu : 60 p. 

Provisioos 

Farine de minoterie : 200 tC1nnes kah. eh. P. 25). 
Bles concaasca : 30 t . 
Beurre frais : 5,5 t . 
PommH de terre : 60 t.~ (aj .) 
Ble .. : 700 t. (ai-). 
Farinc : 151 t . 

B) Adjudications a ı.a surench~ 
Bois de 11pin et cllarbon de bois 
Morccaux de papiers : 100 t. 

Publiqııı· 

,, 
.. 

Gre a v e 
Pli cıch 
Publique 

Pli cach 
Publique 
Gre iı rre 

il 

" 
Pli cach 

Publique 
Pul.ılique 

Les caracteristiques de la politiqııe 
industrielle turque .. _ ._....,._ .. _ 

1250 -

652 62 
1200 -

5500 
3900 -

26000 -
4200 -

3600 -
36750 -
19643 

2000 

Daaıı l'uA de ses diıcours, M. Celal Bayar, Prcsident du Conıcil, 
avait prononce les raroleı s•ııvaııtes: 

.. Nous encourageroaıı le!'I entrcpt'isea induslrielles .ıuıcepti lıleı d'c· 
tre menı'ea a bieıı par ı·~f ort et le capital prıvea . C'eıt pourquoi 
nous contiııuerons avec dilirence l'application de notre politique 
d'encouragement induıtriel. Maiı. en cı qui concerne les affairea qui 
ıe lrouvent pour le monaent au·deıısus des moyens dont di<ıpo e l'i · 
nitiative privee, l'Etat agira afin d'aıısurer au plus vite la securite 
nationale et l'ınteret public. Le caractere du rı!giıne Kemaliste n'eat 
pas: ainsi qu'ıl advient danıı ccrtains pays, de concilier la lutte en 
gagee entre lu int~rets de differentea claııses, mais bien de ıervir 
le travaa et l'intert: t des particuliers et tic la moHe. Notre idt·al na· 
tional eat de cn~er danı le pııys une vie el une -activite induatrielle 
a la meaure deı moyenı et des cıpacite!'l de la na tion et repondan\ 
a toıaı les beıoinı de celle-ci,. . 

L'induıtrie nation:ıle turque -ıui 1 en l'espnce de quelques anııees, 
a marque un dıl-velopJ&ement que l'on peut qualifier oııns heaitation 
d'extrıordinaire, est la p rsonnificalion du principe ı~conomique Ke· 
malisteı: collaboration entrf' l'Etat et lıı natıon, entre l'individu et le 
rouvernement En effet. partout ou le capital et l'initiative prives ıe 
ııont avereı insuffisant a venir a bout de tlches lourdes el difficilcs. 
l'Etat cıt venu combler les lacuncı, organiscr et creer. C'est ainıi 
que ı'eat df.volopp~e rapideaıent l'i dustrie nationale, par les effortı 
reuııis et la boan• volonte r~ciproque de l'initiative privee et de )'en· 

nı& 

Al a 
unu uı• ....... -,. .. -

93 75 

48 
91 

412 50 
293 50 

1950 -
315 

270 
'1756 25 
1't74 -

150 

Com. Ach. F.con Monop . Ka batache lY 1-38 15 

Com. A.ch . lntendance lzm\r 
CoıD. Adı . Corum;ınd . lst. Findikli 

" ,, Pince Forte Tchanakkale 
Com. Ach. Min . DM. Nat . Anlcara 
Vilayet Ankarn 

Com. Ach Militaire Karakeus~ 

.. Vize 
Com Ach. latendancc Marİtle K.pacha 

" 
Anlc:ıra 

IU-1·38 
24-1 -38 

7. 1. 8 
4-2-38 

20-1-3& 

21-1-38 
14-1-38 

6·1·38 
7-1-38 

ıs 

16 
11 
15 
15 

11 
15 
11 
H 

,. Er&eroum Un moiı İl partir du 25-12-'.n 
Com Aclı . Milit. Isparta 11 · 1-38 14 -

Chef lngenieur Forets IJ.mir 
air. lmprimerie de l'I!.tat 

8-t-38 
24·1·38 

10 -
15 -

trepriae gouveraementale. Noııs pouvons etre o juıte titre fierı des 
realiutionı industrielleı qu'en peu d'anneea le payı sut accomplir. 

La Sumer Bank ıe trouve !tre le repre••ntant de l'activit~ indus· 
trielle do la Turqui~. Grice aux effortı de cet etablissement l'induı · 

trie textile a atteint un nivea11 qui lui permet d~ repondrc a prt'tque 
tomı leı besoin~ da pays. Le~ fabriqueı d'Eregli et de Nazilli qui 
ont commencc İl foectionner :ıinıi quc la fabnque de Mala·ia qui ıe 
trouve en voie d'ach~vement achevcront de comblcr lea lacunes qui 
pourraient encore ıubıister. 

Lı f 11brique de papicr et de carlon d'lzmit suhvient dını une 
proportion de 50 pour cent aux besoina du pays. La nouvellc pape· 
terie que l'on edifie actuellement iı côte de l'ancienne rf.pondra ö la 
presque totalitt'ı deı hesoins du pays. 

Actuellement, in Turquie importe annuell~ment, en moyenne. '.!00 
mille tonnes de fer d d'acier. Pıır leur production qui atteindra 180 

~mille tonnes par an. les uıineı metallurgiquu de Karabuk - en voie 
d'edification reduiront d'une faço11 conıiderable le~ importatioııs 
de fer et d'acicr. 

Leı fabriquu de Bursa et de Gemlik fabriqueront le fil de r<.f eri· 
nos et de soie artlficiclle dont le payıt 11 beeoin. 

La valeur de la production brute des fabriques J'Eht par rapport 
iı la production industrielle totale du pays atteignait, en 1934, la pro· 
portion do 3.39 pour cent et, en 1935, celle de 5 pour cent. 

L'econontie de in Turqı.ıie Kemaliste, qui a su r~aliıer une lıeu• 
rcu!le harmonie entre l'industrie privee et cellc de l'Etat eıt aujour• 
d'hui arrivee a la forme desiree par rnaintı grands payı de l'&:uropc: 
une economie ııe developpant lıarıaonieusement et aans et isH. 

FiN 

"' Elektrik motörü ve dinamo ka:ıan ve teferrüatı (İt it 
.\: 565 

Yemek masası (T opha:ıe Lvz.) . · 568 
"' Fotin, yemeni, evrak çantaaı. elektrik tevzi tabloııu 

.\: 511!'> 
Fildikos fanila (Tophane Lvz.) .\~ 568 
• Köhne erat fotioi (Tophane Lvz.) J'! ~68 
Satır eti ve saman Iİsparta TGm.) .\~ 570 
Hasta elbiHıi (İıt. Sıh. Miles. SAK) .\" 570 

*' Önlerinde yıldız işareti olanlar rnünyedeye aittir. 

Hamiş: ''No.,. işaret i ilanı lırwi ıraz~t~miziıı uyısını 

Mercredi 5-1- 1938 

iri 
tel 

b 
la 

Aroıoire, vitrlnt-s t-t tabourets (Academie des Beaux Arta) N. f, çi 
n machine pour dactylo et pupilre• (Com. Achat Ecolt•rli 

ıenieur Gumuchsouyou) N. 553 Or 
Flanelloı, cheınises, pyjamH, eaauie·mains, cbau11ette1 (Com. J.rca• 

Ecole ln1renieurs Gumuchsouyou) N. 553 >ca' 
Coaıtruction dep&t de powdre noir a Denizli (Dir. Gen. MHo~ôk 

N. 554 •tr 
Repaıration blt.preventoriu• et sanatorium (Dir. Prcventoriuaı 'ab, 

natorium N. 553 le4 
Coıtumee d'etr (Comıa. G ti11. Surveillance Douanihe Jıll .•n 

N. 556 ~1 
Pain (Go11t. Achat Eco'e lnı. Gu•uchıouyou) N. 558 
Costu•es pour pompiers ( Municipalite Kutahıa) N. 558 
Prcıduitı pharmaceutiqueı (Min. Def. Nat) N. 558 
Coton et gaz hydrauphile (Coırı . Achat Dir. Hn. A11iıt . S•c 

ghaloırhlou N. 559 
• Moteur t' lectrique et accesıoires (Mun\cip. lzmit) N 565 
Tableı (lntend. Tophao~) N. 568 
• Chauasure11. pantoııfleı, havresac, tııbleau electrique de 

tion (Min. Def Nat.) N . 565 
Flanelleı t n fil d' Ecosse (lntındance Tophane) N. 568 
• Chausıures de ıoldalı ( " ) N. 568 
Viande de boeuf et paille (Oiv. Isparta) N. 570 

,. a. 
• 

Costumeı µour maladca (Oir . Hyg. Asıist . Soc. Dja.ırlıalo~hlO~ ,. 
adı 

• Lea aateriıqueı indiquent uıte vente p;ır voı• de ıureacbet'I bn 
N. B.- l.ea No!I inıliqu eı eıı reıard dcı nrticles ıont ceıı1 

jouroal danı lequcl l'11viı u paru . 


