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,,,,..-- ABONE ŞARTLARI:., r Türkiye icin Kuru, l 
3 A YLIGJ -15fı 1 
6 .. 850 

12 .. 15{){\ 
Ecnebi memleketler için 1 

12 aylı2'ı 2700 

:S~yısı 5 kuruş 
Reımimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat mnkbul değildir. 

SALI 24 Mayıs 1938 

iktisadi, mali ve ticari 

o 

xAZE'f lESH 

r-- İDAREHANE. r Yoğ'urtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 l Galata, Perşembe pazarı 

1 

fLAN ŞARTLAR! 
İ~ıırehancmizde görüşülür 

felgr.: fst. 1ÜNAKASA 
Telefon: 49442 J 

P~ ta kutusu N. 12t.H ---oııl 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki Organıdır 

Bugün Han olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi 

~) MOnakasaıar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harıta 
1 --- -
tl!ıir tayyue alayında yap. altı adet erAt pavyonu 
I ıle bir komutanlık bina11 inş. (şart. 10.(16 L)(tenıd) 
;ıirıat ile ihat• dıvan inş. (temd) 

\'as-Erzincan y.:ılunun arasıDda yap. 2480 m. şose 
1-i lnn ıı ç ı l drj •ı lıın1 lq ılHıı 
'y •cılar nahiyesi ilk okul binuının tecridi 
tnişehir kasabasının halihazır haritası tanzimi: l 10 

1 hektar 
111, • 

nısa şehrinde elektrık santral bin.uının yap. de-

'4 ll.ir pencere 
•ııiın şehrinde " " " 

ah· 
~ •hş1b kapı işlerı 
ıresun Vil. mrk yap. Atatürk heykclı müsabaka· 
81 (temd) 

J.i,rıısada Halkevi civarındaki ve lnönü bulvarı tile· 
rindeki arsalara yeniden yap. ıkişer katlı ve iki 
daireli ilci kira evinın inş. (şart. 50 kr) (temd) 

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaş~~ 
nınek torbalı~ı bez: 90000 m. (şart. 528 kr) 

~liyat-B oşaJtma-Yiikletoıe 
111 hısarlar mamulatı nakli 

~ferrik 
ı:.ı 
'y •r.ıı.bası: 50 ad 
ııı'ba, kazma ve kürek 

•n frc:te tezgahı: 1 ad. 

~Z:ık, Zahire. Et, ~ebze v. -- -----
tt y Qıek (6 aylık.) 

t~laf: 360 t. (şart. 126 kr) 
lrıl'k (Konya cezaevi için) ( l yıllık) 

~ Müzayedeler· 

~0rıserve fabrikası ve teferruatı 
p d;ın, kömür ve tahta 
~Ott markalı kamyon 

l(~fe odunu 
tc 0ınür ve odun 
fi tşe tel dire~i 
•tnıan dötcni: 31. ad. 

'=7n T7' 

Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yerı Gün Saat 
·--- - - ---------- ------------

paz. 201511 11 

aç. cks. 1875 25 

" 
67i0 40 

1040 ~ 

aç. ekı. 1990 -

paz. 12•13 23 

" 
258 -

5(0 ve 250 

kapalı z. 20357 96 

kapalı z m. O 95 

aç. eks. 

pıız. 225 -
.. 247 50 

knpelı z. 18000 

aç. eka 7729 92 
kapalı 1.. :15200 

aç. art. 6458 80 

.. 
•t· art. 

" 
" .. 

13"177 76 

140 64 
507 78 

93 23 

19 35 

1676 85 

5S'.l5 

53 

17 88 
18 56 

1350 -

579 74 
1890 
1997 28 

10 02 

24 38 
17 78 
9 3u 

M M. V. SAK 

lıtanbul Beledıyeııı 

Sıvas Bayındır. Oir. 

Hacılar Belediyesi 
Buru Yenişehir Belen. 

Manisa Şehri Elk. Tes. 

10-6-38 

7-6·38 
9·6-38 

6-6-38 
2-6-38 

Biri. 27-5-38 

15 -

14 -
15 -

14 -
15 -

17 -

.. 27·5-38 17 -

Gıresun Vılayeti 25·7-38 c kndar 

Vakıflar U Müd. Ank. 13-6-38 11 

M. M. V. SAK 24-6-38 

Samsun inhisar. Başmüd . 6-6-38 

İstanbul Beledıyesı 25 5-38 

" 
. 5-5 38 

D. D. yol. Ankara 8-7-38 

Kuhmonu C. Müddeiumu n. 6·6-38 
İstanbul Kooıut. SAK 15-6-38 
Konya C. Müddeiumum. 9-6-38 

Edirne icra ve iflas Memu•. 17-6-38 
Kayseri Orman Bölge Şef. 2-6·38 

Sıvas Beledıyeıl 31-5-38 

Samsun Orman Başmüd. 30-5-38 

" .. " 
30-5-38 

• " 
Başmühend . 30-5-38 

,, ,. .. 30-5 38 

s 

15 -

15 -

14 -
14 -
ıs 30 

15 
16 -
15 -

14 -

14 -
15 -
15 -
15 
15 -

-

ln~c.at - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzenıesi- Hanta 

Müsabakaya işt!rak edecek milli san'atkarlar ,Giresunun 
Kurtuluş savaşındaki durumunu mahallen tetkik etmek ve 
heykelin dikileceği meydanı bizzat görmek istedikleri 
takdirde geliş ve gidiş vapur navlunu ile Giresunda ika· 
met edecekleri üç günlük zaruri masrafları tetkikata bi
tirdiklerinde belediyece ödenecektir. 

Giresun Vilayeti Daimi Encümeninden: 

k ~iresun vilayet merkezinde dikilecek (Atatürk) hey· 
~lıne aid resim ve projelerin mus baka müddeti 25 tem· 

llıuı 938 tarihine musadif pazartesi gününe kadar bir ay 
lııatılmıştır. 
I lieykel ve kaidesi için 40 bin lira kadar para sarfedi· 
~\!ekt' ır . 

. Yapılacak proje ve mal<etlerin büyüklüğü müsabakaya 
'ftirak edecek mütehassısların takdirine bırakılmıştır. 
C·~esim ve maketler müsabaka gününe kadar İstanbul 
b Uıt} San'atlar Akademisi Direktörlüğüne teslim edilmiş 
lllurıacaktır. 

r Jüri heyetince birinciliği kabul edilen san'atkara beş 
uı ve ikinciye 250 lira mükafat verilecektir. 

Fazla izahat almak istiyenlerin İstanbul Güzel San-atlar 
Akademisi direktörlüğüne müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 

Sıvas Bayındırlık Dit ektörlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Sıvas · Erzincan yolunu o 91 X260 
93X7 45 kilometreleri araslilda ı480 metroluk kısmm tamiri 
için luzumu olan Blokaj ve kırma taş ihzarıdır. Bu ışın 
keşif bedeli 6770 lira 40 kuruştur. 

Eksiltme 9.6.938 perşembe gücü saat 15 te vilayet 
daimi ocümeniode açık eksiltme suretile yapılacaktır. 

Taliplerin keşifname ve buna ekli olan diğer evrakı 
hergün ~ivas Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

Daha fazla malumat ve ilanların tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz 

Eksiltm9ye girebilmek için taliplerin 507 lira 78 kuruş 
muvakkat teminat vermeleri ve fenni ehliyet vesikası ile 
ticaret odası sicil varakıılarını göstermeleri lazımdır. 

Hacılar Belediye Başkanlığından: 

Hacılar nahiyesi ilk okul binasının tecridi 1040 liraya 
keşif tutarı ile eksiltmeye konmuştur. 

İşinP. gelenl.!rin yüzde 7,5 muvakkat teminat ve buna 
benzer işler yaptıklarına dair vesaikle yevmi ihale olan 
6.6.938 pazartesi günü saat o ı dörtte Hacılar belediye 
encümeni riyasetine başvurmaları ve evrakı keşfiye ile 
ilişikleri bilabedel Hacılar belediyesile vilayet maiyet me
murluğunda görülebilir. 

Manisa Şehri Elektrik Tesisatı Birliğinden: 

Manisa şehrinde elektrik santral binasının yapılacak 
demir pencere ve ahşap kapı işleri 27 mayıs 938 tarihine 
raslıyan cuma günü saat 17 de Manisa Belediye binasın
~a hususi dairesinde toplanacak olan Elektrik Birlik En· 
cümcnince pazarlıkla ayrı ayrı ihale olunacaktır. 

Demir pencerelerin keşif bedeli 1243 lira, muvakkat 
teminatı 93 lirn 23 kuruş, ahşap kapıların keşif bedeli 
258 lira, muvakkat teminatı 19 lira 35 kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminatlarile birlikte mezkur snat
te toplanacak Encümene bizzat gelmeleri lazımdır. 

Vakıflar Umum ivtüdürlü2ündcn : 

Evvelce eksiltmeye konulan Manisadaki halkevi civa
rındaki ve 1nönü bulvarı üzerindeki vakıf arsalara yem· 
den yaptırılacak ikişer katlı ve iki daireli iki kira evinin 
keşif miktarı çoğaltılarak inşaJih kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

Her iki evin keşif bedeli 22357 lira 96 kuruştur. 
Bu işe ait projeler, keşifname, fenni şartname ve te 

ferruatı Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat müdürlüğünde 

ve Manisa Vakıflar ıniidürlüğündegörülebilir. İsteyene .50 
kuruş mukabilinde verilır. 

Eksiltme t 3 haziran 938 pazartesi salt 11 de Manisa 
Vakıflar Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon hu· 
zurile yapılacaktır . 

Muvakkat li!miuat 1676 lira 85 kuruştur. 
Bu eksiltmeye gireceklerin 938 yılına aid Ticaret oda· 

sı vesikasını ve 938 yılına aid Nafrn Vekaletinden alın· 

rnış ve yaptığı en büyük bina bedelinin 10 bin liradan 
aşağı olmadığını bildiren ve yapı müteahhitliği vesikasını 
göstermeleri lazımdır. Bundan başlrn eksiltmeye girecek
lerin ya bizzat yüksek mühendis vey mimar olmalara ve· 
ya bunlardan birile mü~tereken tekHf yaparak mukavele
ye birlikte imza etmeleri şarttır. 

Teklif mektubhm t3 haziran 938 tarihine raslayan 
pazartesi günü saat IO a kadar Manisa Vakıflar Müdür
lüğünde Komisyon Reisliğine verilir. 

Kapalı zarfların ihzaranda teklif mektubunun yazılma· 
sında ve bu zarfların tevdiinde v~ posta ile gönderilme
sinde isteklilerin 2490 sayılı kanunun 32, 33, 34 üncü 
maddelerine harfiyen riayet edecekleri ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonı ndan: 

lzmir tayyare alayında yaptırılacak altı adet erat pavi· 
yomı ile hır koınntnrılık binası irı;aatına talip çıkınadığmdan 
pazarlıkla ek ıltrneyc konıılımı;;ıtur. ln~a1t lwı,~irıin ke if be
deli 20151 1 lira 11 kuru;ıtur. Ek iltme 10 lı,ıziran 9.18 cu
ma günü ,ant LS tedir, İlk teminat 13577 lira 76 kuru~tur 
Keşif proje ve şnıtnanwler 10 lira 6 kuru~ M 1 Vrlcaletı 
alınalma koıni::.yonundan alınır. Ek iltmP.ye gireceklerin ka

nuni teminat VC' ~490 sayılı kaıııırıurı 2 ve 3 iincü madde· 
lerirıcle yazılı helg<'lerile icldri ~artn.ımcnin 4 üncii maddP
~inin «F» fırka::sıııcld }azılı hclgclerJc birliktP. teklıf uırktuh
larmı ihale aatiııden beh~ınehal hir aat C\ 'eliıw kad ır 
Anknrada M. ~1. Vekaleti . altnalma komisyonuna vnnwlrn. 
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Bur::;a Yenişehir Belediye Riya etinden: 

Ka abanın tahminen 80 hektar meskun ve .iO hektar 
gayriıne~ kı1n olmak iizere cPın'.rn 11 O hektar halihazır ha· 
ritası yaptırılacaktır. ~le:::.kun mnhallin hektarı 20 Jira gayrı· 

ıne kurııın hektarı l3 olup ıne<'ınıı bedel 19')() liraya baliğ 
bıılıınnıuktrıdır. lhale--i .2.6.938 çnrşamhn günü saat 15 te 
Y enİ:.ı~hir belediye enciirneuinde y:.!pılmak üzere açık ck
siltmiye konulmu-.tur. 

Talihlerin ihaleye girehilmek için Nafıa vekal.-tincfon mu· 
addak harita miihendi i ve ika ını ihraz ctmeleıi me~ruttur, 

İhaleye i;ıtirak edecekler muhammen hed··l üzerinden 
yiizde 7.5 depozito olarak nakid veya teminat nı~ktuhu ver
meleri meşruttur. 

Fnzla laf ilat almak İ::;teyt>nler Yenişehir belediyesine mü
racaat etmelidirler. 

•• 
f epeba~ı bahçesile Perapalas oteli bahcesi istinnt ve · 

ihata dıvarı tamiri. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

- .... 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti ::Satınalma Komi:,yonundan: 

B"h r metre.::ine tahmin edilen fiatı 95 kuru::;- olan 90 
bin metre ekmek torhalığı hcz kapalı zarf u ... uJile müııaka· 

tı.1ya konulmu~tur. ihalesi 24.6 938 cuma giinii ::;aat 15 tedir. 
ilk temınatı 5.)25 lir.ıılır. Evsaf ve :?fil tnaınesi 528 kıırıı~ 
nıukabiliııcle .\1. l\.1- Vekaleti satınalına komisyonundan alı

rnr. Ek iltını-~ye gıreceklerin 2490 :;ayılı hanunun 2 ve 3 cii 

maddelerinde gösterilen ve aikle teminat ve teklit mektuh· 
larile hirlikte ihale ::;aatiııden bir aat evvel ı\nkaraJa M.M. 
''ekaleti satınalma komi yonana vermeleri. 

~akliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Samsun lnhiı;arJar Başmüdürlüğünden: 

Metkez iskelesinden ambarlara ve ambarlardan ista1yonlara 
nakli ve ıevkedilecek tuzların 6creti nakliyesi 18.5.938 tarihin· 
den itibaren bir seneliği 20 gün müddetle münakaaaya konul
muştur. Talip olanların parasız tartnamesini 1abş şubemizden 

almaları ve ihale gününe tesadüf eden 6 haziran 938 pazartesi 
günü ıaat 15 de 53 lira te111inat akçelerini müıteıhiben Ba,müdüri
ycı:tte müteşekkil komisyona muracaatlnrı ilin olunur. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 18.000 lira olan bir adet plan freze tez· 
gihı 8.7.1938 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bs işe girmek istiyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat. ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikıısı 

ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisl!ğinc 
vermelf'.ri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire.inden, 
Haydarpaşa Teıellüm ve Sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

• • • 
El arabası ile yaba, kazma ve kürek almacaktır. Bak: 

2 mcı sahifedeki lıt. Belediyesi ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et vt Sebze: 

Kastamonu C. Müddei Umumiliğinden: 

Merkez Cezaevinin 193B yılı hazıran ibtidasından ikincite,rin 
sonuna kadar altı aylık ekmek ihtiyacı kapalı zarf uıulu ile 
17.5.938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeğe ko
nulmuştur. 

Yevmi ihale 6.6.938 pazartesi günü saat 15 dedir. 
Eksiltmeğe iştirak edecekler bedeli muhammen olan 7729 

lira 92 kuruşun yüzde 7,5 olan 570 lira 74 kuruşun havi temi· 
nalı muvakkate qıakbuzile teklif mektubunu C. M. U. liği ma· 
kamında müteşekkil komisyonu mahsuıunca yevm ve ıaah mez
klırden yarım ırnat evvel vermeleri ve şartnameyi görmek ve faz· 
la malümat almak istiyenlerin de Cezaevi Müdürlüğüne müra
caat eylemeleri ilin olunur. 

Konya C. Müddei Umumiliğinden: 

Kooya Cezaevinin bir yıllık ekmek ihtiyacı 23.5.938 iÜnÜa· 
den 9.6.938 gününe kadar 15 gün müddetle münakuaya konul· 
muştur. 

İhale 9.6.938. tarihine gelen perşembe günü uat 15 de 
Konya C. M. U. liği daireıinde icra olunacaktır. 

Talihler teklifnamelerini o gün saat 14 den evvel komiıyon 
riyHetİne vermiş buluoacaklardır. 

Ekmek il<inr.i nevi yerli unundan has olacak ve talibl~r be
deli muhaınmeninin yüzde yedi buçuğu olan (1997) bin dokuz 

yüz dok.an yedi lira 28 kuruş teminat muvakkatelerini teklifna
meleriyle birlikte komiıyona vermiş bulunacaklardır. 

Yukarıda nevi göıterilen has ekmeğin kiloıu şimdiki narh ile 
9,5 kuruştur. 

İlan ve 1air bütün muraflar müteahhide aiddir. 
Fazla izahat almak ve şartnameyi ıörmek isteyenlerin Kon· 

ya Cezaevi Direktörlüğüne müracaatları ilin olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

' İstanbul Belediyesinden: 
ilk ~luhammen . tı 

h~rl~li ~ 
MutPınadi tamirat amelesine 5d tane 

el arabası 225 
Mutemadi tamirat amele~ine yaba, 

kazma ve kürek. Q47 50 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı i~ler ayrı ar 
paıarlığa konulmuştur. Evrakları Encümen ka.lek 
minele görülebilir. İstekliler hizalarında gö~terilen 1 

. 

teminat makbuz veya mektuhile beraber 23.5.938 paz!\rtt-
1 

günü saat 1 ı de Daimi Enciiınende bulunmalıdırlar. 
~ , 

İstanbul Komutanhğına bağlı birlikler hayvanat için 
380 ton yulaf satın alınacaktır. İhalesi kapalı zarfla 15 
haziran 938 çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. Mu· 
ham men kıymeti 25,200 liradır. lak teminatı 1890 liradır. 
Şartna 'esi 126 kuruş mukabilinde verilebilir. 

isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektublariJe 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazıla vesikalarile 
ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mek
tublarını Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna 
vermeleri 

~~~~~~~~~~~~~~ 

b) ÜZAVE DE LE R 

K• ytıer Orman Bölge Şefliğinden: 

2 haziran 938 per:ıeınlıe gunu • rman bölge şefliğinde 

odun, kiimür, tahta satılacaktrr. 

1 teyenler şartnameyi orman hülge şefliğinde gön bilirler. 
1 lcıdiler yüıde 7,5 ni~hetinde emaııet paralorıııı bankaya 
yatırmaları ve gösteril<·rı giirı ve saatte lıazır 1 uluıımalan 

ilan olunur. 

Edirne icra ve iflaı Memurluğundan: 

Müflis Trakya Konserve Türk Anonim şirketine ait Edirnede 
Sırıkmeydanında kain beş paviyon (ikisi eşçarı müsmireli üç bah
çeyi havi) senevi (600,000) kutu konserve yapabilen modern ma
kinelerle mücehhez konserve fabrsknsı aşağıdaki şartlarla utıla

caktır. 
Gayrimenkullerin muhammen kıymeti 7ll25 liradır. 
Fabrikanın mühim olan menkulleri. 

Sıra No. Aded Cinı ve nev'i Muham. kıymeli 
Lira 

2 

3 
4 
5 

1 

1 
1 
l 

On beygir kuvvetinde motör, iki 
zamanlı komple işler vaziyette. 
On iki beygir kuvvetinde motör 
iki zamanlı komple işler vaziyette 
Buhar kazanı. 
Otoklav 
Muhtelifülcins konserve imaline 

400 

700 
200 
500 

14 de ihale edileceğinden karuser almak isteyenlerin ,,a; 
de 7,5 kuruş teminat paralarile beraber Belediye E0' 

menine müracaatları ilan olunur. 

Boy 

6 20 
ö 30 
6 30 

Samsun Orman Başmühendisliğinden 

Mutavassıt 

devresi 
49 
43 
40 

p3 M3 Adedi Cinai • 

58 Meşe tel direği 6 7g1 
65 6 122 
52 • 193 

175 17 1o6 
S ·cı · 't ı· d k.. ·· d yedi amsun orman ı aresme aı o up ere oyun e 15 

eminde bulunan yukarıda cins, miktar, ebadı yazılı 1 di· 
adede muadil 17 metre ve 100~ ~esimetre mik'ap ~e~ d•" 
reği ~490 sayılı kanun gereiınCe 11.5.38 tarıbın 1 
30.5.38 tarihine kadar 20 gün müddetle açık arttırıo'1 
konulmuştur. or 

İhalesi 30.5.38 pazartesi günü saat ı 5 te Samsun 
man başmühendisliği odasında yapılacaktır. d 

ı ·o e 
Muhammen bedeli beher metre mik'abı mahal ı 

teslim edilm ~k üzere 15 liradır. 

Muvakkat teminat yüzde 7.5 hesabile 1778 kuruştu!~ 
1steklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve. ~I' 

tırma !çin de belli gün ve saatte orman başmühendı• 
ğindeki satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

• • • Cinsi Nevi Adedi 
Çam mamul Harman döğeni 31 . 

Samsun orman idaresine ait olup orman idaresi de~ 
sunda mevcut bulunan yukarıda cins miktarı yazıla ot , 
bir adet çam mamul harman döğeni 2490 sayılı ka00 

k,d•' geregınce 1 t .5.938 tarihinden 30.5.938 tarihine 

6 5 
yarar makineler. 
Kutu yapmıya mahsus 
ve fre:ıeler. 

makine 
' yirmi güo müddetle açık arbrmaya konulmuştur. 

11 
lhalesi 30 mayıs 938 pazartesi günü saat 15 te orrO' 

7 Sebze kurutma fırını 
1035 
ıoo 

5960 terden 
ibarettir. Bunlarla beraber bülün diğer makineler ve aletlerin 
kıymet ve a:led ve cinsleri İcra dairesinden öğrenebilir. 

Fabrika faaliyete geçebilecek bir h11ldedir. Makineleri yeni 
denecek kadar da az kullanılmış\ardır. Menkullerin muhammen 
kıymetleri mecmuu 6458 lira 80 kuruştur. 

Tellaliye resmi ihaleyi mütcakib müşteri tarafından derhal , 
tediye kılınmak meşruttur. Fabrikanın heyeti umumiyesinin bi
rinci taksiti pefİD ve mütebakisi 8 senede ve 8 müsavi takııitte 
ödenmek ve fabrika muntazaman işletilmek ve bu şartları temi
nen fabrika bedeline muadil bir tazminatı maktua taahhüdü mu
kabilinde fabrikanın tamamı alacaklılar namına ipotek edilmek 
şartile ihalesi mukarrerdır. 

fakat bu şartlarla talip zuhur etmediği takdirde fabrika bi
nalarile menkul malların perakende suretile müzayede ve satı

'ı yapılacaktır. 
Satıf yukarıdaki şartlarla yapılacak, toptan satışın ilk arttır

ması 17.6.38 tar;h cuma günü saat 14 den 16 ya kadar konser• 
ve fabrikası binasında yapılacaktır. O gün vcriluek bedel mu
hammen kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde en çok art
tıranan taahhüdü baki kalmak şartile ikinci arttırması 2 .7.38 ta· 
rih cumartesi günü gene ayni saatlerde :ıtonserve fabrikasında 
yapılacaktır. Muayyen arttırma zamanında toptan alıcı çıkmazıa 
menkul ve ıı-ayrimenkuller ayrı ayrı ve parça parça perakende 
suretile ve açık arttırma usulile yapılacaktır. Bu şekildeki pera
kende ıatıtın ilk arttırması 7 ve 8 inci temmuz 938 tarih per
tembe ve cuma g;jnleri saat 14 den 17 ye kadar gene fabrika 
binaaında ve muhammen kıymetlerinin yüzde 75 ini bulmadığı 
takdirde pey ıürenlerin taahhüdleri bak: kalmak şartile temmu· 
zun 22 inci cuma ye 25 inci pazartesi günleri Ryni yer ve saat
te yapılmak mukarrerdir. Pey ıürecekler muhammen kıymetlerin 
yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat vereceklerdir. 

Perakende satı, halinde binalara verilecek bedel mecmuu 
rehin bedeli olan 2000 lirRyı tecavüz etmesi şarttır. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin şartnameyi görmek üze
re Edirne İcra ve iflas Memurluğuna müracaatları ilan olunur. 

Sivas Belediye Reislığioden: 
Nevi Tahmin bedeli 

Lira 
Karuser 45 

Belediyede mevcut müccddet bir fort kamvon karose
rı satlıktır. 31.5.938 tarihine tesodüf eden salı günü saat 

başmühendisliği odasında yapılacaktır. 
Muhammen bedeli beher adedini 4 liradır. 
Muvakkat teminat yüzde 7,5 hesabile 930 kuruştur· 
İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergiln ve .'~(. 

tırma için de belli gün ve saatte orman başmühendt~ 
ğindeki satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Sam un Orman Baş Müherıdi liğindı>n: 
e· 

anı..,uıı orman idare~ine ait olup orman koruma babÇh 
~jndt• lllf'VCtıt 1:)450 iJ.\ 18-150 kiJo Ve sa·msıın fener b!I jl 
çe inıle kombyoııni Haydar yedinde 600 kilo mahlut odı>1, 
2490 sayılı karımı gneğince l 1 5 938 tarihinden 30 tn11!

0
• 

9:m tarilıinı: kad.ır yirmi gün müddetle açık nrtırnıayıt k 

nulınuştur. o 
l ı::: Samsı> ihalesi 30 ınay.s 938 pazartesi günii saat .> te 

orman baş ınlihendislik oda-:ında yapılacaktır. 
Muhammen hede i beher kilo u 70 santimdir. 
Muvakkat teminat yıızde 7,S he ıılıile J002 ~~ruştur. \l' 
f ..,teklilırin ş:ırtııanıP:;ini hergün ve artırma ıçınde be . 

gun ve saatte orman baş mülıendi liğirıcleki satış koınisY0 

nuııa müracaatları ılan olunur. 
( 

• •. Samıun orman idare!Iİne aid olup orman koruma baM, 
ıinde mevcud bulunan 72ö5 ila 9263 kilo kömür 2190 sayılı lı', 
nun mucibince l 1.5.1938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ' 

çık artırmaya konulmuştur. t' 
İhaleai 30 mayıs 1938 pazartesi g-ünü saat 15 de Samsun ° 

man Ba,mühendialiğ"i odasında yapılacaktır. 
Muhammen bedeli beher kiloıu 3.5 kuruştur. 
Muvakkat teminatı yüzde 7,5 hesabile 2B8 kuruştur. 

1 
İıteklileri~ şartnamesini ıı-örmek üz~re he.r .g~n ve. artırın• ( 

çinde belli run ve saatte orman Batmuhendıslığındekı 1atış lı 
misyonuna müracaatları ilin olunur. 

" Münakasa Gazetesi,, sızın ıçın Ank~' 
rada, Trakyada, Anadoluda ve İstanbuld9 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi g~· 
zeteleri okur ve tetkik eder. 
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Keşif bede~i 1875 lira 25 kuruş ohn Tepebaşı hah· 
~esile istinat ve ihata dıvarmm tamiri açık t·ksiltmeye 

1 .. 
00uloıuştur. Keşif cvrakile şartna nesi Levazım Müdür· 
Uğürıdc görülebilir. İstekliler 24!:10 N. lı kanunda yazılı 
"~sikadan ba,ka Fen işleri Müdürlüğünden alacakları Fen 
~ liyet vesikasile 140 lira 64 kuruşluk ilk teminat mak
l)I!~ veya mektubile beraber 7.6.938 salı günü sa ıt 1 ı de 
aınıi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (304 t) 

• 1 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: j 
- ---

• ~- 4 adet sıklop çember makinesiyle 130,000 kilo çelik 
1 

lop çemberi pazarlıkla satın alınacaktı. 
• 11- Pazarlık 3.6.938 tarihine rastlıyan 
~ı't 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat 

1 ın Komiıyonunda yapılacaktır. 

cuma günü 
Şubesindeki 

Ş 111- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Ubeden ahnabilir. 

8 
iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 

dllatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 
1 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (l793) 3 - 4 
• . "' 

ısoo kilo Etii Eter 
1960 ,, Metil Alkol 
ıoo ,, Kinin 

Ilı 1- Yukarıda cins ve miktarı yazıh 3 kalem malze
~ Şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

l~ 11- Pazarlık 3. VJ.938 tarihine rastlayan cuma günü 
~lat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 

1tıı Komisyonm da yapılacaktır. 
~tıblll Şartnameler parasız ohrak hergün sözü geçen 

eden alınabilir. 
't ıy _ isteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saat· 
tt Yulde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
~Komisyona gelmeleri ilan olunur. (28~9) 3 - 4 

E 

~ . 

~YOLLAR! iŞLETME u. MUDÜRLLiÖÜNDEN 

b~~()ÜNCÜ İŞLETME MÜDÜRLÜGÜNDEN : 

~ ~38 mali senesi içinde Samsun Limanına vapurla gelecek olan 
ş! ~111Cn 25,000 ton kömürün vapurdan sııpalan alınması ve idare 

' ı~8inc nakli ile s ı palan olarak idareye teslimi kapalı zad usulıle 
ııtl t llıeye konulmuştur. 

~. ~81 ltnıe 30-5-1938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 te ,. . 1 
& rı şlctmo Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

~~~ tı İşe girmek isteyenler 1125 lıra muvakkat temin at vermelr.ri ve 
tı1~ 11lın tayın ettiği vesika ve beyannamelerini havi teklif mektub· 

(" \ 1

1 
'Ynı gün saat 14 e kad :ır Komisyon Reisliğine vermeleri veya 

Iİ' Q •le kanun dairesinde göndermeleri lazımdı r 

o' 

~ ı.ı İşe aid muka vt>le ve şartname projeleri Samsun DeJ:osu ile 
ı~!Jrı istasyon Şefliğinden ve lstanbulda Haydarpaşa veıneainde 

1~ olarak dağıtılmakt.tdır. (1497) (2918) 4 4 

Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

~~~.Ye Cümhuriyeti ile İsviçre .Konfederasyonu arasında 
1Carj Mübadelelere atd tcdıy:ıtııı sureti tesviyesi 

hakkında anlaşma 

(706 inci nüshadan devam) 

MADDE 3. 

'·~· , 1~Çre Milli Bankasınca ikinci maddeye tevfikan tahsil edilen 
~ 1~ a4ağıda gosterilen tarzda istimal olunacaktır. 
,-bail olunan her meblağın yüzde 30 u İsviçre Milli Bankası 

't~~e Türkiye Cümhuriyet ~erkez Bankası namına İsveçre 
t Uıerinden açılan hususi bir hesapta mezkür Bankanın ser 

~-~•~rrufuna amade tutulacaktır. . 
t •ıl olunan mebaliğin yüzde 70 ı , bunlar clearig veya hu· 
~~kaa yolile te1Viye edileceklerine göre, ya bir clearik cami 
tt'tıllffı., veya bir takas hesabının matlubuna geçirecektir. Faiz 

Ilı~ tyen bu iki hesap lsviçre Milli Bankası nezdindt! Türkiye 
t-~"İYet Mer tez Bankası namına İsviçre frangı Üzerinden tu· 
~l tır. • 

tıır· · ·1 hl \~i t 1ng cami hesabının matlubuna geçırı en me atlar aşa-
~ •ra:da taksim olunacaktır: 
<ı ~Oıde 65 i clearing cami hesabının matlubuoda kalacak. 
1~t~ o 5 İ İsviçre Milli Bankası tarafından ıTürkiye !Cümhuriyct 
t~t'-8 nkası namına açılan hususi bir hesabın matlubuna ge-
~I! llllir. 
'4r~· 

l\tı 1
Ye Cümhuriyet Merkez Bankası bu hususi hesabın mev· 

1- flı Türkiye' de istihd•m edilen İsviçreli mütehassısların 
~·~ın transferine ve İsviçredeki Türk turistleri masraflarile 

\li~ "'çre' de oturan Türk talebe ve hastaları için lazım olan 
111 teıv iye.ine tahsis edecektir. 

9 l, 't.. MADDE 4. 
\ \ Utkiye Cümhuriyet Merkez Bankası tarafından 2 nci mad· 

ıı· t\>f'k 
t l 1 •n tahsil olunan mebali~, clearing veya hususi takas 
b,t'"iye edileceklerine göre, ya bir clearing cami hesabının 

r lakaı hesabının matlubuna geçirilecektir. Faiz ııelirme 

MÜNAKASA GAZETESİ 

yen clearing cami hesabı, Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

nezdinde İsviçre Milli Bankası namına İsviçre frangı üzerinden 
tutu laca lctır. 

2· , ikincikaoun 193..i tarihli clearing anlaşması hükümlerine 
tevfikan Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası nezdinde isviçre 
Milli Bankası namına açılan cami hesapta işbu anlaşmanın mer'i· 
yete girdiği tarihte mevcud bakiye ile mezkur ianlaşmanın mer'i· 
yeti müddetine Türkiyeye idhal edilen İsviçre emtiasının bedeline 
müteallik mü~takbel tediyat da, işbu maddenin birinci bendinde 
derpiş edilen clearing cami hesabının matlubuna ıeçirilecektir. 

MADDE 5. 

İ - Türkiye Cümhuriyet Merkez 82'nkası ve İsviçre Milli Ban· 
kael, 3 Üncü ve 4 üncü maddelerJe derpiş edilen clearing cami 
hesı:ıpl rının matlubuna yapılacak tediyattan birbirini mütekabi
len ıünü gününe haberdar edeceklerdir. Her tahıil ihbarnamesi 
hak sahib.erine aid tediyatın yapılması için lazım olan izahati 
muhtevi olacaktır. 

2. lhracatlara tediyat. teslimat tari7i sırasile ve clearing camı 
hesaplarının mevcutları hududu dahilinde yapılacaktır. 

MADDE 6. 
1 • Türk liralarının İsviçre fr ngına veya İsviçre farnklarının 

Türk lirasına tahvili Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının te
diye günündeki rayiçlerine gpre yapılacaktır· 

2- Türk lirasından veya lsviçre frana-ından batka paralar ü
zerine gösterilen borçlar, Türkiyede ye İniçrede, tediye günün
deki rayice göre İsviçre frangına tahvil edilecektir. 

MADDE 7. 
3 üncü ve 4 üncü maddelerde derpiş edilen clearing cami h«ı· 

saplarına yatırılm•ş paraların alacaklıları, matlublarını iki memle
kette me. 'i idhalat ve ihracat umumi rejin:i çerçevesi içinde Türk 
veya İsviçre menşeli bilumum emtia idhali ıuretile tediyat tarihi 
s1ra31na tabi olmaksızın ele geçirebileceklerdir. Clearinıri besle
meye sureti mahıuaada tahsis edilen Türk mahsullerinin İıviçreye 
idha!ine müteallik birinci madde hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 8. 
Birinci ınaddede zikredilen emtia müstesna olmak üzere, İsviç 

reye idhal edilen Türk menı,eli mahsuller işbu anlaşmanın mer'i· 
yet müddeti zarfında Türkiyeye idhal edilen İsviçre menteli bü
tün mahsullerle hususi takasa mevzu teşkil edebileceklerdir. 

MADDE 9. 
l. İşbu anlaşma mucibince mal kıymetinden, bu malın, nakli 

o~uiz yolile yapıldığı halde, c. i. f. fiatı, ve nakil kara yolile ya· 
pıldığı halde iıe, alıcı memleketteki varış iıtasyonunda teslim 
fiatı anlaşılacakhrr 

2. İki memleket arasında yapılan ticari mübadelelerden müte
vellit olup Türk ihracatçıları tarafından İsviçre' deki mümessille· 
rine borçlu bulunulan masraf ve kumüıyonlarla keza İsviçreli ih· 
racatçılar tarafından Tıirkiyedeki mümessillerine borçlu bulunulan 
masraf ve kumüııyonlar, müteamel ve iktisaden makbul bulun
dukça işbu anlaşma hükümlerine tevfikan tesviye olunacaktır. 

Türki~·e Cümhuriyet Merkez Bankası ve İsviçre Takaa Ofisi 
bu paraların mahiyet ve istimalini ve bunların yukarıda zikredi· 
len masraf V " kumüsyonlar bedelini hakikaten irae edip etme• 
diklerini tahkik ve murakabe hakkını muhafaza ederler. 

MADDE 10. 
İsviçre ve Türkiye'ye mütekabilen ithal edilmiye muhaasas 

Türk ve İsviçre menşeli malların satın alınması için avans su
retile tcdiyat, Türkiye Cüıahur!yet Merkez Bankasile İsviçre 
Takas Ofisinin rızaları mahfuz kal 1 ak şartile· işbu anlaşma hü
külerine tevfikan vukubulacaktır. 

MADDE 11. 
1. İtbu anlaşma ancak menşei iki memleketten biri olup di

ğer memle?,ete bu babdaki rüsum ve harçları vererek bilfiil id· 
hal olunan emtiaya müteallik tediya.a tatbik olunur. 

2 - İşbu anlaşmamn meriyete koomasından sonra Türkiyeden 
İıviçrı:ye ve ls viçreden Türkiyeye gönderilen emtiaya iki mem· 
leket salahiyettar makamla11 tarafından ilişik nümuneye tevfikan 
iki nüsha olarak verilmiş bir mente 3ehadetnameıi terfik ~oluna· 

caktır. 

3. Menşe 4ebadetnamelerinio ikinci nüshhaları (B aehadetna
meşi) idhalatçı rnemlekelin gümrüklerince damgalandiktan ıoora 
idhalitçılar tarafından tediya tta bulunacakları mali müesseseye 
vakit geçirmeksizin tevdi olunacaktır. 

4 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İsveçre Milli Ban· 
kası mezkur şehadetr.amelerin darugalanmı' nüıhalarına aid ol
dukları tediye ihbarnamelerine iliştirerek birbirlerine gönderecek· 
!erdir. Bununlı. beraber menşe şehadetnamelerinin idhalitçı mem 
leket gümrüğü tarafından damgalanmış B kumı, mal bedelinin 
Türkiye Cünıhuriyet M~rkeı Bankasına veya İ~veçre Milli Ban· 
kasına tediyesi anında idhalitçı tarafından ibraz edilemediği tak· 
dirde, her iki teşekkül tediye ihbarnamelerini, i'bu şehadetna· 
meler terfik edilmeksizin, birbirlerine mütekabilen ııönderecek· 
lerdir. Ancak şurası mukarrerdir ki, Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası ve İsviçre Takas Ofisi mezkür şehadetnamelerin, malın 
tamamen gömrüklenmesinden sonra, idhalatçı tarafından alaka· 
dar teşekküle verilmesi i;in icabede:ı edbirleri alacaklardır. 

MADDE 12. 
İki Hükumetten her biri kendi memleketinin ic!halitçıları

nı işbu anlaşma hükümlerin~ uymağa icbar için kendisine teret• 
tüb eden muktazi tedbirleri alacaktır. 

2 - Türkiye Dümhuriyet Merkez Bankuı ve İniçre Takas 
Ofisi işbu Anlaşmanın muntazaman işlemesi için lazım gelen tek· 
nik usuller hususunda mutabık kalacaklardır. 

MADDE 13. 
Gerek Devlete veya Türk amme hizmetlerine, ıerek nafıa iş• 

leri ınuka•eleleri mucibince yapıle;ı İsviçre emtiası satışları keza 
işbu Anlaşma nüfadına tevfikan tesviye olunacaktır. 

MADDE 14. 
İşbu Anlatmanın meriyete girmeainden evvel başlanmış olan 

hususi takas muameleleri 3 ikinci kanun 935 tarihli Anlaşma hü
kümlerine tevfikan tasfiye olunacaktır. 

(Devamı var) 

lmtiya:ı: sahibi ... yazı itleri 
O ,.~~törü: f ·~il GHı 

r.1ab t ,, Rilliır aokalc No. JO 

Bası!dığı ?er: ARTUN Baıunevı ı 

l 

Sayfa 3 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Coınmerce et des Cereales ;d'lstanbul ] 

:20 - 5 1938 

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Butday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday aert (Ble dur) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orıe An.) 
Arpa yemlik 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) Yukarı (Pluı) 

5 28 
5 20 

4 21 

7 5 

5 35 

4 22 50 
7 12 

Zeytin yağı l.ci yemelı..lik (Huile d'ol.) 
Susam (Seaame) 
Fındık kabuklu (Noiadtes) 
Güz Yünü 
Ceviz içi 
.rfıaır sarı (Ma'ia jaunf') 
Tiftik mal 

n oğlak 

Yapak Anadolu (Mohaire) 
• Trakya ,, Thrace 

Fasulye ufak (Haricot sec) 
Burcak 
Darı sara (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 

eten tohumu (Gr. de Lin) 
Yulaf (Avoine) 
Peynir beyaz (Fromaıe blanc) 
Çavdar (Seiıle) 
ıç fındık (Nois. decor.) 
Nohut iri(Poiı chiche) 
Kaphea 
Mercimek (Lentille) 
Pamuk yağı (Huile de colon) 
Suıam ,, ( ,, sesame) 
Badem içi 
Tavşan ,, 

Varşak n 

Porsuk 
Kunduz 

" 
Sansar derisi 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Üpium) 

Buğday (Ble) 
Arpa (0rııre) 

1439 
37 

Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mllir (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohuınu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesame) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek Oentille) 
Nohut (Pois Chichel 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
8. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
iç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 

70 
57 
11 

7 

2 

83 
48 -

33 35 35 22 

105 -

GİDEN (Exportation) 
Razmol 24 -
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (milleti 20 
Nohut (Pois chiche) 
İç fındık (Nois dec.) 
Un (farin~) 
Tifti!.: 
Yapak (Mohaire l 
İç ceviz 
K badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etranıers) 

Buğday (Ble) Liverpul 4 53 
" ,, Şikaro 3 66 
,, ,, Vinipek 5 43 

Arpa (Orge) Anvers 4 25 
Mısır (Mais) Londr'a 4 17 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 1 25 
Fındık (nois.) G.Hamburg 46 -

" L. n 45 -

··~~~~~~~~~~~~++~~++~+~++t 
~ y 

i " EVRİ " :~: ·:· . 
:!: Tercüme Bürosu ::: 
~· ~:• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil-
•!'.~ hassa münakasa ve müzayedelere müte.ıllik şartna
•!• melerin tercümesi derühte edilir. 

, 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatlar gayet mütediidir 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Ciimhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MlJNA KASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en !üzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınıı icnbı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

'---------------------------------~~ 
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ABONNEMENTS: Quotid ien des Adjudicationı 
ADMINISTRA 1 ıvı 

Ville et Province 
3 MOIS Ptrs. 450 

6 " .. R50 
12 1500 u 

Etranger : 12 •OİB Ptr . 2700 

GAZ Le No. Ptrs. S 

Y oghourtchou H:ın 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

T el~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

---··-Pour la Publicite a'adreucr 
a 1' Adminiıtration Journal Professionnel des F ouı:nisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse Telegraphique: 
l11tanhul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudicati,ons Ouve tes Aujour 'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
eıli•atif 

Caufü, . Lıeu d'adjudıcatıon et du 
proviıoi_r_e __ __5,:ııhier des Ch rge 

Jours l eure 

Const111ıction-Reparation- Trav PubJic .. ·Materiel de Construction-Carto).~raphıe 

Conltruction de six pavillons et batiment Comman· 
danat 8 h:mir (cah. eh. L. 10,06) (aj.) 

Reparation de 2480 metres de ch11.uısee et concas· 
sage et blocage de pierres s/route Sivu-Er
zindjan. 

Gre a ıre 201511 11 

Reparatıon bitiment ccole Primaira aı: Nabiye Ha
djilar. 

Prescntation cıı.rte actuelle au bourg Yenichebir : 
110 hectare.!. 

Constr. fenetres t'n fer nu biitiment central electri· 
que a la ville Maniesa 

Travaux de menuiıerie au bat. central electrique 
ville Mani11a 

Publique 6770 '40ı 

1040 

?ublique 1990 

Gre a gre 1248 -

,, 258 --

Concourı pour inetatlation monument "Ataturk,, iı 
Guiresourr (aj.). 

500 et 250 

G:onııtruction de deux maisons habitation pres la 
Ma.son du Peuple a Mani1&a (cah. eh. P. 50) 
~aj.). 

Repe.ntion mur d'appui au iardin Tepebachi (aj.) 

h .abiJlemeaf
4 

- Chaussures Tissus- Cuırs . --

Pli cach 20357 96 

Publique 1875 25. 

Toi e pour hav."'CS&C : 90000 metres (cııh. eh. P. 

528J. 

Pli cıch le m. O 65 

Transport--"' Chargl'ment Decbargement 

Tran•port d' articlea' .mono1'\loliıes . Pub\ıque 

Oivers 

!
-c", ·urettes : 50 p 

• ches et pd1eı. 
Van, pıe> .1 1 •. '1 p aıne pour 
Machlne-ou-.. 

Gre a gre 

.. 
225 

247 50 
18000 -

Pro•isions 
Pli cach 
Publique 

25200 
772~ 92 Foift . 360 t . (cab. c~ P . 126). 

. • 1 ~nitenciel' cie' Kastamou 
Paın pour t! r - K · " onıa 

" " 

B) Adjudications ~ la surenchere 
Pub\ique 6458 80 

h. ..t aı;cessaire . 
Fabriqu• de conserve mac uıe t. 

Boiıı de sapın . 

Charbon et boıı. 
Charbon, planche et chıırpente 
ı\uto marque Ford 

" .. 

L'industrialisatiott de la Turquie et son 
Commerce Exteri.eur 

Contrairement a ce qu'on pou'rrait croire a premiere. vue, 
leı succbı de l'induııtrialisation en Turquie, loin de reduıre le 
volume de nos echanges avec le• payı indu&lriels aont de na-

t re a intensifier noıı relations commercialeıı avec l'etranger. u • • 
il est vrai que dans certains domainea, l' autooomıe lou1ours 

croissantc de l'cconomie turque. cxclut ou diminue l'importation 
de certaines marchao.ndiaes de provnance etrangere P· ex. suc
re verre. papier). Mais cette autonomie qui peat mecootenter 
q~dques fournisseurs determinea, ne constitue point u.n obstac
le pour le developpement de notre commerce extçrıeur. Lcs 
ııtatiıtiqueı de ceı derniereı annces nous prouvent que pluı la 
Turquie couıplete son equipement industriel. plus ses echanges 

exterieurs augmentent. 

(En 1000 Livrea turques) 
Yol. tot. du 

lmport. Export. comm. ext. 
1934 86.790 92.149 178.939 
1935 88.823 95.861 184.684 
1936 92 531 117.733 2l0.264 

1937 114.379 137.983 252.352 
Ges chiffres nouı montrcnt clairement, qu' en 11 'inductriali· 

aant la Turquie n 'a pas diminue ıeı achats iı l'etran~.-r. Au 
contraire, l'industrie nntionale qui se developpe de JOUr en 

13577 76 

507 78 

93 23 

19 35 

1676 85 

140 64 

55'25 -

53 

17 88 

18 56 

1350 -

18qo 
579 74 

1997 28 

10 02 
2-4 38 

Com. Ach. Mın. Def. Nat. Ankara 10-6-38 

Oir. Trav. Pub. Sivas 9-6-38 

Municipalite Hladjilar 6 6-38 

Municip. Bursa Yenich t: hir 2-6-38 

Union lnstall. Electriqııe Vılle Manissa 27-5-38 

" 
27 ·5-38 

Vilayet Guıresoun Jusqu'au 25-7 38 

Dir. Va oufıı Manisıa 13-6-38 

Com. Perm. \fonicipAlıte lstanbul 7-6-38 

Dir.Ecom. ,, " 

Com. Ach . Min. D <' f. Nat. Ankara 24-6-38 

Dir. Principales monopole11 Samsoun 6-6-38 

{ 
Com. Jtorm. Mun. Istubul 
Dir. F.conom. ., " 

ldem 

{ 
Ad. G en Ch. de Fer Etat Ankara 
Bmreau d'Exp. H .pacha 

Com. Ach. Comraand. 1st. Findildı 

Procureur Gen Kastnmonou 
Konia 

8ureau Executif Edirn<' 
Dir. Forets Sımsoun 

" Chef lngenieur F orets K:ı'isseri 
Municipa\ite Sivas 

25-5-38 

25-5-38 
8 -7-38 

15-6-38 
6-6 38 
9-6·38 

17-6-38 
30-5-38 
30-5-38 
2-6-38 

31-5-38 

15 

15 

14 

ıs 

17 

17 

11 

14 -

15 -

15 

14 -

14 -
15 30 

16 -
lj -

15 -

14 
15 
15 

14 

jour chez nouı, a besoin, comme partout ailleurs, pour son 
completement, de l 'appui toujours croissant des autres pays 
industriels. Ainsi, en n'examinent que les chiffres relatıfs a ses 
deux dernieres annees , nous constııtons les augmentations ıuı

vantes danı les importations turques: 

(En milliers de Livreıı turques) 
1936 1937 

Fen et aciers 14.414 18.292 
Tiasus de coten 13.431 16.995 
Mschines 12.202 15.057 
Fils de coton 3,071 5.476 
Filı de laine 3.646 5.057 
Un exemple eloquenl nous est d 'ailleurs fourni a ce propos 

par l' Allemagne et le Royaume-Uni. Cca pnys ont touı les deux 
un caractere eminnement industriel. Or, il se tro uve que le 
Royaume · Uni n'en est pas moins aujoard'hui l' un des meillc.urs 
de \' Allemagne. De meme, ce dernier pays a im porte du Ro
yaume-Uniı, en 1936: du charbon pour 2224000 Livres Sterling, 
dcs fila de coton pour 263l000 Livres (et constituant plua du 
quart du total deı exportations nnglnises de cet articles), des 
tiısuıı de laine pour plus de 800000 Livres, ete. 

(a suıvre) 

Ç "rfamba 25.5.938 

KC5prü İnf. (Antalya Vil.) .. "t! 150 
Porselen fincan (PTT Ln. Müd.) .:\! 664 't Y 
Şose tamiri, menfn Ye köpr! int. (Trab:ıoa-lran Trao•• 

lkiaci Mınlakn Başmüd.) .Y 685 
Tavuk eti (Ank. Lvz.) .\-. 686 
Ekmek (Kütahya C. Müddeiumum.) .\! i86 
"' Krom maden cnheri (Kütahya Defterdar.) ~\; 686 \ -1 
Tarsuıta yap. haatane binası inş. (Meraia Nafıa Müd.) • 
Kömftr nakli (DDY) ,,; 689 
Kışlık elbişelik kumao (MMV) ,,; 68& 
Siren düdüğü (lnhis. U. Mld.) .\! 689 
Sadeyağ (Vize Ask. SAK) .Y 690 
Aıfalt kaplamalı yol inş. (lıt. Beled.) .\ :. 690 • 1 
Ham taşı çıkarılması ve istifi (Ordu Nafıa Müd.) •' 69 
Kagıt (Devlet Basımevi Dir.) .\! 691 
Çayır otu (Tekirdağ Ask. SAK) .\! 693 
Tab makinesi (lst. Beled.) J\~ 694 \: 
Nakil vaaıtaları içi• malzeme ile bakır plAk (İst. Beled·) . 

• Gübre {iıt. Beled.) .i\! 694 
Kaputluk kumat (MMV) .\! 694 
Portatif karyola (ist. Beled.) .\! 694 
Tezgah (Poıta ve Telrraf Fabr. Müd.) .\~ 694 ' 
Elbise, kasket, tulum, gömlek v.s. (iıt. Beled.) .1\: 694 ) ,\ 
Yatk ve yastık kılıflık bu (Orman Kor. Gen. Ko111ut•(Si_,p 
Tevkifhane llina11 için iki atlet jandarma kulesi iaıf· 

Müddeiumum.) ~~ 695 
Sadeyağ !Edirne Tu~.) X 696 
Sadeyağ ( ırklareli Tüm.) ~\~ 697 
* Çam odunu (Mersin Orman Müd.) .-\~ 687 
Hükumet konağı inş. (Beşiri Kaymakam.) X 697 l 
Erzak Ye mahrukat (Kastamonu Köy ·Etit. Yetiş. kurııl 
Heli inş. (Samıun Nafıa Müd.) ,,\! 701 
Sepetli motosiklet (Kayseri Emniyet Müd.) .\! 701 
Ekmek (Taraua C. Müddeiumum.) .. ~ 701 
Kamyon (iat Beled.) .\! 701 
inhisar maddeleri saakli (Kara İnhisar. Müd.) \ • 702 
Odun (DDY Malatya) ~! 703 
Karyola (Türkkutu Gen. Dir.) .\ • 704 

• Onlerinde yıldız. işnreti olanlar müzayedeye aittır• f 
Hamiş : "No." işareti ilam havi gazetemizin sayıı11111 

Mercrcdi 25-5-938 

Conıtr . pont (Vil. Aatalia) No 650 
lsolııteurs en porcelaine (Oir. Ecoıao•at P.T.T) No 6~ ,-ı 
Rep. chauaaee et conslr . archea et pontıı (Oir. Voie ' 

z.onde-lran) No 685 
Viande de poula (lntend. Ankara) No 686 
Pain (Proc. Gto. 1\utahia) No 686 
.. Mineraia d e cbrome (Defterdarat Kutahia) No 68b ,., 

t.4t1' 
Constr. pnvillon iı l'hôpıtal Tauous (Dir. Trav. Pub. 
Tranıport houille (Cb. de Fer Etat) No 689 
Etoffe pour unıformes d ' hiver (Min. Def. Nat.) No 688 
Sirene (Dir. Gen. Monopo:es) No 689 
Beurre (Com. Ach. Milit. Vize) No 690 
Constr. route en aııphalte (&.1un. lıtanbul) No 690 pJ' 
Entassement et extraction de pierres brutea (Oir. Trı"· 

No 691 
Papier (Dir . lmprimerie de L'E.tat) No 691 
Foin (Com. Ach . Milıt Te kirdagh) No 693 
Machine pour imprimerie (Mun . lstanbul) N 694 1,tı' 
Materiel pour embarcatiorı et plaques de cuivre (MuP· 
"' Fumier (Mun. lstanbul) No 694 
Etoffe pour capoutes (M in. Def Nat.) No 694 

Lits portatifs (Mun. latan bul) No 694 
Diverses mıchines (Dir. Fabrique P.T.'f..) No 694 

94 
) 

Costumea , casquelteı , camieoles ete. (Mun. lst ) No 6 ;' 
Toile pour taies d'oreillers et housse de matelas (C0

"' ~J 
Forets Anlc.) No 695 ıfl" 

Constr. tourı pour gondrm. au pcnitencier de 5;noP 
Rep . Sinop) No 695 

Beurre (Brigade Edirne) No 696 
" (Oiv. Kirlc.lareli) No 697 

• Bois de upin (Dir. Forets Mersine) No 690 N" C: 

Constr. konak irOUvernemental (KaymAlca•at Bechir•) oı'o 
Provision et combuıtıble (Dir. Ecole Normale Kastadl 01 Conıtr vespasicnne (Dır. Trav. Pub. Sam!oun) No ;oı 
Motocyclette avec panier (Dir. Sfirete Ka'issf.ri) No 
Pain (Procureur G ' n. Taraouı) No 701 
Camions (Mua . lstanbul) No 701 ) ~ 
T ranıport d' articlcs monopolises (Dir . Monopol es f(ar• 
B<'is (Ch. de Fer Etat Malatia) No 703 
Lits doubles (Dir. G en. Oıseau 'I urc) No 704 

* Lea uteriıqueı ındiqucal u11e •ente par Yoi• 


