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Cumhuriyet 
Dö~DONcO SENE No. 1225 

~===================~,ı 
ABO~E ŞARTLAR!: 

Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGI . . . . . . . . 450 
6 .. . .... .. ... 850 

12 " ...... . ... 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylığı: .... . ..... 2700 

Sayısı s kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir. 

Bayramı Şerefine 
PAZAR 

Hergün çıkar iktisadi, mali, ticari ve zirai 
~~ 

GAZETESİ 
Umum Tiiccarların ve Müteahhitlerin 

Fevl{alade Nusha 

Mesleki 

29 Birinciteşrin 1939 

Oro-anı(lır e 

Cumhuriyetin Onaltıncı Yıldönümü 
f \:~ Yurdumuzun istikl4lini 

lcıı ~Un Onaltıncı zafer çe. 
Otıı &ı ile tetviç etmiş bu-

~. 

·~ 
oı tı\ıııeu için ebedi bir 

llıct~ıı bu gUnil canla,'imanla 
ıı 

1 
Vazife ve hakkımızdır. 
tlkıau için kanlarını 

' ııı kahramanların ruhları 
buy~! Bütan bir Türk carni-
~ra k ruhıu koca bir millet 
~rı11~1lrıların kıymetli ha
,,. ŞUkranla, minnetle yad 
l~y Aziz Cumhuriyeti bize 

~ tQiaıııarın kalbleri içinde 
~nYor. liu gUn TOrk Milleti 
~tııllUıen ve hakkı ile be -
~ rnesud bir gündür. 

'ene • t nın saadet devresi 
bı;Çen her gün Türk ~il

<I Ulh ve selAmet gü
ı y 0hıuştur. Yurdumuzun 
ıır1 ltlctızıayan suJh güqeşi z • • 
ı •çın bir nur güneşi, 

ı. ltve bereket güneşi ol
btrtker taraf yeşildir. Her 
~ et açıyor. Toprakla-

'ı f~k"arıık , tarlalarımızdan 
\ b•rıyor. Görüyoruz, lşi 
l 1 ediyoruz ki memle
r~Otıaıtıncı saadet yılına 

\'t tıı hem eserile hem de 

' ııı ·6zn ile bundan bütün 
\'c •lletıerine kendini ta· 
ÇQ Sevdirmiş bulunmak
g1111kll Türkiye büyük dev-
111 a •na girecek kadar 
in llıuş, medeni milletlerin 
tııe Ulaşm ı ş, insanlık bis

'lıı:ı Yüksek derecelerine 
~ llş bir milletin yurdudır. 

~Yftıetıı yurdda hepimizi 
~a Yapan ve hepimize bu 
lct~atıdıranla rın huzuruna, 

11 
1112 Türk Milleti , bu 

t attkekliğine , civanmerd· 
itbaıetine inanmış olan 

bit arıcı milletler bile say
~Qaş e~mişlerdir. Türkün 
"e~· Özünün de samimiyet 
l aı •ne inanmış olan me
'ııp eını, yurdumuza, Asya 
b·:Y• emin , e sarsılmaz 

'tq00 
6PrUsü adını vermek

t l't etmemişlerdir. Tür-
tQ11 Urk Milletinin yani 

eı:· 
%:ı yltıin yaldızladıgı bu 
ı:ıı 11 1{1Ymetini yer yüziln· 

tıı e Yan ve takdir etmi
trı11 kalmamıştır. Bütün 
'tı:ı • ebebi yurdumuzda 
~a, e11ık bir devre içinde 
lıtır~ııc bir zamanda bile 
lıb 4nsız)~ olan tekılmill 

aı edlimlş bulunma-

' \' rete ~illetimize bu istlh-
Vc kabiliyetini veren 

~~·--= 
~l"le "e 'uurun 

erek mey-

Aziz Büyük ölü Ebedi Sef Ata-. 
tilrk'le onun mesai arkadaşı ve 

onunla fikir ve ruh beraberli

ğine sahib ve çok yaşamasını 

dilediğimiz Milli Şef ismet 

lnönü dür. 

Onaltıncı }il dönümünü kutlur

ken, bütün millet Ebedi Şefin 

manevi huzurunda eğiliyor. Ay

nı zamanda BO} ilk Milli Şefi 

ne de kalblerden ve ruhlardan 

fışkıran gür ve samimi haykırış 

ile: yaşa inönü ... Çok yaşa . .. 

dileğinde bulunuyor. Bu dilek 

candan gelmedir. Bu dilek her 

Türkün bağrından kopan saf 

bir arzunun heyecanını bUtUn 

yurda yaymıştır. Her Türk ba

gırıyor ve bağıracaktır : 

Yaşasın inönü. • . Evet, Ya 

şasın İnönü . . • O İnönü ki, İnö 

nünden itibaren Milletimize ve 

yurdumuza kazandırdıgı zaferler 

daima temadi etmiştir. O, 

bütün yurdu muazzam zafer 

bududları ile çelenklemiştlr. Har

bin zaferine s ulhun za ferini kot 

mıştır. Yurdun kalkınması için, 

milletin refah ve saudeti için 

varılması düşünülen her gayeye 

milli bir zaferle ulaşılmasında 

en mühim ve ağır vazifeleri 

üzerine almış o ve vazifeleri hak 

kı ile başarmıştır. Atatürk' le be

raber inönll Cumhuriyetimizin 

birer sertacı olarak milletin kal 

binde sevgi ile çerçevetenmış

tır . Dünyanın en sıkıntılı ve en 

nazik bir zamanındayız. Bu za

manın bütün badirelerini başı

mızdan, bütün tehlikelerini yur 

dumuzdan uzaklaştıran mllli Şef 

Büyük İnönü dür . Milli Şefimize 

bütün millet ne kadar Var Ol, 

Sağ Ol, diye haykırsa.ona ne ka 

dar şükran ve minnet hislerimiz. 

bildirirse, ona ne derece sa.) gı 

ve sevgi g österil s e yine azdır. 

Çünkü O Aziz AtatUrk'U n yolu 

nu takib e derek ı\\illeti ve Va 

tanı daima selAmet ve saadet 

içinde paydar kılacaktır. 

Sevgili Cumhuriyetimizin Onal 

tıncı yılını kutla rken Milli BU· 

yük Şefimiıi d e kalblerimiz le, 

ruhlarımızla candan selAmlıya

rak tebrik ederiz. 

dana getirdikleri 

kemalat eserinin 

Onaltıncı yıldönümünü idrak eden Türk Milletine ne mutlu! ... 
l:lu gUn bu iki Milli Kahramanın manevt ve maddi huzurları önünden bUtUn TUrklUk, kalblerl taziz ve tazim duyguları ile taşkın 

olarak geçiyorlar, Cumhuriyet dediğimiz kemalAt devrinin onaltıncı yıhnı yaşamak bahtlyarhğına mazhar olan Türk Milletini 

sevgi ve sayğı ile tebrik ederken lstiklAI 'ehldlerimfzl de rahlT et ile yadederiz. 
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Kanunlar - Kararnameler - Ticaret Muahedeleri: 3) SaH\hi)ettar daireye muk- ı Ultçıları tarafından Bankaya 
tazi evrakı mils bitenin ibrazı bilA teahhur tevdi edilecektir. 
şartile, 27 temmuz 1933 tarihli Menşe şehadetnamelerinin 

anlaşmanın meriyete konmasın- idhaıatçı memleket gilmrüğün 

dan önce Tilrkiye'ye yapılan ce damgalanmış olan B nüsha • 
Fransa menşeli malların ithalıl ları, emtia bedelinin Banka ve
tından mütevellit alacaklar; bu ya Ofis e tediyesi anında ldha
alacaklar eski A l hesabına !Atçı tarafından ibraz edileme
kaydedilecektir. dlği takdirde her iki müessese 

Türk.iye ve Fransa arasıııda 

Tiirkiye ve ., 

Tediye .. 

Fransa Arasıncla 

Anlaşnıası 

lki memleket arasındaki ti 
cari mübadelelerin hmzimini 
teshil maksadile Türkiye Cilm
huriyeti HükOmetile Fransa 
CUmhuriyeti HUkOmeti Atideki 
ahkAm üzerinde :nutabık kal
mışlardır: 

Madde 1 Türkiye ve Fran-
sa arasında ticari mübade
leler, işbu anlaşmanın mevkii 
meriyete girdiği tarihten itiba. 
ren ve 7 ve 8 inci maddelerin 
hükümleri mahfuz kalmak şar

tile. mllnha~ıran hususi takas 
yolile icra edilecektir. 

Türkiye menşeli mahsllllerin 
Fransız frangı olarak bedelle
rinin yalnız " 11 94 il bu hususi 
takas muamelelerinde kulla 
nılacaktır. Bakiye kalan ° 1,6 sı, 
Türkiye COmhurlyet Merkez 
Bankası namına açıhp onun 
tarafından serbestçe tasarruf 
edilc:blleceıc olan ve "8~ hesabı 
denilen hususi bir Fransız 

frangı hesabına tahsis edile
cektir. 

Madde 2 - Birinci · madde
deki şartlar dahilinde ithal o
lunan bilcümle emtia bedelleri 
ith1:t1Atcılar tarafından Fransa·
da Fransız frangı olarak, bun
dan sonra sadece ofis diye tes 
miye edilecek olan Parıs Tica
ret Odası Takas Ofisine ve 
Türkiye' de 1 Urk lirası olarak. 
bundan sonra sadece Banka 
diye tesmiye edilecek olan Tür 
kiye Cilmburiyet Merkez Ban
kasına yatırılacaktır . İhracat, 
çılar lehine yapılacak tediyut 
bu iki müessese tarafından icra 
olunacaktı r. Bunlar yukarıda 

yazılı hükümlerin tarzı tatbiki 
hususunda aralarında mutabık 
kalacaklardır. 

mezse alacaklılar Banka veya 
Ofis vasıtasite bu mebllğı «Hu
susi Takaslar Bakiyeleri » deni 
len ve her iki müessesede Fran
sız frangı olarak tutulan faizsiz 
diğer hususi bir hesaba devret 
tirmek htıkkına malik olacak
lardır . 

Banka ve Ofis - Hususi Ta
kaslar Bakiyeleri~ hesabının 

mevcudu haddi dahilindt: ve ta · 
rib sırasile tediyat yapmak su
retile hususi takas bıtkiyelerinin 
t~diyesini temin edeceklerdir. 

"Hususi Takaslar Bakiyele 
ri,, hesabına geçirilmiş alacak
ların sahipleri, bu alacakları 

nı emtia satın almak suretile 
de "Debloke,, etmek ha\:kına 

malik olacllklardır. 

Madde 7 - 1939 senesi si 
parişleri neticesinde ve işbu 

anlaşmanın tatbik mevkiine 
vaz'ından sonra Fransız tütlln 
rejisi tarafından yapılan Türkiye 

1 
menşeli tütün ithallUı bedeli, 20 
yirmi milyon franga kadar, Ofi 
se tediye olunacaktır. Bu yirmi 
milyonun 11 

11 5 i Fransız frangı 
olarak tutul~n ve 10 uncu mad-

1 dede tayin edilen şartlar dahi
linde ticari bakayanın tarih sı 

rasına göre tediyesine mahsus 
faizsiz bir -o_ hesabma geçi 
rilecektir. 

Bakiye birinci maddede mez . 
kür ·s .. hesabına geçirilecektir. 

Cerek Fransaya ve gerek 
Hindi Çiniye ithal edilen Türki
ye menşel i afyonların bedeli, 
10,4 milyon franga kadar ·B_ 
hesabına geçirilmek üzere Ofise 
tediye edilecektir. 

4) 15haziran1937 tarihli an
laşmaya tevfikan TUrki) e'ye ya
pılan Fransa menşeli malların it
hata.tmdan mütevel1id olup adı 
geçen anlaşmanın eski C hesabı 
matlubuna geçirilmiş bulunan 
alacaklar, 13 Uncu madd<:de 
ta~rih edildiği gibi bankaya u . 
sulü dairesinde tescil ettirilmiş 
bir hususi takas muameleı.ine 

mevzu teşkil eyleyen mallar 
müstesna olmak üzere, işbu 

anlaşmanın meriyete girmesin
den önce Fransız gümrük ara 
zisini bilfiil terketmiş bulunan 
mallara aid bilOmum alacaklar 
C hesabının alacağı gibi addo
lunacaktır. 

Madde 10 - Ofis, 9 uncu 
maddede tayin olunan ticari ba. 
kayanın tediyesini aşağıdaki 

şartlar dahilinde temin edecek
tir: 

1) Franko. Türk Ticaret Şir

ketinin 8 inci maddede derpiş 
edilen teslimatından mütehas
sıl mebaliğ, eski A t hesabı 

alacakları için °/11 40, eski A 

hesabı alacakları için ° ,1 40 ve 
eski C hesabı alacakları için 
°lo 20 olmak üzere tarih sırasi 
ie alacaklıların emrine amade 
bulundurulacaktır. 

Bu şartlar dahilinde satın alı-

nan alacakların mukabili türk li
raları eski A l,A veC hesapla~ 

rından alınmak suretile Fronko 
türk ticaret Şirketinin emrine 
verilecektir. 

21 Yukarıda yazılı ted iye şek 

li, Franko turk ticaret Şirketi 

nin muumelatından mütevellit 
mükellefiyetlerin alacaklılarca 
kabulllnü tazammum etmekte. 
dir Bunu etmeyenlere, yukarı

daki 7 inci maddede derpiş e · 
dilen D hesabı menabiı üşerin

den ve bn hesabın mevcudu 
Madde 3 - ithalAtçıların O 

fise ve Bankaya vaki teslimatı 
aşagıdaki şartlar dahilinde ya · 
pılacaktır: 

ı ) Türk lirasının Fransız 

frangına, Fransız frangının 

Türk lirasına tahvili Türki
ye Cilmhuriyet Merkez Ban
kasının. ithalatçının Banka ve 
ya Ofise teslimatta bulundutu 
gilnkU kuru üzerinden icra e
dilecektir, 

Madde 8 Türkiye menşeli 
emtianın Franko-TUrk Ticaret 
Şirketi tarafından yapılan ithal 
muameleleri yukarıda tayin o . 
lunan hususi takas rejimine tabi 
değildir. MezkQr şirketin ithal 
edecejti emtia bedelleri atideki 
şer ., it dahilinde istimal edile 
cektir: 

1) 11 

11 6 sı B hesabına geçi 
rilmek Ur.ere Ofise tediye edi 
lecektir. 

haddi dahilinde, eski A 1 hesa
bı alacakları için 11 ° 40, eski 
A hesabı alacakları için 0 ° 40 
ve eski C hesabı alacakları için 

11 ° 20 olmak olmak üzere tarih 
sırasile tediye yapabilecektir. 

2) Fransız frangından veya 
Tilrk lirasından başka paraların 

tahvili, ithalatçının Ofis veya 
Bankaya tediyede bulunduğu 

günde iki memlekette cari kur , 
üzerinden icra edilecektir. 

2) Bakiye üzerinden : 
A - 0

/ 0 25 i aşagıda tayin 
olunan şekillere göre ticari ba
kayanın tediyesinde kullanıl

mak için Ofise tediye edilecek
tir. 

B - 0 
0 75 i, doğrudan doğ

ruya, Franko - Türk Ticaret 
Şirketi tarafından iki hllkQmet 
arasında bu hususta münakid 
anlaşmalar ahkamına tevfikan 
gayri ticari alacakların tediye
sine tahsis olunacaktır. 

Madde il - işbu anlaşmanın 
me r'iyete vaz'ından sonra sevk
olunan emtiaya, iki memleke 
tin salAhiyettar makamlarınca 
merbut numuneye tevfikan iki 
nüsha olarak verilmiş bir men
şe şehadetnamesi terfik edi 
lecektir. 

Menşe ~ehadetnameıerinin 

ikinci nüshaları '·B nüshaları,, 
gümrüklerce tasdik edildikten 
sonra, Fransız idhalltçıları 

tarafından Ofise ve türk idha-

tediye ihbarnamelerini, bu şe

hadetnameler merbut olmaksı
zın mütekabllen birbirine gön
dereceklerdir. 

Mamafih şurası mukarrer
dir ti, banka ve ofis, emtea 
gümrükten tamamile geçtikten 
sonra idhalatcı tarafından bu 
şehadetnamelerin a ı A k ada r 
müesseseye tevdiini temin için 
icabeden tedbirleri alacaklar
lardır . 

Madde 12 - İşbu anlaşma
ya göre bir malın kıymetinden 
maksad o malın F. O. B. fiatı 

dır . 

C. i. F. fiatı ile F. O. B . fiatı 
arasındaki fark, yani navlun ve 
sigorta, memleketlerden her 
birinde mer'i umumi rejim ah
kamına tevfikan tesviye edile 
cektir 

Madde 13 - Bu anlaşmanın 
mer'iyete girdigi tarihte icra 
edilmekte olan ve bankaya usu
lü üairesinde tescil ettirilmiş 

bulunan hususi takas muame
leleri 15 temmuz ı 937 tarihli te
diye anlaşması hükümleri da
dabilinde tasfiye edilecektir. 

Bu anlaşmanın mer'iyete 
girdiği tarihte yapılmakta olan 
ve ofiste usu ili dairesinde tes . 
cil ettirilmiş bulunan deblokaj 
muame leleri 15 haziran 1937 
tarihli tediye anlaşması hU · 
kUmleri dahilinde tasfiye edi
lecektir. 

Madde 14 - Gerek Devlete 
veya Türk hidematı Amme teş

kilAtına gerek nafıa işlerine aid 
mukaveleleri tatbiken yapıla

cak Fransız teslimatının bedel . 
teri işbu anlaşma ahkamına 

tevfikan tesviye olunacaktır. 

Madde 15 - Frans11. müs 
temlekeleri, mahmi memleket
ler ile Fransa mandası altında

ki Afrika arazisi menşeli mah
sulat Fransa"dan transit geç
mek şartile yukarıda tayin edi 
len hususi takas rejimine tAbi 
olabilecektir. Bununla beraber 
bu mahiyetteki muameleler için 
her iki hükümetin önceden mü
saadesini almak lazımdır. 

Madde 16 - işbu an laşma 
ahkAmı Fransa ve Ct:zayir hak
kında tatbik olunur. 

Madde 17 - işbu anlaşma 
l eylOl 1939 tarihinde bir sene
lik bir müddet için tatbik mev
kiine konacakt1r. l eylOI 19-10 
tarihinden sonra tatbik oluna 
cak rejimi tayin etmek üzere 
iki hükfimet mayıs ı 940 ayı için
de temasa gireceklerdir· 

Müzeyyel 
T ürkiye Hlikfimeli ve Fransa 

HükOmeti , iki memleket ara
sında ticaret münasebetlerini 
kolaylaştırmak arzusile, i şbu 

müzeyyel anlaşmanın devamı 

müddetince , 29 Ağustos 1929 
tarihli mukavelenamenin l , 2, :t5 
ve 6cı maddeleri hükümlerile 26 
net maddenin C fikası hükümleri 
ve bu mukavelenameye ilişik 

protokolun bunlara tekabül eden 
maddeleri müs tesna olmak üze
re, diğer hükümler tekrar 
mer"iyete koy mak hususunda 
uyuşmuşlardır. 

Madde 1 - İlişik k i listede 
yazılı mahsuller müstesna ol
mak üzere, T i.irkhe menşeli 

mahsuller Fransaya idhallerin
de, tarife hus usunda, asgari 
tarife resimlerinden ve en 
ziyade milsaa1eye mazhar mil
let muamelesinden yani, idhalat 
resimlerinde olduğu kadar bu 
resimlerin mevzu teşkil ettik
leri veya edebilecekleri bil
cümle munzam resimler, 
emsal ve tezyit! er husu-

sunda Fransa'nın tarife tebdir
lerine, ticaret mukavelelerine 
ve yahut gUmrük cetvellerinde 
ve tarifelendirme usullerindeki 
tadilAta tevfikan bilcümle 
üçüncü devletlere bahşettigi 

veya e dilebilecegi en aşağı 

resim hadlerinde istifade ede
ceklerdir. 

İlişik ikinci listede yazılı 
mah,uller müstes na olmak üze
re. Fransa menşeli mahs uller 
Türkiye'ye idhallerinde, tarHe 
hus usunda en ziyade müsaadeye 
mazhar millet muamelesinden 
yani, idhalat resimlerinde ol
dugu kadar bunların mevzu 
teşkil etti ki eri veya edebile 
cekleri bilclimle munzam resim 
emsal ve tez.yitler hususunda 
Türkiye'nin tarıfe tedbirlerine 
ticaret mukavelerine veyahut 
gümrük cetvellerinde ve tarife
lendirme usullerindeki tadili\ta 
tevfikan bilumılm üçüncü dev
letlere bahşettigi veya edebile 
cegi en aşağı res im hadlerin
den istifade edeceklerdir. 

Madde 2- liu müzeyyel an
laşma t Eyldl 19.:S9 tarihinde 
bir senelik bir devre için tatbik 1 

mevkiine girecektir. 
1 Eylül IY40 tarihinden sonra 

tatbik olunacak rejimi tayin 1 
etmek üzere iki HükOmet Mayıs 1 
1940 ayı içinde temasa gire
ceklerdir. 

Paris' de 23 Agustos 1938 de 
tanzim edilmiştir. 

Liste ı 

Fransa·ya idhali. de Türkiye
nin en ziyade müsaadeye maz
har millet muamelesinden mUs
cefid olmiyacagı eşya : 6orçlu, aralarındaki alacak 

tesblt edildiği veçhile, alacaklı 
alacağını temAmen ahzO kabz 
ettiti zaman ancak borcun
dan kurtulur. 

iki HükQmetin muvafakat 
ve kabülllne iktiran eden husu~ 

si anlaşmalar mucibince gayri 
ticari alacakların tediyesine 
tahsis edilmiş bulunan Türkiye 
menşeli emtia ithalatı dahi hu
susi takas rejimi haricinde ka
lacaktır. 

---------------------------- Fransız ~ıinıriık 

Madde 4 - Banka ve Ofis 
kendilerine yapılan teslimatı 

aynı gOnde milte\cabilen yekdi
ğerine bildireceklerdir . Tahsil 
ihbarnamesi, aUlkadarlara te · 
diyeyl mOmkün kılmak için 
icabaden tarih ve menşe ka
yıtlarını muhtevi olacaktır. 

Madde 5 - Hususi takas mu 
ame lelerJnde, Fransa menşeli 

emtianın TUrkiyeye ithali,TUrk 
menşeli mukabil emtianın Fı . 

ransaya ithalinden evvel veya 
sonra olabilecektir. Bu mu
amelelerin mütevazin buluna
cakları ve en kısa müddet zar
fında intaç edilecekleri mukar
rl!rdir. 

Madde 6 - Hususi takas 
muamelelerinin icrasında muh
temel olarak kalacak bakiyele
rin, yeni hususi takas muame. 
h\tında kullanılması lAzımdır. 

Bununla beraber, eğer bu 
bakiye yüz Türk lirasından ve
ya muadilinden az olur ve mua
mele esmanının ° 0 5 ini geç. 

Madde 9 - Ticari bakaya
dan işbu anlaşma mutadına na
zaran aşağıdaki mana anlaşı

lacaktır: 

l 27 temmuz 1933 tarihli 
anla~maya tevfikan Tilrkiye·ye 
yapılan Fransa menşeli malla
rın ithali\tından mütevellid olup 
6 ağustos l 9H5 tarihli anlaşma

nın A 1 eski hesabının mat
lubuna geçirilmiş aıacaklar. 

2) 6 ağustos 193!> tarihli aıt
laşmaya tevfikan Türkiye'ye 
yapılan Fransa menşeli malla
rın ithalatından mütevellit olup 
adı geçen anlaşmanın eski A 
hesabı matlubuna geçirilmiş a . 
lacaklar, 1temmuz1937 tarihin
den önce bilfiil Fransız gümrük 
arazisinden çıkmış bulunan 
mallara müteallik alacaklar A 
hesabının alacaıtı addolunacak
tı r. 

Cuıııhuriyet clevrincle 

Sehirlerin e A 

ımarı 
~ 

Saltanat idaresinde ası rlarca 

ihmale uttrıyan ~chir \'<' ka!'aha
larım ızın yeni tch\kkilerc uygun 
~eki ide kurulup diizcl cilmesi 
C 'timhiiriyet idaresi tarafından 

ehemmiyetle ele alınan bir mc
.. elc olmu~cur. 

Belde nizamını kurmak, bel
de hem:-erilerinin hütiin ih tiyaç
la rı na cevap vermek ve vasıfla
rından tamamen mahrum olan 
kiihne kanun ve nizamlar veri
ne 930 ~e nesindc kabul eZi ilt.:n 
modern e~a..;ları muhte\·i kanun 
.;a yesin de bekit i~leri esaslı in
ki~a f \'t: iınkıln lara mazhar oldu. 

l 58ü .;ay ı lı belediye kanu
nu ~chir ' c ka..;abalarımızın fa
aliye tini hareketli bir hale koy
du. lklediyelerin yapacakları i~
leri bıinye ,-e gelirle rine göre 
sıraya koyarak va7.ife halinde 
gii ·terdi. 

i\ J uasır şehircilik, in:-;an top
l uluklarının ya~ıyacakları yerle-

ri onların ya~ayı~ ve çalı~ma 
,artlarına en uygun ~ekildc kur
mak ve c.Hizeltmck olduğuna 
g-füe ~ehır \'e kasabalarımızın 
harita ve im:ir ph\nlarından baş
lıyarak su, ı~ık, :;:ığlık ve temiz
lik tesislerini, hcp..;ini bir arada 
ele almak \'C bu işleri kı:-.a bir 
zamanda ba~armak zarureti ,·ard ı . 

Planlı, rn .. yoncl ~ehlr kur
mak hareketi ilk defa An karada 
vapıldı. Ankarada imar kanun
l arı, imar te~ki lılc ı k ı sa bir 
zaman zarfında Cumhuriyet 
ahidtsini yarattı. · 

~:~er: -inkılılbın dhanı hay
retler içinde bırakan modern 
teknip;inin bir nümunesidir. 

Ebedi Şefimiz birer ve:;ile 
ile ~ehir ve kasabalarımızın 
imarinde hedef nokta~ın ı şu 
vecize ile i~arct huyurmu~lar
dı. (Sehirlcrimiz, bulunan ve 
hulıcağımız tedbirlerle medeni 
tipte ~chirler olacaktır.) 

Tanfe ~o. ı 

52 

54 

62 
75 bis 

102 
106 
107 
108 
11 8 
11 9 

144 

205 bls 

211 

ı:mciaoio C'insi 
Balina ve kaşalot 

beyazı 

Balina çubuğu (iş . 

lenmemiş) 

Fil Dişi 
Rejim glüten ekme
ği v.s. 
Tarçın 

Karanfil 
Vanilya 
Çay 
KAfuri 
Hususi cins usare
ler (balata, kauçuk 
v.s. ) 
Formiyom tönaks, 
abaka v.s. 
Demir halitası veya 
demir madeni- hali 
talar 
Teneke, bakır, kur
şun veya çinkoya 
kaplı demir 

21 3 Çelik raylar 
07,07 bis j 
09

,
09 

~ Hamızı azot 

OIO Asid sulfooitrik 
ıı1:3 bis Gazterin tasfiyesin 

den çıkan amon~ 

yaklı sular. 

Anlaşıııa 
015 
0 16 

ll35 

054 

058 

059 bis 

059 ter 

k 
Ticari sa i amonY• . 

n"ıık Mayi anı0 ; 

anıdr r 
OksiklorUr dö kB 

bon . rnlŞ 
Komprime edıl 
idrojen rrı)1 
Komprime ve te 
edilmiş oksijen .,. 

dit mı. Komprime e 
azot e 

11' (1 Asetilen, argo • 
on 

01 37 bis Karnalit teres5Ubllp 
tından mnrekke 

0318 
0319 
0321 bis 
0331 
0334 

çamaşır tozu . 
Kinaldin , kinoteıl1 
MetilkinoJein v 5· 

Parakrec::idin 
· 11 

Nitroso- anatges ı 
·ııo 

Benziledcn • ıırtıı 
analgesin 

0336 bis DiamidodifenııUr~ .. i 
0356 Glisirisin veyıı glı -

288 

289 

3.,0 

~i sat damo~yak .ııtel 
lncelenmemış pB· 

hamuru dİ 
Külçe halinde t<tl 
hindi 1 ce., 
Camlaşma dere ~ 

j<; tO 
ne kadar pişrtı • il 

praktan mamul çe' 
nak, çömlek ve 
eşyası. şişe v.s. 

:l51 A ye B Pencere camı v 5'
5 

351 bis Camlı çerçeve ";çİ· 
497 den 509 ~ Saati ar ve sıııı .. i 
bis kadar \lik ve maızerne-

512 B 
515 

5 16 

5 16 lı i s 

517 

517 bis 

518 
51 9 

5 ı 9 bi s 

LC?komotif ıcıı'' 
Garnitürsuz ·ııe'I 
tarak maki ~ 

ve teferruatı ·ıı . i~I 
ı'nensucat sanll)1 •1 ı 

ihzar, mu tıı vıı~;ri 
ve ikmal ınakiııe duı 
Müde vver ve)'8 

tarak v.s. . I İ~ 
tam teçhizattı 0 ~ııııt 
katlama \ e b 

makineleri a. i ııe 
Sair iplik ma 
leri v s . 
1 )okuma tezgı'1111 111e 
Trikotaj vey~ 6'1 ı: r ' 
sanayii muıo 11 :por 
TUi, dantela, ~1 

v.s. makineıerı 
Ex 52 1 kuater Linot ipıer , e 
524 bis G Telsiz tetefotl r ı 

telegraf cihıııl9111, 
Frigorifi k cih8ı 
Dikiş igneferi ~ıı 
Çelik ve de!f1 lr 

527 bis 
544 
561 

blola r 11ıı' Kesilmış ve tı çil' 
lanmış batintl 
bukları 

634 ter C Ayar aJAtı rıısıııi 
635 Basari ve 

alAt 

Ex 635 bis A Steroskop . er 
648 Kimyevi kibrıt 

Liste il llıı ıı 
Tilrkiyeye idhalinde ~ rıııı~ıııı' 

en ziyade mu s a ad eye "':ıeiid 
millet muamelesinden ınO-
olmayacağı : 
Turk C~uınruk 

Tarifesi numara(! 
2 Katır 

:~ Eşek . 
:~..ı Yumurta .. 11,e'' 
57 Deni~ ve nehir sı.ı 11 ,e 

ex ı 14 Türk ve aceıtl l1fl 

ex 152 

ex 174 
198 

ex 206 
ex 207 
ex 280 
ex 283 

288 

300 

ex 409 

ex 674 

ex 694 

kilimleri de' e 
mısır. ça,·dar, 

dişi mısır 

Kuru üzüm 
Taze patates 
Lokum 
Her nevi bet,•ıı 
Stearin zifti 
Odun köınUrO ).0ııf 
Agaçtan taıaş. şll 
. l"k Un ve sıarfl l ııe 
ıp ı y der 
Tahta kundura r d11 

ıanlıl mürettep o 

hildir. tefi ' 
Taranmış ke 11 uııı'1 

kendir ve kırı 

e 

Kızaklar .. 11111' 
Puı•· 

Linyit, ve tıır 
mutat. 



~Btrincitıerin 1939 

t:konornik 

~lsıra yaf sebze ihracatı 

rny ~ meyva ve sebze koopera· 
1 trı birliği, Mısıra yaş meyva 
•t •ebıele .. imizin ihracını te-
llıin k d" 1 b" - ·ı .. illa sa ıy e ır mumessı 

~011derıneğe karar vermiştir. 
•
00Ptratifler umum müdür mua · 

•ın· f 1 ıkenderiyeye hareket ede-
Ceku,. 

Almanya ile kliring 

hesaplarının tasfiyesi 

1'iirkiye - Almanya arasındaki 
~'.ki ldiring hesablarını tasfiye 
~~il bir Alman heyeti gel
~ 'ttir. Alman bankacıları An· 
•
1 
' 8Ya giderek Merkez banka

li' temasa geçeceklerdir. 

Fındık fiatleri yükseliyor 

Haberleri 

A vrupadaki harp dolayısile f ev· 
kalade ahval harıısında her 
tarafta olduğu gibi Yuna· 
nistan hükumetince ih
racı yasak edilen mad· 

deler: 

1 - Pirinç de dahil olduğu hal
de bilümum hububat ve bunların 
mamulatı, 

~ - Her nevi canlı hayvanlar, 
3 - Süngerden maada bilu

mum taze ve tuzlu deniz mah· 
sulleri pişmiş veya konserve ha · 
line sokulmuş veyahut başka u· 
sullerle hazırlanmış bütün yene· 
cek maddeler yani et, tavuk eti, 
peynirden başka her nevi süt 
mamulatı, yumurta, patates, so· 
&-an, sarımsak ve her nevi ye· 
necek maddeler. 

1 Fındık piyasasında son gün· 
dt~d: görülen durgunluk ve fiat ı 
k ~llklüğü karşısmda Giresun 

00Peratifler birliğinin borsaya 

1 
'-.tıcılar tarafından arzedilmiş 
~laıı iç ve kabuklu bütün f mdık· 

4 - Mayi veya sulp halinde 
olan mahrukat odun veya talaş
tan yapılmış yapılacak madde· 
ler, 

5 
6 

Yün ve yün ipliği, 

Pamuk ve pamuk kırın· 

tı ıııübayaa etmek suretiyle 
~lığı müdahale piyasayı der
i . canlandırmış ve fındık fiat· 
''•ııi yu-k lt · t' se mış ır. 

b l<ooperatifler birliği bu müda· 
~ltsiyle piyasadan otuı bir ku· 
ı, ~ On paradan 28 ton iç fındık 
~ 0 ndört kuruş yirmi beş para
• 

11 da yü1de elli randıman esa · 
~1118 göre kırk b:n ton tombul 
l:bukıu fındık, on iki buçuk 
~ 'ı.ıştan kuru mal kabuklu sı · 
't" 1 fındık kaldırmıştır· 
'o l\ooJ•eratifler birliği bundan 

11'a devamla olarak borsada 
'tı% ~ ayanda bulunmak suretiyle 
d:~ık ıçi ve fındık fiatlerinin 
'91lıesiııe mani olacaktır. 

Dokumların standardına 
aid nizamname 

~ 
d. lltııuklu dokumların ıotandar-
1 ıçiıı Ticaret odası sanayi şubesi 
t'-ıtrıfıııdan uzuıı 1'amanlardan Le· 
u fl( lerinde durulup hazırlanm ış 
iltı .. d d . 

h stan ar nıznmııamesı 
"to· 
~ Jesi, dün toplanan ticaret ve 
~i~llyi odası idare he} etinde tet-

S Ve tnsvib olunmıı~tur. 
lq lltışlard dahi nizamname 

tıı k N·arıııa riayet olunaca tır . 
dij 1~tnnamenin hü\.ümleri şim
~· k Yalnız İstanbul ınıntakası 
lll}d· • 
Cc~t· l staııbul mıntakasında 

11, kadar dokuma te7gahı ça· 
~ak tadır. 

bq 1:aret odası meclisi çarşam
ti tg\İııij t Jplannrak ııizamnam~
~ etk ik edecek ve bu nizam 
~-l:tıe iki gazetede neşrolunduk
~ıı ;İr sene sonra mevkii t11.tbi-

Oı1ulacaktır. 

l\a.rabük fabrikasının ilk 

istihsal maddenleri 

bq~18 1lıen faaliyete geçen Kara 
ııı ~eınir ve çelik fabrikaları · 

~'tt.'~tih al maddelerinden ilk 
it 

1 lstanbul piyos sıııa gelmiş 

l:'rıb. 
lııit tıka taahhüde giriştiği de 
'~I "e. çelikleri vermekte, istilı 
~it etliği pik demiri, kok, ha n 

tı)tıtô.tı, Yol katranı, zift, kre 
tı, 11 ' be.n7ol, naftalin ve kok 

11 1.ı da satışa çıkarmak tadır. 

İhracat iılerimiz 
lbr 

~t~11 llcat işleri inkişaf etmekte 
l ~ ~ ediyor. İngiltere i~in dün 
"'il' 111 kilo tutan bin beş yüz 

ıı,t' tiftik satılmıştır. Fiyatlar 
~ - eri 
"'-~ıt ııe 92 102 kuruş arasın-
~tli Holandaya mühim bir 
~ly Hitün, Slovakyaya barsak, 
~lllı.'r. yumurta, Romanyaya, 
~ ~llt' . 
~ y ıataııa, Suriyeye, ltalya 

11~1.ı.ıııanistana tu1lu balık sa· 
"'lır. 

tıları, 
7 Büyük baş hayvanların 

ham veya işlenmiş derileri. 
3 Pirina, yağlı tohumlar küs· 

heleri, hayvan yemleri, 
9 - Keten, kendir ve emsali 

nebati ipliklerle bunların mamu· 
ıatı, 

10 - Kuein, 
l t Her ne ş::kilde olursa ol · 

sun hurda demir ve diğer ma
den hurdaları, 

12 - Demir ve diğer maden· 
lerden mamul borular, 

13 - Glisirin ve tarlrat dö ,o. 
Milli ve İklısat Nezaretinin 
ruhsatı ile ihraç edilebile· 

cek maddeler : 
Taıf' meyveler, badem, ceviz, 

keçi boynuzu, banıp unu, taze 
sebıe ve konserveleri, peynir, 
kestane, şarap, ispirtolu içkiler, 
nıarıııalatlar, şekercilik madde· 
leri, balmumu, bal, pirina yağı, 
reçina katrctıı, palamut, palamut 
hulasası, her nevi maden cehver
ltri, her ne şekilde olursa ol· 
sun yünlü kuma~lar, hayvan ye
mi olan küspeler, her ııevı kim· 
yevi ve ispençiyari maddeler, 
kokulu maddeler, s:1bunlar, kıl, 
kağıt parçaları, tuz, ı ytin yağı, 
ve küçük baş hayvan derilerinin 
ham ve işlenmiş olırnları. 
Yunan Milli Bankasının mü· 
saadesile ihraç edilebilecek 

maddeler : 
Kuru Üi.ümler, tütün, sigara, 

incir, baş üzüm, ı.eytin, narin· 

l celer, sünger, tuzlu bağırsaklar, 
halılar, kitaplar, sakıı, defııe 

/ yaprağı papatya çiçeği, keçi 
boynuıu tohumu, kırmızı biber, 
kiremit, ve her nevi toprak ma· 
mulatı, şişe, çanak, tab11k, ve di
ğer her nevi ıüccaciye madde
leri. 

Milli İ ktısad Nerareti Yuna· 
nistaııla d · ş ülkelerden getirti
len maddelerin idhaliııi tanzim İ · 

çiıı idhalatcılar araı.ında ııevile

leriııe göre birlikler teşkil edil· 
mesini resmi gazeteler ile ilan 
etmiştir 

Yunanistana Y"pılacak idhalat 
İktısad Neııuetinin !).9.fl39 tarih 
ve 82 64 sayılı sirkülerile ba11 
tahdidata tabi tutulmuştur. 

a) Bilıimum gümrük idareleri· 
ne gönderilen meıkur sirkül.:r
de aşağıda gösterilen ahval ve 
şerait haricinde ithalat rejimin e 
aid her hangi bir liste de yar.ılı 
oıaddelerden gümrük depoları· 

na \"Ürud eden malların ınem· 

lekele ithal edilmderiniıı ya· 
sak edildiği bildirilmiştir, 

1 - Yalnız. mezkür sirkülerin 
gümrük idarelerine vürudundan 
evvel ambara gelen, 

2 9.9.939 tarihinden evvel 
Yunanistana gönderilmek üzere 
yola çıkarılmış olan, 

3 - Sirkülerin tebliğinden ev· 
vel kredi açılarak teminata bağ· 
lanmış bulunan malların ithalle· 

Münakasa Gazetesi 

rine cevaz verilmiştir. 1 tileri _satıl.mıştır. Sabş miktarı 
b) Bunl.ırdan başka tediyalı j 150 bın kıloyu ~şma~tadır. Bu· 

kliringe bağlı olan memleket- nun 1170 balyesı 97,n kuruştan 
lerden mal ithaline evvelce mü- ve 430 balyeai de 102 kuruştan 
saade edilen ve henüz müddeti satılmıştır. 
bitmemiş olan yerlerden müsaa-
de alanmış mallarııı ithaliııe de
vam olunmasına ruhsat verilmi•· 
tir. 

c) İthalleri tamamen veya kıs· 
men kliringe bağlı olan peynir, 
sadeyağ, yumurta, odun, ispirto 
ve taı:e balıkların Yunanistan 
bank11sının, kliring hesapları 

komisvonuuun reyini almak şar
tile vereceği bir prim üzerine 
ithalleri tecviz edilmiştir. 

d) İhraç edilen Yunan emtea-
sına mukabil hususi takas sure· 
tile ithal edilmesi istenilen mal
ların ithalleri tensip edilmiştir. 

İngiltereye 150 bin kilo 
tiftik satıldı 

İngiltere için mühim tiftik par-

. . 

Jngiltereden büyük siparifler 
bekleniyor 

Türkiye ile İngiltere arasında 
yapılan anlaşmalar neticesi ola· 
rak İngilterenin Türkiyeye kre
di açması üzerinde cereyan eden 
mÜ7.akerelerin sona yaklaşması 

ve İng: liz Başvekili Çemberlay· 
n'ın Avam Kamarasında bu hu· 
susta vakı olan beyanatı piya· 
sada çok müsaid bir tesir yap
mıştır. 

Bugünlerde İngiltereden ıeniş 
siparişler beklenmektedir. lngil· 
tere ve Fransıanın ehemmiyetli 
miktarda tütün mubayaa ede
cekleri anlaşılmaktadır. 

MUNAKASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita - - . -- - -- . _._ 

İlk 
teminat 
22.so 

15.00 

İstanbul Belediyesinden= 

Muhammen 
bedeli 
300 

200 

Beyazıtta Koska caddesinde 142·144 
numaralı ev ve dükkanın enkaz satışı 
Beyazıtta Koska caddesinde 132-134 
numaralı ev ve dükkanın enkaz satışı 

17.89 258 52 İstanbul 51 inci okulun tamiri 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda ya· 

zılı itler ayrı ayrı p:uarlığa konulmuştur. lha\e 13.11 .39 pa
zartesi günü saat 14 de Daimi encümende yapılacaktır. 
Şartnameler Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde görü
lehiıir . Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları-

Eskişehir Nafıa Müdü!'lüğünden : 

Sivrihisar kaza merkezinde 20934, 10 lira keşif bedelli ilk o
kul inşaatı 23. 10.939 tarihinden 20. l 1 .939 pazartesi günü saat 14,:10 a 
kadar kapalı ı.arf usulıle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Vilayet 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Mu\•akknt tem inat 1570 05 liradır. 
Bu işe aid evrak : Proje, keşif hülasası, hususi fenni ııartname, 

vahidi fiyat listesi, baymdırlık i~leri genel şartname ve yapı işleri 
umumi fenni ş r tnamesinden ibaret olup her ıaman Nafıa Müdür
lüğünde görebilirler. isteklilerin Lenzeri işleri yaptığına dair en aı; 
ı sııOO liralık vesikcıya istinaden sekiz gün evvel vilayete müracaat
la alacakları bir ehliyetname ile Ticaret Odası vesikasıııı teklif mek
tublnrıııa eklemeleri şarttır. Mektublar yukarıdıt yazılı ihale saa· 
tinden en az bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Daimi 
Encümen Riyasetine tevdi edilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublar mühür mumu ile mühürlü ve 
iadeli taahhüdlü olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilweL. 

Seyhan Pamuk Deneme lslah ve Üretwe Çiftliği Müdürlüğünden : 

Seyhan pumuk deneme ıslah ve üretme çifliği için Hacı Ali 
köyünde yeniden inşa ed lecek olan a adet pamuk kütlü anbarile J 
adet tohum nııbarı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işin keşif tutarı 78613.05 lira ve muvakkat teminatı .-ııs ı 

liradır. 

Bu i,e nid eksiltme şartnamesi, mukavele proje i, hülasai ke · 
şif ve metraj cetvelleri, husu:ııi şartname ve diğer vesaik müessese 
müdürlüğü ile Seyhan Na fıa Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İhale il :Zıncileşrin 9l9 tarihine ıııüsadif cumartesi günü saat 10 
da Se}• hnn pamuk üretme çifliği müdürlüğünde yapılacaktır 

İstekliler ihale gününden laaknl 8 gün evvel bu işi yapabilecek· 
l e riııe dair Seyhan vilayetinden ehliyetname alacaklardır. 

Posta ile gönderilen tekliflerin dış :rarf ı iyice kapanmış ve mü· 
hür mumu ile uıühürlenm ·ş olacaktır. Postada olacak gecik meler 
kabul edilmez 

İsteklılerin teki f nıektuplarmı yukarıda yazılı ihale saatinden 
bir saat evveline kadar nıüdüriyetiıııize müracaatları . 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan; 

İhale günü talibinin vermiş olduğu fiRl yüksek görülen Emi
nönü yerli ve yııb ıncı askerlik şubeleri binası dairemizde mevcut 
keşif cetveli ve şartnamesi mucibince tekrar pazarlığı 31 1 Teşrin 39 
salı s-ünü saat 16 da yapıhcaktır. Keşif bedeli 5 ı2 lira 2 1 kuruş · 
tur ilk tenıin ı•lı 37 lirıı 73 kuruştur. isteklilerin belli gün 'e saatte 
Fındıklıda Komutanlık Satınalcoa Komisyonuna gelmeleri. 

• • • Komisyonumuıda mevcut fenni şartnamesi mucibince Rami 
kışlasındaki hamam pazarlık suretile tamir ettirilecektir. Pazarlığı 
1 2 Teşrin 939 çar.şamba günü saat IO da yapılacaktır. Keşif bede
li 939 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 57 liradır İsteklilerin ilk lemi· 
nat mektup veya makbu.ılarile belli gün ve saatte Fındıklıda Ko· 
mutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Ereğli Belediye Riyasetinde:ı : 

Ereğli çarşı yollarının noksan kalan kısmının parke ferşiyab 
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fen memurluğunca tanzim edilen proje, plan ve evrakı sairesine 
istinaden 21 . 10.939 tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
Bedeli keşif 1696 lira 60 kuruştur. 
Eksiltmeye iştirak için 127 lira 25 kuruş teminat akçasının 

Bele~iye veznesıne yatırılması şarttır. 
ihale 6. 1 ı .:m paurtesi günü saat 14 de belediye encümen ine 

müvacebesile yapılacaktır. 
Talipler bu babdaki keşif, proje ve saireyi Belediye yazı işleri 

kaleminden meccanen alabilirler. 

İstanbul Defterdarlığından : 

26.10 39 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile 
eksiltmiye konulan J 9195 lira 49 kuruş keşifli Dolmabahçe sara· 
ymıo sonunda Hayreddin is'<elesi yanındaki binanın tadilat ve ta· 
mirat işine talip çıkmadığmdan bir ay içinde ve en son 27. l 1.39 
taribiue musadif pazartesi günü saat ı 4 e kadar ihale edilmek üze
re pazarlığa bırakılmıştır. 

Pazarlık Milli Emlak Müdürlüğünde pazartesi ve perşembe gün· 
leri saat 14 te içtima eden Komisyonda yapılır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık hususi genel ve fenni şartna

melerile proje, keşif hulasası ve buna müteferri evrak Milli Emlak 
Müdürlüğünde görüleb ilir. Taliblerin 1440 lira muvakkat teminattan 
maada en az 15 bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ehliyet· 
name ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesikası ile Komisyona mü
racaatları . 

Eskişehir Kor Satıoalma Komisyonundan : 

Eskişehir garnizon birliklerinde yapılacak yol inşası kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. Kapalı zarfla eksiltmesi 16.11.39 per· 
fembe günü saat 16 da Eskişehir Kor Satınalma Ko. da yapılacak· 
tır. Keşif bedeli 20447 lira 55 kuruştur. İlk teminatı l ;;3 ~ lira 57 
kuruştur. İstekliler kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik 
ve teminat makbuzlarını hamil teklif m'!ktuhlarını saat 15 e kadar 
komisyon riyasetine vermiş bulunacaklardır. 

-- -------- ---~-_ _.,.... ------
Elektrik. Havagazı. Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınatma Komisyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 3 1,H3 l lira olan 3 111 arka teskere
si, 300 bobin, 3Ull çevirecek kolu, 5ULI kaLlo askı terfbatından ibaret 
4 kalem muhabere malzemesi paıarlıkla satın alınacaktır · Pazarlığı 
2. 1 l .939 perşembe günü saat onbirdedir. Kllti teminatı .ı6·ı9 lira 5 11 

kuruştur. Şartnamesi 155 kuruşa Aııkarada M.M. V. Satına ima Ko· 
misyonundan alınır . Taliblerin muayyen vakitte Aokarada M. M. V. 
Satınalına Komisyonuna gelmeleri. 

Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 

Ye1ilköy Hava Aktarma Ambarı Direktörlüğünden : 

Hava eratı için verilecek nümuneye göre kumaş mukabilinde 
570 takım er kışlık elbisesile 2;}() aded er kaputu ve 1 l aded erbaş 
kaputu diktirilecektir. 

Puarlığı 2 11.39 per9embe günü saat l 1 de Yeiilköy Hava Ak
tarma Ambarı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve ııümuneleri görmek istiyenleriıı her gün ve pa· 
z.arlığB girecekleriıı muvakkat teminatı olun 12g lira ile nıukur 

günde Komisyona müracaatları rica olunur. 

• • • Mühürlü ııümunesi, cins ve nefasetinde olmak üzere 5 b :n 
aded yün çorap pazarlıkla satın alınacaktır. 

İhalesi 2.11 39 perşembe günü saat 10,30 da Y eşilköy Hava 
Aktarma Ambarı Satıııalma Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartname ve nüınuııeyi görmek Ü/ere her gün ve 
pazarlığa girmek için meikur günde 131 lira 25 kuruş muvakkat 
teminatlarile Komisyona müracaatleri rica olunur. 

* • • Mühürlü nümunesı , cins ve nefasetinde olmak üzere 1300 
adet mendil pazarlıkla s tın alınacaktır. 

İhalesi 2. 11 39 perşembe günü saat 11,30 da Yeşilköy Hava 
Aktarma Ambarı Satınalına Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin şartname ve nümuneyi görmek Üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için meıkür günde 146 lira 25 kuru1 muvakkat 
teminatlarile Komisyona ınüracaatleri rica olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

5288 kilo sarı vakete alınacaktır. Pazarlıkla eksıltıue~i 7. ı.39 
salı günü saat 15 de Tophanede Lv. amirliği sntıııalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedt:li 13,22J lira, ilk teminatı _991 lira 
50 kuruştur. Şartname ve ııümunesi komisyonda görülür, lste~lile· 
rin belli saatte komi.yona gelmeleri. 

Deniz Levanın Satıualma Komisyonundan ; 
Muh. be. 

1200 kilo kösele 2160 
9 00 kilo vakete rn o 
800 adet caketlik deri 28 J() 

6940 
Cins, miktar, tahmin bedeli yukarıda yazılı .} kalem e-?ynnın 

31. 10.89 tarihine raslıyan salı günü s ıat 14,30 da paıarlı l. la eksilt· 
mes • yapılacaktır. 

Kati teminatı I04L lira olup şartnamesi komisyondan her gün 
alınabilir . 

İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada buluııan komisyona 
müracaatleri. 

• • • 
1200 metre dimi alınacaktır . Bak: müteferrik sütununda 

lst. Beled- ilanına. 

Mobilya. Büro ve ev eşyası. Muşamba. Ha~ ~ 
Çanakkale Mfüıtehkem Mevki Satınalma Komisyonundau: 

Birlikler için l, 2, 3 No. üzerinden 400 adet dökme soba 2 
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Bu gün ilan olunan 

Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün 

~~·~------------~----------------------------~------------------~----~------~--~----~------~ Münakasalar 
İnşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, Harita 

Parke fersiyatı 
lk okul binası inş. 

Ambar inş . : 4 ad. 

Hamam tamiri 
Eminönü yerli ve yabancı Ask. Şubeleri 

binası tamiri (tem .) 
Müze inş. 
Dolınabahçe Hayreddin iskelesi yanındaki 

binanın tadilat ve tamiratı 
Eskişehir garnizon birliklerinde yap yol iDŞ 

aç. eks. 
kapalı z. 

" 
paz. 

" 

aç. eks. 
paz. 

" 

1696 60 
20934 10 
78613 05 

999 50 
502 20 

1726 76 
19195 -

20447 55 

Elektrik-Havagazı-Ka 1 orlfer (tesisat ve malzeme~ 

Arka teskeresi: 300 ad.-bobin: 300 ad.-çe· kapalı z. 30930 -
virecek kolu: 300 ad.-kablo askı terti · 
batı: 500 ad. (şart . 155 krş.) 

iv1ensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. - ---
Er kışlık elbisesi: 570 tak.·er kaputu: 250 

ad.-erbaş kaputu diktirilmesi: 1 1 ad. 
Mendil: 13LO ad. 
Yün çorab: 5000 ad. 
Dimi: 1200 m. 
Sarı \'aketa: 5288 k. 
Kösele: l, ~ t.-vaketa: 900 k .·caketlik deri 

800 ad. 

paz. 

" 
" 
" ,, 

" 

840-
13220 -
6940 -

Mobilya, büro ve ev eşyası, Muşamba Hah, v. s. 

Kilim: 13000 ad. (şart. 2:'l() krt.) 
Dökme soba: 1,2,3 No h: 400 ad. 
Karyola: 25 ad .-demir sandalye: 2; ad,· 

madeni etajer: 25 ad.·şezlong: 25 ad. 
(temd.) 

Kereste, tahta ve saire 

Tabutluk kereste 

Müteferrik 

Yapı malzemesi: 21 kalem 
Su tesisatı malzemesi: 5 kalem (temd.) 
Makine kayışı: 2 rıoo m. 
Spor malLemesi 
Peynir tenekesi: 100( O ad. 
Tedfin işi 

Ağaç ve muhtelif cins fidanlar (temd. \ 

Erzak, Zahire, et, Sebze v.s. 

Pirinç: l O t. 
Amasya elması: 2,5 t.-Gümüşane elması: 

4 t.·İnebolu elması: 1,5 t,·ayva: 3,5 t. 
(temd.) 

Sadeyağı: 50 t . (temd.) 
Ekmek: 20 t. 
Sadeyağ. 3 t. 
Pirinç: 3 t . 
K. fasulye: 1 t. 
Elma: l t. 
Ayva: 1 t . 
Kavun: 1500 ad. 
Ta:te üzüm: 80 k. 
Portokal (80 lik) 125 sandık 
Çilek: 300 k. 
Kiraz: 400 k . 
Toz şeker: 70 t. 
Arpa: 600 t. 
Un: t i OO t. 

" !166 t · 
Sığır eti: 300 t. 
Yulaf: 300 t. 
Arpa: 300 t. 
Nohud: 100 t. 
Pirinç: 10ll t. 
Pilavlık pirinç: 190 t. (temd.) 

B. M ü 7 a y e d e 1 e r ----- ------
Fort otomobili 
Dişi manda 
Kasa ve hurufat 

paz. 

" aç. elu. 

aç. eks. 

paz. 
,, 
" 

aç. eks . 

" 
kapalı z. 

aç. eks. 

" 

" ,, 

" 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
,, 

" ,, 
kapalı z. 

" ,, 
" paz. 

" ,, 

" 
" 

aç. art. 

" 
" 

beh. 3 2:1 

2053 -

:i03 -

9999 11 

600 
2792 50 

13980 

2900 -

k. o 9,.iO 
k. 1 -
k. o 28 
k. o 15 
k. o 20 
k. o 10 

beh O 15 
k. o 12 

sandığı 2 50 
k. o 33 
k. o 25 

19558 -
30000 -

180000 -
144900 -
69000 -
18000 -
16500 -
11000 ·-
27000 -
41800 -

75 -
80 -

127 25 
1570 5 
518L -

57 -
37 73 

1 ~3 -
1440 -

ı.;33 57 

Ereğli Belediyesi 
Eskişehir Nafıa Müd. 
Seyhan Pamuk Deneme ve Üret

me Çiftliği Müd. 
İst. Komut. SAK. Fmdıklı 

> 

Zonguldak C. H. P . İdare Heyeti 
İst. Defterdarlığı 

Eskişehir Kor. SAK. 

4639 50 M. M. V. SAK. 

6-11-39 14 -
20-11-39 14 30 
l 1-11-39 ıo -

1-11-39 lO -
3 1- 10.:}9 16 -

2-11-39 16 -
27-11-39 14 -

16-11-39 16 -

2-11-39 11 -

128 - Yeşilköy Hava Aktarma Amb. Dir. 2-11·39 11 30 

146 25 
131 ':?5 
63 -

991 50 
1041 -

7312 -

153 97 

" " 
İst. Beled. " " 

Tophane Lvz SAK. 
Deniz Lvz . SAK Kasımpaşa 

M. M. V. SAK. 
Çanak. Mst. Mvk. SAK. 
İzmir Emrazı Sariye Hastanesi 

37 73 İst. Belediyesi 

750 -

45 -
209 44 

1048 50 

218 
93 

142 50 
225 --
63 -
~o -
15 -
7 50 

16 88 
7 :?O 

23 44 
7 42 
7 50 

1466 85 
2250 -

13500 -
10868 -
4700 -
2700 -
2475 -
1650 -
4050 -
3135 -

İst. Komut. SAK. Fındıklı 
> 

Tophane Lvz. SAK. 
Batvek. Beden Terbiyesi Gen. Dir. 
jst. Belediyesi 

" Ank. Belediyesi 

Çorum Ask. SAK. 
Galatasaray Lisesi SAK. 

İst. Komut. SAK. Fındıklı 
Yüksek Öğretmen Okulu SAK. 

> 

> 

> 

> 

Deniz Lvz. SAK. Kasımpaşa 
Sarıkamış Ask. SAK. 

" " 
" " Edirne Ask. SAK. 

" 
" ,, 
" Tophane Lvz. SAK 

Konya Defterdarhğı 
Bursa 2 ci İcra Mem. 
İst. 2 ci İcra, Ank. Caddesi Ay

dınlık Matbaası 

2.11-39 
2 l 1-39 

13-11-39 
7-1 J-39 

31-11 - ~i9 

8-11-:39 
2· 11-30 
3-11-39 

11 30 
10 30 
14 -
15 -
14 30 

il -
15 -
lO -

13-11-39 14 -

31. :o.a9 14 30 
3-t 1-39 15 -

31 -1039 I " 15 

13· 11-39 14 -
l !l-11-39 14 -
15·12-39 11 -

4-11-39 
:1 1.10-39 

31 -10-39 
16-11-39 
16-11-39 
16 11 .39 
16-11-39 
16-1 I-39 
16-11.n9 
16-l 1-39 
16-11-39 
16-11-39 
16-11-30 
16-11 .39 
2-11·39 

15-11-39 
11-11-39 
11-11-39 
2-11·39 
3-11-39 
3-11-39 
3.11.39 
3· 11-39 
3-11-39 

14 -
15 -

14 -
10 -
lo -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
1l -
lO -
10 -
IO -
ıı -
14-
14 30 
15 -
15 30 
15 -

1-11-39 
31-10-39 9 -

7, 11-11-39 12 -

ikinciteşrin 9fl9 pertembe günü saat onbeşte acele pazarlıkla ıatın dan alınır. İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerile ihale saatinde 
alınacaktır · Talihlerin Çanakkalede Müstahkem Mevki Satınalma 1 An karada MMV. Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 
Komisyonuna gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Beher adedine tahmin edilen fiatı 3~5 kuru? olan l :; bin aded 
kilim paıarlıkla nhn alınacaktır. İhalesi 8 ikinciteşrin 939 çarşam
ba günü saat onbirdedir. Kati teminatı 7312 lira 5D kuruştur. Evsaf 
ve şartnamesi 2..50 kuruşa Ankarada M.M.V. Satınalma Komisyonun-

İzmir Emrazı Sariye Hastanesi Başhekimliğinden : 
Hasbmemi1.in 2053 lira tahmini fiatla 25 karyola, 25 demir san· 

dalyıı, :'5 madeni etajer ve 25 tezlong açık eksiltmesi on gün müd· 
detle temdit edilmiştir. Şartname her gün Hastane Uaşhekimliğinde 

görülebilir. Eksiltme 3 ikincitetrin 939 cuma günü saat onda İzmir 
Tepecik Emrazı Sariye Hastanesinde toplanan Komisyon huzurunda 
yapılacaktır . Muvakkat teminatı 15397 kuruştur, Muvakkat teminat 

• onurıc 
olarak para veya para mukabilinde kıymetli evrak Komısy kkal 
alınamıyacağından isteklilerin eksiltme gününden evvel ınuva 
teminatlarını İzmir Mal~andığına yatırmaları lazımdır. 

Kereste, tahta va saire 

k ··t nuodıı Tabutluk kereste alınacaktır. Bak: müteferri su u 
İst· Beled. ilanına-

Müteferrik ----- -
İstanbul Komutalığı Satınalma Komisyonundan : 

Komisyonumuzda mevcut şartnameı.i mucibince 21 kale~ı >';f~ 
malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 31 l. Teşrın tte 
salı günü saat 14. :ıo da yapılacaktır. İsteklilerin beli\ gün ve 5811 

Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 
ta· ** • İhale günü talibi çıkmayan piyade atış okulunun yaptırı a· 

cak olan su tesisatı için 5 kalem malzeme pazarlıkla satın ıı~~ır 
caktır. Pazarlığı 3 2 Teşrin 939 cuma günü saat 15 de yapıJ~ca be· 
Şartnamesi her gün Koınisronda görülebilir. Muham?1en keş~f ilk 
deli 9999 lira l 1 kuruştur. ilk teminatı 750 liradır . lsteklilerın ber 
teminat makbuz veya mektuplarile ve kanuni vesikalarile bera 
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ı S 1 K . oııurı belli gün ve saatte Fındılilıda Komutan ık atına ma oo:ısy 

gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden : 
h ıJJ' Şehir Bahçeleri için alınacak olan 13980 lira kıymeti 01~ 8 

el1 

meneli ağaç ve muhtelif cins fidanlara talih çıkmamasına b11111

0
,. 

yeniden 45 gün müddetle kapalı z. usulile eksiltmeye konulrnu~l de 
İhalesi 15.12.939 cuma günü saat il de Belediye Encüıne11111 

yapılacaktır. 

Muvakkat teminat I048,50 liradır. 11 
Şartname ve listesini görmek istiyenlerin her gün EncÜ~:ii 

kalemine ve isteklilerin de ihale günü olan 15.12.939 cuıııa g1l 
l 1ır• 

saat 10 a kadar teklif mektublarını Encümene vermeleri ilan o 1111 

İlk 
teminat 
45,0 ı 

209,44 

63.00 

37,73 

Muhammen 
bedeli 
600,00 

İstanbul Belediyesinden : 

l k 10 000 ıı 
Beykoz fidanlığı için a ınaca , 

dtd 

peynir tenekesi . h ııŞ• 
2792,50 Mayıs 940 sonuna kadar Haseki, Cerra ~ıJJil 

Zührevi hastalıklar hastanesile Zeyoeb1'l1 
11
e 

Doğumevindeki fakir hastalardan bir ~;r;ıl 
zarfında vukuu muhtemel azami 1117 ve 

1 

dolayısile yaptırılacak tedfin işi. J; 
a)ırıllCll 

40,00 Haseki ve Beyoğlu hastaneler,i için 

( 1200) metre dimi. tabotlıı1' 
503,00 Mezarlıklar Müdürlüğü için alınacak 

kereste. ;~er 
Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı ıe5İ 

· l 3 939 ııır ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur, lha e 1 . l ı. P8 . zııbıl 

günü saat 14 le Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler t11İ 
ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk 1

\ 11i 
nat makbuz veya mektublarile ihale günü muayyen saatte pıı 
Encümende bulunmaları 

Baıvekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünden :di· 
Beden Terbiyıi bölgeleri, Kayak, Futbol, Atletizın "t ıı~ 

ğer spor şubelerine ait spor malzeme ve levazımı satın 8 rt1 ,e 
istemekte bunun için genel direktörlükten, bu levazııtl lc ti' 
malzemeyi en çabuk, iyi ve ehven fiyatla temin edece Jef 
carethane adres bildirmesi hakkında müracaat etmektedirrıı111 

Bu gibi levazım ve malzemeyi istenilen ıekilde te ,e 
edebilecek ticarethanelerin; arzu ettikleri takdirde (adre5 e'" 
fiyat listeleri alakadar bölgelere bildirmek üzere) ~ir.er Jıi 
saf, cins ve me~leket fiyat listesile ~ağaza ad~esler.~nı~gOı1e 
karada Başvekalet Beden Terbiyesı Genel Dırektorlu 
gönderilmesi ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundallıc~ıf 
Dikim evi için 2000 metre makine kayııı ahnac~5 te 

Pazarlıkla eksiltmesi 31 · ıo. 939 salı günü saat ıs .. 1o· 
Tophanede İstanbul Levazım Amirliği Satınalma J(oıtl'5 

nunda yapılacaktır. gel· 
İsteklilerin kat'i teminatlarile belli saate komisyona 

meleri. ___.,,,/ 

~-----------~------ıı--~~----~~------
Erzak. Zahire. et ve Sebze 

Sarıkamış Askeri Satınalma Komisyonundan: deli 
Sarıkamıı için 600 ton arpa alınacaktır. Tahınin b:1.s9 

30 bin lira, ilk teminatı 2250 liradır· Eksiltmesi t 5· lfl'lıı 
çarşamba günü saat 10 da Sarıkamııta Mıntaka satınfl yeı1 
komisyonunda kapalı zarfla yapılacaktır· Zarflar ınutvsııf 
saatten bir saat evvel komisyona verilmiı olacaktır·~ı bdif' 
ve ıartnamesi Kolordunun tekmil garnizonlarında görU e 

*** Sarıkamıı garnizonunun 1200000 kilo unla ı<arsJc~İj~ 
nizonunun ihtiyacı olan 966000 kilo un kapalı zarfla :edel• 
meye konulmuıtur. Sarıkamıı ununun muhammen btııtı;. 
180000 lira, ilk teminatı 13500 liradır. Kars ununu~ ınu 1oııil 
men bedeli 144900 lira, ilk teminatı 10868 liradır· lhnl~ cıı1'' 
11.11.39 cumartesi günü saat 10 da kapalı zarfla y~pı Jıırıfl1 

tır . Şartnamesi her gün komisyonda görülür· Teınınıı 110ııfJ 
yatıran isteklilerin teklif mektublarını eksiltme zaınan~ 
bir saat önceye kadar Erzurumda komisyona verınelerı· 

DenİL Levazım Satınalma Komisyonundan : J;ef• ı 
Tahmin edilen bedeli 1955._ lira olan 70 bin kilo toz şe ı.ııl'ııl• 

ikinciteşrio 939 tarihine raslıyan perşembe günü saat 11 de 
zarfla satın alınacaktır. !<O' 

oı her güıı ilk teminatı 1466 lira o.5 kuruş olup şartnamesi 
misyondan parasız olarak alınabilir. 



~Birinciteşrin 1939 

Ct~ı İs~eklilerin 249ll sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede
~ill trı kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 
ll:a~bcvvcline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 

UL ınukabilinde vermeleri. 

~ Isparta Tümen Satınalma Komisyonundan : 

~~ıı.~Yadaki kıtaatm ihtiyacı olan 538,000 kilo una talih çık-
939 1R•ndan ilk pazarlığı 31.10.939 ve ikinci pazarlığı 10.11. 
)~ll ive son pazarlığı 20.1 ~ .039 pazartesi günü saat 11,30 da 
)otıı acaktır. Şartnamesi lspartada Tümen Satınalma komis
~~09\ltıda görülür Muhammen bedeli 59,180 lira, ilk teminatı 

liradır. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

l0 28 ton mercimek 6.U.39 pazartesi günü saat 1 S.1 S te 
cıq 11hanede İstanbul levazı~ amirliği satınalma komisyonun
'• kPaı~rlıkla alınacaktır . ilk teminatı 336 liradır· Nümune· 
ttl 0tnısyonda görülür. İsteklilerin belli saatte komisyona 

ltıeleri. 

• 
11 8 

• • 3100 ton buğday kırdırılacaktır. Pazarlıkla eksiltme· 
~ll~ 939 çarıamba günü saat 14,30 da Topanede Levazım 
dtıtlıgi satınalma komisyonunda yapılacaktır· Tahmin be
llıt 26,184 lira, ilk teminatı 1963 lira 80 kuru§tur, Şartna
~·ı koınisyonda görülür· İstiklilerin kanuni vesikalarile be-

tr belli saatte komisyona gelmeleri· 

• • ·il • 649,400 kilo saman alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
~,,.:939 perşembe günü saat on be~te Tophanede İstanbul Levazım 
"'1tl'-· . b d l ~I ~gı Satınalma Komısyonunda yapılacaktır. Tahmin e e i 

0 .lıra 50 kuruş, ilk teminatı 1095 lira 86 kuruştur. Şartname 
~11Yonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif 
ltıptarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

Çorum Askeri Satınalma Komisyonundan: 

tk,1~layın 939 - 940 seneleri ihtiyacı için 10000 kilo pirinç 
'ltneye konulmu§tur. Eksiltmesi 4 ikincite~rin 939 cu
t~kk'&i saat 14 dedir, tahmin edilen bedeli 2900 ve nı,ı-
1411 l\t teminatı 218 liradır. Şartnamesini görmek istiyenler 
tt\ tarihinden itibaren her gün komisyona müracaat eder
~ıl ~Otebililirler. Eksiltme Çorum garnizonu ordu evinde ya
~~~llktır Taliplerinin vaktı muayyeninde teminat ve ka
~ıllıı Vesikaları ile birlikte komisyona müracaat etmeleri ilan 

lir 

İıatanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonuııdan : 

'l~le günü taliplerinin vermiş olduğu fiat komisyonumuca yük
~, ıoriilen Komutanl ı k birlikleri ihtiyacı için 5ll.f,Otı kilo sadeyağı 
tlıkJa satın alınacaktır. Pazarlığı 31 1. Te~rin 939 salı günü 

Ilı 4 de yapılacaktır . İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 
lılanlık Satınalrra Komisyouuna gelmeleri . 

~l Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonundan: 
r. ı,r, M . 

ıJ0 uh . fi. ilk te. 

~ 
ifi o 

~ 

knruş 
16 ) 
14 ) 
9 ) 

lira 

93 
Amasya elması 
Gümüşane elması 

İnebolu elması 
C I 7 ) Ayva 
ı a atasaray Lisesinin mayıs 19-10 sonuna kadar ihtiyacı olan 
~ "e nıiktar ve muhammen fiatile ilk teminatı yukarıda yazılı 
~ ~e ayvanın 31.10.939 salı günü saat 15 de Beyoğlu İ<;tiklal 
)oaı 3-19 numarada Liseler Muhasebeciliği binasında Okul Ko
İı~\ın~a açık eksiltmesi yapılacaktır. 

ı~1 eklıle,. şartnameyi görmek üzere Okul İdaresi ve Ticaret 0-
lt 

11~eni sene vesikası ve teminat makbuzlarile belli gün ve 
<>ınisyona gelmeleri. 

Yüksek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu 
Ba~kanlığından 

't· İlk Tahmini 
•~eceğin cinsi Çok Az teminat fiat 

tk Kilo Kilo Lira K . K . S. 
S ll'lek 20000 18000 142 50 9 50 
P~~e Yağ Urfa 3000 2500 225 00 100 00 
~ •tıç 3000 2500 63 00 28 00 
~(ru fasulye 1000 800 15 00 20 00 
ı\ tlta 1000 800 l S 00 20 00 
~ha 1000 bOO 7 50 10 00 
~ 'vun 1500 A. 1200 A 16 88 ıs 00 
~:ıe Üzüm 800 600 7 20 12 00 
~ickakal (80 lik) 125 san. 110 s. 23 44 250 00 
... 300 200 7 42 33 00 '\ira 
ıh ı 400 300 7 50 2S 00 
~ ... ~1esi 16. 11. 939 perşembe günü saat 10 da yapıla 
'r~k 
)il.c Sek Öğretmen okulunun 940 mayıs sonuna kadar 
it~ olan ve yukarıda nev'i ve miktarı yazılı yiyecek 

il~ q, \ farrtnamelerine göre ayrı ayrı gösterilmi§tir· Bun
,"«l~tı~ı eksiltme usulile eksiltmeleri yapılacaktır. Ve ek

lııl\t tı ~angi gün ve saatte yapılacağı ve bunlara ait ilk 
~ lJ tt:ııktarları yanlarında yazılmıştır. Eksiltme eski Dü· 
lı~1 ~_1rniye binası yanındaki Yüksek Mektepler Muhase
~'=}' •nasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Ek· 

1 
t'=1t\gireceklerin 939 yılı ticaret odası vesikasını ve ve
,~~'l areket edenlerin de noterlikten alacakları vesika-

~ •tek~~rneleri mecburidir· . 
~ek •lerin belli gün ve saatten evvel teminatlarını Yük-

~tl~1}e~.ler Muhasebeciliği veznesine yatırmaları ve fart" 
~~i\a Rorınek üzere Vefada Yüksek Ögretmen Oknluna 

l etıneleri ilan olunur. 

Münakasa Gazetesi 

• • 

MUZA YEDELER 

is tan bul Defterdarlığından: 

İstanbul tersanesinde bulunan 415 lira muhammen kıymetli 17 
kalem hurda merakip ve eşya açı~ arttırma yolile satılığa çıkarıl
mıştır. Satış bedeli nakden ve peşindir İhale 16. 11 .939 perşembe 
günü saat 14 de Milli Emlak müdürlüğünde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. Şatılacak ınerakip ve: eşyanıninev'i, mahiyeti ve şer
aiti etrafında her gün Milli ... Emlak müdürlüğünden izahat alınabili;. 
Taliplerin 21 lira:ı2 kuruş muvakkat teminatla muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 

Dairemizin 937 4802 numaralı dosyasile mahcuz olup 
bu kere paraya çevrilmesine karar verilen İstanbul Ankara 
caddesine Aydınlık matbaasında 3 adet kasa ve 90 kilo pun
taj hurufatının birinci açık arttırması 7.11.039 Salı günü sa
at 12 den 13,5 kadar ifa edecektir. 

Bu arttırmada mahcuz e§ya muhammen kıymetini ~ o 75 
şini bulmadığı takdirde ikinci açık artırması 11.11.939 da 
Cumartesi günü ayni saatte ifa edilecektir. 
=Alıcı olanların muayyen gün; ve saatte mahallinde hazır 
bulunacak~memuruna müracaat ederek almaları ilan olu; 

İstanbul Belediyesinden : 

İlk Muhammen 
teminat bedeli 

3 ı,oo 400,00 Topkapıda Topkapı caddesinde 92 117,9 ı l 15 
numaralı evlerin enku satışı 

22, 16 295.4S Bebek - İstin ye yolu üzerinde balta limanında 
yıkılan binalardan tahassül eden mermer ve 
demirlerin satışı 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda-yazıh işler 

ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 6.11.939 pazartesı . gü-

Elektrikle 
Yıkama 

Çamuır daha çabulc, rahat, daha iyı ve ucuı 
yıpranmadan yıkanır ve aynı zamanda dezı:n· 
felct" edilir. Kirli çamaşır Üç aaat ıarlıoda 
11kanır, kurutulur, ütulcnir ve kkrar lcullan
maya hu:ır bir hale ıretirilir. JAJAG çamuır 
yıkama tes:Utlan balckıoda izahat ı.teyinİL 

Birincı derecede referaııılat 

I· A. John A. f• Erfurt 
MlmeuU ı l.tubal. Kunıkahncl 
Bu 20122 DeJI Glyarmatl Telı 21117 

.., 
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nü· saat 14 de· Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliblerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen .saatte Daimi En
cümende bulunmaları. 

Devamı 6 ncı sayfada 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Mektebimiz yemek salonu masaları için (90 X 90) ebadında 

ve 6 milimetre kalınlığında kenarları ronajlı (150) adet .simili cam 
~artnaınesi mucibince ve açık eksiltme sur~tile satın alınacaktır . 
Beher camın muhammen bedeli (7) lira olup ilk timinatı (79) lira
dır. Şartnamesini görmek isteyenler her gün ve ek5iltmeye gire
cekler de 1.11.939 tarihine!raslayan çarşanba günü saat (15.15) de 
Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi binası içinde toplanan 
Satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. (8442) 4-4 

---.DIŞ DEPOSU._.... 

M. İ B R A H l M B E R K M E N 

Türkiyenin en zengin çeşitlisi 

lı 
v e e u a s r i D i ş D e p o s u d u r. 

Daimi bir sergiye maliktir. 

İıtanbul, Makulyan Han No. 2, 3, 4, 5 

BOR SA 
ÇEKLER 

?.7 - 10 1939 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdan 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prağ 

Madrid 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

5.21 25 
130.36 

2.95:?5 
6.62 

~9.16 

69.04 

21.71875 
0.965 
l.5t:-

13.1125 

23.16675 
0.93 
2.48 ·s: 

30.4525 
31.02675 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Türk borcu I· Peşin 19.8~> 

" " 
ili. 

" 
19.85 

1938 ~o 5 ikramiye 19.56 

Sıvas - Erzurum il 20.31 
.. " 

ili. :?O 32 

TEMAŞA ALEMİ 

~~ :~m~· ŞEHİR TIY A TR OSU 

1 ]im Tepebaşı Dram 
~~ kı.smı 

Gece saat 2n,30 da 

AZRAİL TATİL 
YAPIYOR 

istiklal Caddesi Komedi 
kısmında 

Gündüz saat 14 de 

KELOGLAN - Çocuk oyunu 

Gece saat 20. 30 da 

HİNDİSTAN CEVİZİ 

1 
HALK OPERETİ 

Bu akşam saat 9 da 

KADINLARIN 
BEGENDİGİ 

Yaıan 

M Yesari 

Cumhuriyet Merkez Bankasını 
AK Ti F: 

21 Birinci Teşrin 1939 vaziyeti 

PASİF: 

Kasa: 

Altın: Safi kiloğram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

Lira 

t :l.500.355 21 .80~.489, 77 
13.732.541. 

_ ...!_:560.295,89 

678. l 11 95~tti 16.81 
42:1.476,2i 

Altın safi kilogram : lll.Ulll.:!38 14.0~0.20·1,H 

Altına tahvili kabil serbest dövizler 16.290,66 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 

bakiyelerı : 3.854.3\15.94 
--~-

Hazine Tahvilleri: 

Lira· Sermaye: Lira 

İhtiyat akçesi : 

37.095.32\66 Adi ve fevkalade 
Hususi 

4.217.1 34,25 
6.000.000, -

• . 377.~93,01:' 

17.950.797,74 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563, -
Kanunun 6 · inci meddelerine tev-
fikan hazine tarafıııdan vaki tediyat 17.307.6ti6,= 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 14 l 4W.897,
Karşllıgı tamamen altın olarak ila-

veten tedavüle vazedilen 17.0 0.000, -

Reeskont mukabili ilaveten tedavÜ· 

Lira 

15.000.000, -

1 0 .2l7.134,2 "ı 

Deruhte edi. evrakı nakdiy~ karşılığı 15 .748.563.
Kaııunun 6 8 inci meddelerine tev-

le vuedilen 136.00'.l.OOO,-_ 294.140.897, 

fikan huine tarafından vaki tediyat ~:107.666.-:.. 141.440.897,-

Senedat Cüzdanı : 

Ticari senetler 197.9~4.996,37 197.924.996,37 

Esham ve Tahvilat Cüzddanı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 
A - ) karşılığı Esham ve Tahvilat ı İti· 

(bari kıymetle) 
B Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

48.6:> 1. 764,97 
7.564.277,0~ 

8.963.000,-
12.455,ö9 

56.216.042,05 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve döviz ü1.erine 
Tahvilat üıerine -2:_37.421,00 16.812.878,55 

•t.500.000,-
18.054.168,68 

49 C372~399, ı3 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

Yekun: 

Türk Lirası Mevduatı : 31 0.):l. · 22, 46 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil döviıler ~ .775 ·37 

Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiy~leri 40.031.535,49 40 034.310,86 

Muhtelif: 100 ()2:1.!)34,56 

Yekun : 49 ' .372.399, 13 

Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi 0 
0 4 Altın ÜLerine avaııı. u 0 ,i 



6 DIMANCHE 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de /adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Charges d' ad judicat. estimatif provisoire J o ura Heures 
~~~----------------~----~~~~~~----~~~----~---------~----~----~~----~~--~~~~ 

A) Adjudications au Rab~ 
Constructions -Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Const pave en parquets Publique 1696 60 127 25 Municip. Eretli 6-11-39 14 -
,, biit. ecole prim. Pli cach 20934 10 1570 OS Dir. Trav. Pub. Eskişehir 20·1 l-39 14 30 
,, 4 hangars ,, 78613 05 

Rep. bain Gre a gre 999 50 
5181 - ,, FermeAmel.ctf.ssaiCotonaScyhan 11-11-39 10 -

57 - Com · Ach · Comm. Mil. lst Fındıklı 1-1 .39 10 -
bat. bureau Recrutem. Mil. a Eminönü (aj} " 502 211 37 73 ,, " 31-10-39 16 -

Comt. ıııuı.ee Publique 1726 76 
Trav. modif. et rep. bat. sise a côte de l'e· Gre .iı. gre 19195 

123 - P.R.P. Zonguldak 2-l 1-:~9 16 -
144 l - Dclterdarat Ist. 27-11-39 14 -

chelle Hayrettin 8 Dolmabahçe 
Const. routes pr. les unites de la garnison Pli cach 20447 55 

Mil. a f.)kişehir 
1533 57 C. A. Corps Aımee Eskişehir 16-11-39 16 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Aıticles de corresponrlance: 4 lots (c. eh 155 P) Gre a gre 30930 -

Habillement - Chausaures - Tissus - Cuirs 

Vachette jaune: 5288 k. Gre a gre 13220 -
Cuir: 1.2 t.-vachette: 900 k.-peau pr confec

" 
6940 -

tion jaquctte: 800 p. 
Confection habits d'hiver pr. hommcs: 570 

" 
complcts·capotes: 261 p. 

Mouchoirs: 1300 p. ,, 
Chaus!lettes en laine: 5000 p. ,, 
T oile: 1200 m. Publique 840 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie 

Lib: 25 p.·chaises en fer: 25 p.-etagere en Publique 2053 -
metal: 25 p.·chaise·longue: 25 p. (aj) 

Tapis (kilim): 15000 p. (cah eh 250 P) 
Poele en lonte No 1,2 et 3: 400 p . 

Grt! .iı. g-re la p. 3 25 

n 

Bois de Construction, Planches, ~~rpen_t_e_ 

Boi~ de constr · pr. fabricat. de cercueils 

Divers 

Materiel de constr.: 21 lot~ 

> pr. install. eau: 5 lots (aj) 
Articleı. de sport 
Bidons de fromage: 10000 p . 
Trav. d'enterıement 
Divers plantıı d'arbrcs (aj) 
Courroie de machine: 2000 m. 

Provisi ons 

Paille: 188 t. 
Viande de mouton: 4, 1 t . 
Orgc: 300 t. 
Foin: 200 ,, 
Macaroni~: 50 t .·orge monde: 
Riz: 115 t. (aj) 

83 » » ,, 
Div. provisions: 16 lots 
Pain: 5345 k. 
Viande de moulon: 580 k. 
Fromage blanc 7,1 t. (aj) 
Fromnge kacher: 1950 k. (aj) 
Far ine: 6, 7 t. (oj) 
Olives: 4580 k. (aj) 
Pomme de terre: 20,3 t . (ai) 
Üignons: 13960 k. 
Pain: 83 t. (aj) 

,, 92080 k. (aj) 

10 t. 

Viande de moulon et d 'agneau: 17 ,5 t. (aj) 
Foin: 125 t . 

" 306 !) 

Avoine: 63 t. 
Foin: 49,5 t. 

n 48 t. 
Savon 
Riz: ı o t. 
Pommes ıl' Amasya: 2,5 t. -id. de Gümüşane: 

4 l.-id. d'lnebolu: 1,5 t. coing: 3,5 t. (aj) 

Publiquc 

Gre a gre 
,, 

Publiquc 

" 
" Gre a gre 

Publique 

" Pli cach 
,, 

503 -

9999 11 

600 -
2792 50 

13980 -

3760 -
1722 -

16860 -
9240 -

Gre it grc le k. o 20 

n 

n 

Publique 

" Gre a gre 

" ,, 
" 
" ,, 

" 
n 

)l 

• 
> 

,, 
,, 
> 

Publiquc 

" 

23350 -
18700 -

;;·5 25 
400 88 
208 80 

2485 -
1170 -
1072 -
1190 80 
1218 -

558 40 
830:1 -
9208 -
7525 -
5312 -

12240 -
3465 -
1980 -
2040 -

2900 -

Beurre: 50 t. (aj) Gre İl gre 
F nrine: 538 t. (aj) 
Lenlılle: 28 t. 
Broyage ble: 3100 t. 
Broyage ble: 420 t. (aj) 
Savon: 7 t. (aj) 
Macaronis: 10 t. 
Huile d'olive:.: 4 t. (aj} 
Paille: ~150 k.·orge: 3150 k. 

Paillle: 11 O t. 
n 649.4 t. 

Lentilles vertes: 65 t. 
Pois-chichc: 140 t. (aj) 
Div. provisions et fruits 
Orge: 600 t . 
Farine: 1200 t. 

,, 966 ,, 
Viande de boeuf: 300 t. 
Avoine: 300 t. 
Orge: 300 t. 
Pois·chiche: 100 t. 
Riz: 100 t. 
Riz pr. pilaf: 190 t. (aj) 
Pois-chiche: 5,5 t. 
Huile d'olives: 3,6 t. 
Riz: 6 t. 

,, 18 ,, 

" ,, 
,, 
) 

,, 
Publique 
Gre .iı. gre 

,, 

" Pli cach 
,, 

Gre a gre 
Publique 
Pli cach 

> 

" Gre a gre 
J) 

,, 

" 
" 

" 
" ,, 

59180 -

26184 
2520 -
2555 -
1800 -
1980 -

1461 ı 50 
9750 -

14000 -

30000 -
180000 -
144900 -
69000 -
18000 -
16500 -
11000 -
27000 -
41800 -

4639 50 

991 50 
l041 -

128 -

146 25 
131 25 
63 -

ete. 

153 97 

7312 -

37 73 

750 -

45 -
209 44 

1048 50 

282 -
129 ıs 

1264 -
693 -
900 -

1897 -
1403 -

41 64 
30 07 
15 66 

186 -
87 75 
80 40 
89 31 
91 35 
41 88 

622 50 
690 60 
564 38 
398 -
918 -
260 -
149 -
153 -

218 -
93 -

4'209 -
336 -

1963 80 
189 -
191 65 
135 -
148 50 

1095 86 
731 25 

1050 -

2~50 -
13500 -
10868 -
4700 -
271 o -
2473 -
1650 -
4050 -
3135 -

24 75 
105 30 
135 -
276 -

C. A. Min. Def Nat. Ank. 

Com. Ach. lnt. Tophane 
Com Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 

Dir. Hangar Aviation Y eşilköy 

,, ,, 
,, " 

Com. Perm. Mun. lst. 

Hôp. Maladies Contag. lzmir 

C A. Min. Def. Nat. Ank . 
Com. Ach Place Forte Çanakkale 

Com. Perm. Mun · lst. 

2-11-39 11 -

7·11-39 15 -
31-10-39 14 30 

2-11-39 11 

2-11-39 11 30 
:!-11-39 10 30 

13-11-39 14 -

3-11-39 10 -

8-11-39 1 ı -
2-11-39 15 -

13-11-39 14 -

Com. ftch. Comm. Mıl. lst. Fındıklı 31-10-39 14 30 

,, " 
Dir. Gen. Ligue Sportivc a Ank. 
Com. Perm. Mun. lst. 

n ,, 
Municip· Ank. 
Com. Ach. lnt. Tophane 

3-11-39 15 -

13-11-39 14 -
13-11-39 14 -
15-12-39 11 -
31-10-39 15 15 

Com. Ach. lnt. lzmir 8- 11-39 15 -
Chef Med. Hôp. Mal. Contag. lzmir 13-11-39 11 -
C. A. Bat. de Gend. No. 2 a Nazimi ye 31-11-39 10 -

,, ,, 
Com. Ach. lnt. Tophane 

> Mil· Sarıkamış 

" ,, 
Dir. E.table Mercimek Ceyhan 

,, " 

" " 

31- 1 ı -39 1 l -
8-11-39 14 -

!11-10-39 10 -
31-10-39 10 -
30· 10-39 1 1 -
30-10-39 14 -
30-10-39 14 -

C. A. Lycees et f.c Second. !zmir Mardi 14,30 

,, 
" 
" 
• 
" > 

) 

,, 
> 

" 
> 

,, ,, 
Com. Ach. Milit. Bornova 

" ,, 
) 

> 

" 
" 

,, 

" • 
ll 

Milit. Sarıkamış 
Milit. Çorum 
Lycee Galatasaray 

" ,, 

" ,, 
> 

" 1-11-39 16 -
1-11-39 10 -
2-11-39 14 -
2-l J-39 11 -
3.11 39 lO -

!31-10-39 10 -
4-11-39 14 -

3] -1 (1.39 15 -

" 
Comm. Mil. lst. Fındıklı 31-10-39 14 -

20-11-39 11 30 
6-11-39 15 15 
8-11-39 14 30 

Dans 1 moi:. 

,, Milit. Isparta 
Com. Ach · lnt. TophB'le 

" " 
" Div. Samsun 

" " ,, 
,, ,, 

Municip. Trabzon 
Com. Ach. lnt. Tophane 

,, 
,, 

" ,, 

,, 

" 
" 
" > 

n 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 

,, 
" 
" Ecoles Sup. lst. 

Mil. Sarıkamış 
,, 
,, 

Mil. Edirne 

" > 

,, 
) 

lnt. Tophane 
Mil. Isparta 

,, 
,, 

,, 

,, 
Mardi et vendredi 

~·11-39 14 -
16·11-39 15 -
3 1.10-39 13 30 

1-11-39 15 30 
16-11-39 10 -
15-11-39 10 -
11-11-39 10 -
11-11-39 10 -
2-11-39 11 -
3-11-39 14 -
3-11-39 14 30 
3-11-39 15 -
3 11 .39 15 30 
3-11·39 15 -
6-11-39 14 45 
6-11-39 ~14 45 
6-11-39 10 -
6·11·39 10 30 

29 OCTOBRE 939 

( 5 nci sayfadan devam ) 

Bursa Birinci İcra Memurluğundan: nar 
Cins nev'i kıymeti muhammineler aıağıda yazılı ~~J1la 

bir borç tan dolayı açık artırma ile satılaçağından 8;{' 1 ıcrıs 
Bursa havvan pazarında 31 ·10.939 salı günü saat 9 :1 J1lıı.· 
olunacaktır. İttirak edeceklerin gösterilen saatte mezkur 
halde bulunmaları ilan olunur : Diti manda 2 ad : 

Devlet Limanları İtletme Umum Müdürlüğünden: ki 
Kuruçeşme amele yurdunda mevcut birkaç bin tane .~;re 

kömür çevalyesi pazarlıkla gerek toptan ve gerek partı 
ayrı!mak suretile satılacaktır: . _ _ t 0rı 

isteklilerin 31.10.939 tarıhıne rastlıyan sah gunu saa uo· 
beşte Rıhtımdaki Umum müdürlük binasında toplanan 511 

alma komisyonuna müracaatları. 

Ankara Defterdarlığından : 

Fabrikanın Beygir Fabrika k•sı 
İsmi senesi kuvveti numarası Atmoster Fabrikanın ınst 

Canosta -i921--so~~OO-~lM ___ ~2 -A~:-an~.-ÖsToG~~~ 
G.M.B.H. srurrG~iııde 

Yukarda evsafı yazılı lokomobil makinası 23-10-J33 tarı ,t 
istasyon civarında Cumhuriyet un fabrikasında satışa çıkarı\cnıŞ s• 
1l1 O liraya kadar sürülen pey haddi layıkmda görülmediğindell 
tış 4.11.939 tarihine talik olunmuştur. ııd• 

Taliplerin işbu tarihe tesadüf eden cumartesi günü saat 
0 

mezkur mahalde bulunmalara ilan olunur. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan : ııııl" 
Mahcuz olup paraya çevrilmesne karar verilen 50 lit\ 11rt· 

hammen kıymetli kanape, koltuk, masa ve klasörün birinci açı 1'11• 

tırması 9.11 39 perşembe günü saat on bire kadar ve muhaıııın~" 68ııt· 
metin yüzde 75 n i bulmadığı taktirde 14.11.939 salı güoü aynı k 11rt· 
ten itibaren Galata Havra Sokak, Cemaat hanında ikinci açı 
tırması yapılacağı ilan olunur. 

Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğünden: 

Miktarı Muham. vahit fiatı Tutarı 
Cinsi M3 D3 Lira Kr. Ura I<~ 

Dikili kayın ağacı 281 000 2 50 702 !ııığ" 
Hatay vilayetin Dörtyol kazası dahilinde Banraı f<ıırıl· 

ormanından 291 M3 miktarında kerestelik satıta çı 
mıştır. 9 J1 

Satıı 23.10°1939 gününden itibaren 17 gün sonr~ ıo§il 
1939 perıembe günü saat 15 de Seyhan çevirge müdı.Jr 
binasında yapılacaktır. el: 

Beher metre m3 kayının muhammen fiyatı iki ura 
kuruftur. J1lı1!11 

Şartname ve mukavelename projeleri Orman \l 
11 

-yt 
müdürlüğünden. Seyhan orman çevirge müdürlüğünde 
Dörtyol orman bölge ıefliğinden alınır· 

Muvakkat teminat 52 lira 69 kuru~tur· 
Satış umumidir. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Mikdarı 

M.K.N. Marka Ki. Gr. Eşya cinsi 

--- - ---- --- - ·· -------- - --- - - - 69 (1 

35:37 PZ 196 Demir mihaniki makine aksaııt 1 192 1J 
3536 ASA 1:>0 Galvanizli demir boru ) 3 ~ 
3535 NKM 677 Demir su tulumbası ğı ~ 
3534 NKM 1583 Boyalı su süzgeci Si j-1 
3533 ICF 5-t Demir jartier ucu "~ 
3 8 ı ,., .. ı 

5:! A W l 78ıl Safi ipek pasınanteri eşy. tırtı gl " 
3:>31 TS 51 Lastik boru sS 
353:! İCF :!O 

3481 
34 6 
2 lOI 

1490 
3474 
3478 
3479 

İhalesi 8. l 1.939 
,, jartier ucu 

CE 23.t 50J Boyalı kurşun krem tüpü 
BCO 3 l 600 Bo-? fotoğraf filmi 
T 1602 Rengi tabide cam şişe 
Becia 
(İstanbul) 5707 Zeytinyağı 
LKJR 254 500 Pamuk mensucat 
RZC 60 Adi mukavvadan bot kutu 
NE 14 Ağaç çerçeveli fotoğraf resıni 
İhalesi 9.11.939 
AP 341 500 Sade demir çekmece kilidi 
Adres 216 Kauçuk solusyonu 
Adres 104 Müstahzarah gıdaiye 
RF 147 600 Pamuk ipliği 
NMB 138 Pamuklu ipekli mensucat 

35:..'9 
3519 
3514 
34S8 
3485 
34~4 DFC 684 Toz zerdeçal -A 

B 1 ~· 76 ı1 
3482 DSSA 375 Topu boyalı P. mensucat z1dl 
3508 YB 1025 500 Merserize pamuk mensucat ,de 

ihalesi 10. 11.9 9 jjı1le ~i' 
Yukarıda evsafı yazılı eşya yukarıda gösterilen g ~

ve saat 13 de s:rkecide Reşadiye caddesinde Halı antreP05:11 ~ 
linde Satış Müdürlüğünde açık arttırma ile 1549 sayılı kaıı ı.tı' ft 
reğince ve 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde satıiacs 1;e'eıe 
teklilerin belıi günlerde saat 12 ye kadar Maliye unvan te:t 8ı.çt~
r~n~ ve Ticaret Odası vasikaları~ı ibraz ederek 0 

0 7,5 peY bt' ~jP 
rını vezneye yatırmış olmaları lazımdır. Bu eşyadan başka ıoıı 1 

müteferrik eşya satışları yapılmakta olup bunların listesi 58 

tahtasında asılıdır. 

• • • 
Ev ve dükkan ankazları satılacaktır· Bak: inşaat 

nunda İst. Belediyesi ilanına. ~ 

---------------------- cır l t 
İmtiyaz Sahibi ve Yazı iıleri Direktörü : İsmail 

Basıldığı yeri : Akın Basımevi, İstanbul 
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~ Birindte~rin 1939 

Şinıeııdifer Siyasetimizin Zaferi 
Tilrklye Cumhuriyetinin tesblt ettlfl projeler dalllllnde 

muayyen zamanlar zarfında vatanın bütün mıntaka

ları çellk raylarla blrblrln,. b&Klanacaktır. Bütün vatan 

bir demir kütle haline &"elecektlr. 
K. ATATÜRK 

Şimendifer zaferi; Türk işçisinin, Türk mühendisinin, 

Türk ıermayesının zateridlr. 

l>cın· .. 
~oı ıryol şebekemızın ana 
'°a !arından birinin Erzuruma 
tıı rrnasile demiryol siyasetinin 
~abllıübim hedeflerinden bl rine 

a varılmış oluyor. 
!: ı 11b rıurum hattının Sıvastan 

Gt llren inşaatına 933 senesin
Ga başlanmış ve inşaat hakkın
~- ~llpılan mukaveleye Malat
\a C.:ettnkaya iltisak hattı in
~11~11 da ithal edilmişti. Bu 
nş aveıeye göre iltisak hattt 
~a~at~ 938 senesinde. Erzurum 
lctııı 1 ınşaatı da 940 senesinde 
~a 1a~ıanacaktı. Fakat Malat~ 
baı hısaki ile beraber Erzurum 
~ 11 tıın demiryol şebekemizde
tGı ınUstesna ehemmiyetini 
tjl 6nünde bulunduran Cumhu
la11ct t1Ukumetimiz inşaata baş
~1 '1ınasından biraz sonra 
>ıı~tlrı tacili ile her iki hattın 

lltıda kaydedilen tarihler-

İSMFT İNÖNÜ 

Erzurum hattının uzunlukları 

yekOnu 690kilometreyi ve inşaat 
masraflari yekunu da (Mahal
lindeki teşkiU\tımızın idare 

masraflarile ray, travers, ve 
saire gibi yol malzemesi ve 
lokomotif ve vagon gibi ede
vatı muharrike ve mütehari· 
rike masarifi de dahil) 80 mil
yon liraya yaklaşmıştır. 

Ancak 19:;9 senesine tesadüf 
eden ilk başlangıç senesinde 
daha ziyade fenni tetkikat 
ve keşfi yat ile ugraşilarak pek 
az mıktarda inşaat yapilabil . 
digine ve içinde buluodugumuz 
son 939 senesinde yapılan 

belli başlı işlerin de ray fer
şiyatıoa munhasır gibi kaldı· 

ğına dikkat edilirse en arıza. 

lı bir sahada 700 kilometre . 
ye yakın bir uzunlukta demir
yolu meydana getirmek için 

('Uınhuriyetimizin medeniyet ve tekamüle doğ-ru yürüyüşü 

qt, 
t~ k<latıa evvel ve mümkün oldu
\ııılldar kısa bir zamanda ta
~,~ 1anınası imkanını araştır
\L 

1 ınunasip görmüştü. O ''t t • tıki llcıı bakımından yapılan 
tı, itler neticesinde Malatya 

rı~)ll)c hattı inşaat müddetinin 
qtıı11~Y ve Erzurum hattı müd
lııa 1 'tı de Cl 5) ay kadar kısaltır
~tııı kabil olabilecejti anlaşıl
't k dan inşaatm o suretle cesri
~n 

1
arar verilmiş ve bu maks ı 

ilk tınıni için hükumet inşaat 
çt ~'elesine göre kısmen po 
tqı~ le donen iş bedellerinin 
lrı,~ Şartlarında baı.1 reda
· lşt 1ar yapmayı kabul etmiş . 
tq1 r~· bu tacil kararı sayesin· 
l!ırı. 1 bugün hattımızın Erzu . 
ı,g Varması ve Erzurum 

Ilı~ /0ııunun işletmeye açıl 
~i kabil olmuştur. 

\'~111as Erzurum hattı güzc:r 
~tıı •rı tanı ortalarına tesaduf 

4\<ırı. ~e (100) kilometreden 
\t bır uzunluk işgal eden 
,t"kaı boğazlar mıntakasınıo 
1 ta~ı ~de sarp ve müşkül 
~~'li 111 inşaatın daha fazla 
'lıı~ fennen imkilnsız bırak. 
rı oı · 
'~ıı11 lllasaydı Erzurum istas-

l'tt'-tlJ. belki daha evvel 
~rı.ı a muvaffak olacaktık. 

lltya iltisaki ile beraber 

yapılması iktiza eden işlerin 

hemen hepsinin 934:938 sene
lerine yani cem'an beş sene
lik bir devreye sığdırılmış ol
dugu görülür ki yapılan inşa 

atın azametine göre bunun 
ne kadar büyük bir gayret 
ve emek sarfını icap ettirdiği 
meydandadır. Yapılan diğer 

yeni hatlarımızın biç birinde 
şimdiye kadar bu derece seri 
bir ilerleyiı;; kaydedilmemişti. 

Yurdun bu ana hattını tamam-
lamak hususunda sarfedilen him
met ve elde edilen muvaffaki 
yet~ demiryol siyasetinin tat 
biki yolunda milletimizin kafa, 
kol ve paraca göstere iıeceği 

kudret ve kabiliyete bir miyar 
olabilecek derecede ehemmiyet
li olmuştur. 

Erzurum hattının geçtigl ara
zinin bazı mıntakalarındaki 

arazisi , diğer e'4ki ve yeni 
demiryollarına nlsbetıe çok 

fazla ve ayni zamanda bu arı . 

zalı yerler pek ziyade devamlı, 
süreklidir. Yani güzergılh isti . 

kametindı::ki sarp mıntakalar 
uzun tuller lmtldadınca devam 
eder ve arızasız denecek yer
ler hemen yok gibidir. Bu 
arıza derecesini rakamla ifade 

i\ICWAKASA C:ı\ZETl~SI 

etmiş olmak için aşağıdaki 

tafsilatı yazıyoruz. 

Erzurum hattı inşaatına de
vam edilirken hat boyundaki 
inşaat mıntakaları ; 26 kısma 
ayrılmış, çok arızalı yerlerde
ki inşaat kısımlarına vasati ı 6 
kilometre kadar uzunluk veril -

miş, nlsbeten daha az arızalı 

sahalardaki inşaat kısımlarının 
uzunlukları da vasati 2~ kilo
metreye kadar arttırılmıştır. 

26 kısımdan yalnız altı tane . 
sinin masrafının bir milyon Ji
rayı geçmedigi geri kalanlar-

başlı başına mühim bir me
sele olmuştur. 

Rusyadan celbedilen az bir 
kısmı müstesna olmak üzere 
hat çiml!ntosunun kısmı aza
mının lstanbuldan alınıp Mer
sin, Samsun ve bazan Trabzon 
yolile hat boyuna sevkedildigi; 

hattın bütün raylarının Mersine 
çıkarılıp Erzuruma ı 113 kilo · 
metreye kadar taşındığı, hattın 
traverselerlnin hemen kılfesi
nin ilaçlanarak Derinceden 
taşındığı ve Derince iJe Erzu. 
rum arasındaki mesafenin 16-t3 

Trenlerimizi Erzuruma ulaştıran köprülerden biri 

dan 8 tanesinin masrafının ı:ı ı 
milyon·:arasında, 12 tam~sinin 

masrafının da 2:4,5 milyon ara
sında bulunduğu ve fevkalil 
de masraflı kısımlar adedinin 
onikiye balig oldugu anlaşılır . 

Bu rakamlar arızanın derece
si ve devamı - hakkında kafi 
bir fikir verebilir. Bugün lo 
komotifler ile. uzun trenlerimi
zin kolaylıkls geçmekte olduk
ları bazı yerlerden bundan bir 
kaç sene evvel bir ameleyi 
geçirebilmek için aylarca çalı 
şıp bir iz açm.'i k icap etmişti. 
Atrr.a boğazı giOi iki tarsflı 

şakuli denebilecek derecede 
dik y~maçıarla ihata edilmiş 

dar boğazlardan ilk geçen 
in~anlur muhakkak istikşaf 

heyetlerimizdi. au fen heyet
leri de içlerinde meçhul akı 

betler saklıyan bogazlarda 
ilk seyahatlerini, keleklerle 
yapabilm i şler, Fıratın coşgun 

ve girdapl• suları içinde bir 
tüy gibi hareket eden bu ip
tidai vasıtaları kullanmışlardı. 

Arazinin bir derece tarifine 
çalıştığımız bu fevkalade arı 

zasından başka Erzurum hattı
nın inşaatı nda burada değer 

daha başka mllşküllerle de mü
cadele edilmişti. 

Malzeme Nakliyatı: - Bu 
hattın inşaat mıntakası mem
leketin her IUrlU membaları 

mahdut şarki müntehasına te . 
sadüf ettiğinden ve bu mınca
kaya kereste, çimento ve ben
zeri inşaat malzemesi için he 
men hiçbir memba bulunmadı 

ğı cihetle gerek A vrupadan 
ve gerek memleketimizin muh
telif mahallerinden tedarik edi -

kilometre olduğu ve Sıvas-Er 

zurum ile Çetinkaya-Malatya 
iltisak hattında kullanılan 690 
kilometrelik yol malzemesin
den y&lnız ray ve traverslerin 
agı rlıgının ( 165600 ) tona 
baliğ olduğu, inşaata 120000 
tona yakın çimento sarfedildiği 
ve sade bu nevi malzemenin 
vasati onbeşer tonluk onbin 
den fazla vaı?:On hamulesi teşkil 
eylediği gözönUne getirilirse 
bu hattın inşaat işinde nakli · 
yat mevzuunun nekadar mllhirr. 
bir yer işgal etti~i anlaşılır. 

Hattın birçok kısımlarında 

inşaata elverişli taş yerine çü
rük alçı kütlelerinden başka 

birşey bulunmaması keyfiyeti 
de inşaat sahalarındaki mevzii 
nakliyat miktarı üzerinde çok 
mühim tesir yapmıştır. 

Büyük köprüler: Hat gü-
zergahının çok arızaıı ve do
lambaçlı boğazlar içinde Çaltı 
ve Fırat mecralarını sağlı sollu 
takip etmesi ve bilhassa heye
lanlı yerlere te~adüf eden kı 

sımlarda yolun emniyetini ko 
ruyabilmek için (Karasu - Fırat) 

vadisinde güzergahın sık sık 

bir sahilden diğerine geçiril
mesi bu hat üzerindeki büyük 
köprülerin adedini diğer bat. 
lara kıyas edilemlyecek dere. 
cede artmıştır. 

Hizmet yolları: Sıvas-Erzurm 
anahattı ile Malatya-Çetinkaya 
kısmının inşaat meızeme ve 
edevatını taşımak Uzere gü. 
zergah istikametince ve şose 

yahut hamyol bulunmıyan yer
lerde kamyon nakliyatına mil 
sait servis yolları yapılmış ve 
bu uğurda mühim masraflar 

G r:zel Firat nehrini dolaşarak Erzuruma gide n bir tiren 

len çok miktardaki malzeme
nin hep dışardan veya pek 
uzun mesafelerden taşınması 

icap eylemiş ve bu sebeple 
hattın malzeme nakliyatı işi 

ihtiyarı zaruri olmuştur. 
Şose varyantları: - Dem!r

yol güzergahı birçok yerlerde 

1 

ve bilhassa Erzincan idaresin
deki Sansa l ogazında mevcut 

şosenin üzerine düştUgünden 

bu gibi yerlerde ser' is yolla
riyle tevhit suretiyle ve her 
türlü teferruatı tamam olarak 
yeniden şoseler yapılmıştır ki, 
bu yeni şose kısımları üzerinde 
kurdugumuz bUyllk köprüler 
arasında açıklığı 68 metreye 
varan ve mühim masrafla mey. 
dana gelen büyük betonarme 
köprüler de vardır. 

Büyük ' şehir ve kasabalara 
tesadüf eden istasyonlarımızın 
bu şebJr ve kasabalarla irtiba
tını temin zaruretiyle yaptığı 
mız karayollarını de yukarıda 
saydııtımız mühim işlere ilave 
etmek icap eder. 

Büyük su tesisatı : Sivas, 
Malatya ve Erzurum istasyon 
ları gibi büyük tesisat yapılan 
ve güde 5: 6 yüz metre mikAbi 
derecesinde iyi suya ihti) acı 
bulunan teşkilılt istasyonla 
rında kafi miktar su elde ede
bilmek için şehir sulariyle tev . 
hit suretile büyük su tesisatı 

yapmak zarureti karşısında 

kalındığından bu gibi yerlerde 
su toplama tertibatı , hazne, 
boru gibi her türJü fenni te
ferruatı havi büyük su tesisatı 
yapılmış ve Erzincan içinde 
ayni tesisatın yapılması mu
karrer bulunmuştur. 
Yukarıda bulilsa olarak kay

dedilen izahattan anlaşılacağı 

veçbile Erzurum hattını mey
dana getirmek için yapılan in
şaat işleri arasında mahalli 
bir çok mühim müşkülat ile de 
mücadele edilmiş ve çok kısa 
bir zamanda vücUde getirilen 
hat gövdesinin haricinde ve 

Sada 7 

izahata nihayet vermeden aşa 

ğıda bir kaç rakam daha zikr
ediyoruz.: Yeni hatlarımız 

üzerinde yapılan tünel
lerin adetleri ve uzunlukla 
rı hakkında bir hulasa: 

l ıunlukla ri 

Yekunu 
,\ ı.Jcı l eri .\l eıre 

Samsun Sım hallında 37 4914 
Ankara Sım " 26 4128 
Ulukıfla-BooazkOprO hallında 4 535 
Kntahya-Bahkeıir hallında 37 6162 
Fevzipafa-Diyarbakır " 64 13609 
irmak-filyoı hallında 37 8689 
Filyos-Zonguldak ballında 16 7000 
Uyon-Kmkuyu hallında 6 649 

}ekun 227 45686 
Sım· Erzurum ve Malalya 
iltisakı ballarında 

153 31949 

yekun 380 77650 
Cumhuriyet devrinde yapılan 

yeni hatlarımız üzerindeki 
tünellerin adet ve uzunlukları 
yukarda gösterilmiştir. Bu cet
velde görUldilgD Uıere şim 

diye kadar açtığımız 380 adet 
tünelin uzunlukları yekunu 76 
kilometreyi tecuvUz etmiş 

tir. Bu tünellerin hat iızerincıe 
bir birine f"klendiğlni farzeder 
sek orta suratlı bir tren bun
ları iki saatte geçebilecek de 
mektir. 
Sıvas - Erzurum ve Malatya 

hatlarından gayrı dlger bütün 
yeni hatlardaki tünellerin 
uzunlukları yekOnu 45 kilomet
re kadar tuttugu halde yıtlnız 

Erzurum ve Malatya hatlarının 
tünelleri yekQnu takriben 32 ki
lometredir'. Ve Erzurum ana bat
tı ile Malatye iıtisakının bu 32 
kilolmetrelik tünellerine sarfe 

teferruat mahiyetinde olarak dilen paranın takribi miktarı 

yapılan servis ve irtibat yol . 16 milyon liradır. 
lan, şose varyantları.su tesisatı Yukarda kaydedildiği veçhi · 
gibi işlere de mühim miktarda le Erzurum hattı ile ı~alat~a 

para sarfı icap etmiştir. iltisak hattının inşa~ına sarfe-
Erzurum hattında yapılan dilen çimentonun miktarı 

işlerin fenni, idari ve mali ba. 120000 tonu geçmiştirki bu 
kımdan ehemmiyetini tebarüz I kadar çi~ento (7500) vagon 
ettirmek maksadiyle arz edilen ylikü demektir. 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarı na 
Türkiye Cümhuriyeti hudutları dahilinde bütün müna

kasa ve müzayede ilanlarını, günü gününe, toplu ve tasnif 

edilmiş surette ancak "MÜNAKASA GAZETESL nde bula

bilirsiniz. O sizin en lüzilmlU Rehberiniz dir. "'enfaatınız 

icabı hemen abone kaydediliniz ve dostlarınıza tavsiye 

ediniz. 

Adres : Galata Fermeneciler Cad. 

Kenber Han, ikinci Kat, No. 8·10 11-12 

l. Telefon : 49442 

'---------------~ 

Yeni Adres i nıize Dikkat 

ikinci teşrin başlanğıcmdan itibaren idarehane-

mizi aşağıdaki adrese nakletmiş olacağımızı bi!u mum 

abone ve dostlarımızın malumü olnwk 

üzere ilan ederiz : 

Galata, Fermeneciler Caddesi 

Kenber Han, 2 inci I< af. No. 8,10-11·12 

TEL E FON : 49442 

POSTA KUTUSU 1261 

..._ ________________ _, 
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SEIZIEME ANNIVERSAIRE DE LA REPUBLIOUE 
Ca populalıon de la TuPquıe eniıePe lele aujou'l'

d bui avec allegPesse l' R.nnıvez>saıl'e de l'ınslauz>alion 

du z>egıme Pepublicam en Tuz>quıe. 

Jl n'y a pas vıngl ans la TuPquıc sorlie d'une 

sePie de guel'Pes successives, pPesenlaH. l'aspecl d'un 

pays meuPlPı, devasle el lıvre aux pwes even

tualıles. 

Jl a fallu le souffle a'ım Ç]z>and Çfeme p~ul' anzme'l', 

FegenePel', PeStaUl'eP Ce pays O mozlze PUine. 

8ous hnspırcdion el /'egide du Q-z>and R.laWPk. 

donl la disparulion pPecoce a plonge le pays dans 

un deuıl des plus cPuels, la Tw!quie, apres avozp 

gagne, au pPİX des lulles epıqııes, son independence 

el sa lıbePalıon Peelles, s'esl engagee Pesolument dans 

la voie des pefoPmes fondamenlales, el a Pealıse, dans 

ce domaıne des succes mll'aculeux, au gl'ond ebohıs

.sement des nalıons des deux Gonlinenls. 

'Depufa, les pPodiges que naguepe l'imoginalıon ne S· E. 1 MET 1 N ON O 

~.:;:::"· son! deven:: de• Pıfoliıes tan-

La Legislation Tur<ıııe Coııcernant 

la Restriction des Devises 

Dlsposltlons communes 

e 'appllquant c\ l ' lmportatlon 

et c\ l 'axportatlon das 

lnstrumants de palament . 

Textes en vigueur. - il con
vient de noter d'abord que les res· 
triclions actuellement en vigueur 
concern:ınt les instruments de paie· 
rnen sont regies par le Decrel No. 
12, date du 23 Novembre 1937 et 
de ses modificalions successives 
proccdant tous de la loi No. 156) 
mentionnee plus haut. Tous les 
dccretı- prccedemment rendus«pour 
sauvegarder la vnleur de la mon · 
naie turqueıı sont a present peri
m(s. 

Sens du terme .. devisesıı ou 
instruments de paiement. - :'\i 
la loi, ni les decrels ne donnenl 
une definition des devises ou des 
uinstruments de paiementıı. Mais 
d'apres la signification qui se de
gage de l'ensemble des dısposi· 
lions existantes, les (<İnstruments» 
de paiement comprennent: l' or 
monnayc, national et etranger; l'or 
non monnaye (des dispositions dis 

tinctes prohibent l'exportation del'or, 
de l'argenletdu platine. Dec. Mod. 
2 11008 du 17 5/1939); toutes 
cntegories de monnaies et de sig
nes monHaires Ctrangers (billets de 
banque, mandats, cheques, lettre:; 
de credit, accreditifs; les actions 
et obligations ctrangeres de toute 
nature, et leurs coupons; la mon
naie, les actions et obligations 
turqucs et leurs coupons; les crc
ances sur 1 'intı!rieuı et sur 1 't~t
ranger. 

L'expo rt ion des me ta ux pre~ 
cieux et pro hlbec. - L'exportn· 1 

tion des metaux prfoieux (or, ar
gent et platine) en lingot ou mon
naye, ouvre ou en dcbris est pro
hibce. Dec. mod. 2/1 ! .008 du 
17.5.1939.) 

Ceux qu i exercent le com. 
merce des d edses.-1.a ncgocia 
tion des eflets de change, du pa
pier· monnaie et billets de bımque 
ctrangeı s s'erfcclue uniquement 
par l'intermedaire soit de banques, 
soit d'ı:tablissements munis d'ur:e 
autorisation du minislere des fi. 
nanr.es (Dec. 2,3). 

Contröle des ope rations e n 
devlses et a uto rites de con · 
t röle. - Lc:s banques sont assujet· 
ties iı un conrôle du fnit des de 
vises qu'elles achctent ou vendent. 
IWes sont tenues de rendre compte 
a cet ~oard aux autorit~s de Con· o 

trôle des chan~es (Dec. 2, 3. 48 ). 

· ı outes les banques en Turquie 
sont lenurs d'emprunlL·r par le cana! 
de la 8our.se d' Ankarn pour les 
achats el ventes quotidiens de de
vises, et de ne pas conserver de 1 
disponibililes au de'a d'une limite 1 
dMinie ( Dc:c. Mod. '2 8285 du 19 
mars 1938). Les agents de change 
sonl obligcs a leur lour de con· 
signer dans leurs livre:> les ordres 
en devises qu'ils executent et d"en 
rendre compte a la fois ala Direc 
tion du change et au Commissariat 
de la Bourse Dec. 2, 3, 47). Le 
mode d'emploi des avoirs bloques 
en Turquie doit etre conforme a 
un regleme ı t etabli par le minis 
tere des Finances 1 )ec. 8 ). L'ar
ticle 46 determine les autoritı;s de 
contrôle des changes. 

A vances en devises. - l.es 
reports en livres Turques contre 

Le Chef Venere de la Nation Turque 

et le digne successeur d e Kemal Atatürk 

des devises sont prohibe~ (Dec 6). 

Conve rs ion en devises des 
d e pô ts en li vres t urques .. - Les 
banques ne peuvent, en aucune ma
niere convertir en devises les ele 
pôls dfectues chez ellcs en livres 
turques, ( Dec. 8 . De meme, il est 
interdit aux Banques, Banquiers, , 
autres instilutions el au personnes 1 
privt:es de consentir des crcdils, 
r u d 'opcrer des dcpôts c:n monnaie 
turque au profit de personnes ou 
d'entreprises si tuces en dehors 
du lerrıtoire turc, a moins d'une 
autorisation du ministere des fi
nances. ( Dec. 8). 

Beneflce des ba nques resul· 
tan t d'opera tions e n devises. 
Les banques ne pc:uvent pretendre 
sur leur nl-gociations en devises a 
un agio de plus de :.! par mille 
dans les lieux ou il y a une bourse 
et de plus de 3 par mille dans les 
lieux ou il n'y en a pas (Dec. 5 . 

lmportation et expor tatif)n 
d'action et d'obligatio n O'une 
façon generale, l'importat'on et 
l'exportation des aclioM, oblign
tions et coupons sont suiettes a 
une autorisation, l'exportateur 
etant d'ailleurs tenu a rendre 
comptes des prix des litres expor
tcs. (Dec. 45) . Les demandes con 
cernant l'importalion et l'exporta· 
tion des sommes en livres turques 
ne scınl examinces et agrcees que 
par l' duloritc cenlrale du contrôle 
des changes ( Ot;c. 44). 

Ope rations 
comptan t e t 

s ur devfs es au 
a terme - Les 

devises se nı.'.gocient au comptant. 
Les dcvises correspondant a des 
ventes de marchandises a livrer 
peuvent etre achetces a terme par 
les banques ( Dec. 9 ). 

Devises et e ffets pe rsonnels 
des voya geurs - Tous voya· 
geurs t ransitant par la Turquie, 
les touristes qui se proposent de 
faire un couı l sC:·iour, ainsi que 
les Turcs etablis a l'etranger, sont 

tenus de produire aux agents vfri
ficateurs du premier poste doua
nier de la frontiere les devises 
se trouvanl en leur possession et 
de les fnire consigncr dans leur 
passeport ou sur les listes de dc
vises preparees a ceıtc fin par le 
mini.stcres des Douanes et \lono 
poles (Dcc. 43 el 1 >ı.'.c. ,\ lod. ~o. 
2/ 10005 du 8/ 12/1938 . Les e ff ets 
pnsonnels des voyageuı s ne sont 
pas as~ujettis aux disposilıons du 
Dccret No. 12 Ocr;. 'ı2 . 

Oevises a ppartenant aux re
presentants dip!omatiques et 
consu lai res des Etats etran
gcrs. - Les devises tpıe les 
ıııembres des represenlatioııs d p· 
Jomatique.s et consulaires peuvcnl 
exporter sans obtenir l'aulorisalion 
des directions de change ne 
peuvent depasser le rııontant arrive 
a leur nom et dcposı.'. iı une haı.que. 
Le raclınl de la fraction de ces 
devises deja vendt:e a une lıanque 
doil etre precedc d'une aulorisn 
tı ı n (Dtc. 41) 

Cnmpensa t ion - La compen
salion de la valeur des marchan
dises d'imporlalion et <l 'exporta
tion est suhordonnee n une autori
~:ıtion du Miıı.slhe des Financt s 
Dcc. 27 . Le dccret No. 2/8337, 
du 17 mai 1938 et celııi No 2 9090 
du 23 juin 1939 contiennent cer
tnines dıspositions afferentes aux 
C'OUlİonnemenls a fournir par les 
commerçants afin de garantir !es 
exportations a effectuer en coıılre· 
partie de, imporlalions faites des 
pays qui ne sont pas lit'.s a la Tur· 
quie par un traite de commerce ou 
un accord de clearing. ( Les ope
ralions de compensalion avec les 
pays lies ou non a la Turquie par 
un accord de clearing sont rt'.gies 
par les d(•crets No. 2 809~J du 19 
janvier 1938 et No. 2 S094. du 23 
juin 1938). 
Pays signataires d 'un accord 
de clearing. - Les paiements 
rcciproques avec les pays lics a la 

• 

gzbles, sou:;\}:e Pegıme Pepublıcaın. 

YV'ous avons z>empol'le de nombPeuscs vıc1oıPı..-B 

dıplomalzqlle;:; el mılzlaıPe~. au coul's des seıze anne<J~ 

de noll'e l'egıme nolıonal. el avon.:: accomplı des pro· 

gres dan;:; lous les domazne.;: 

~ouPsmvanr une polılıque de concorde d de p'.J.IX 

la Turquıe aclr..:elle, forle d J'mlerıeuz> et d l'exleııeUZ' 

appuyee :-Ul' :-on dl'oıl el ~on a m~e ylo-::wu~e. e-.l de· 
venue un facleuP ımpOPi.l.ni de <i>azx., dem" les 3 ılüı..ırı .. 

el le <i>Poclw 01.'Ienl. 

Ce fıdcle compagnon d'ı1z>me el le dı~ne :-u('cc, .. 

ı-;eur de Kemal fl.tatül'k, le genePal J~md Jnomı :-t;; 

houve au1ouPd buz d la lele de la 'N..ıl.ıon Ce peuple 

luPc en Pe.::~enl une 1oıe el un bonbeup mouz~. 

d peul envı ... ager avec colme l'avenw, nonob::;lanl la 

conflagl'alıon genePale quı menacc la cıvılrsolıon 

enlıez>e 

Vive la Nation Turque ! 
Vive la RcpubJique de Turquie! 

. e~ 
b·1ıcr Turquie par un acco:d de clearing clıandises el des valeurs mo 1 g 1-s 

sont regis par lcs clauses de cet n destination de pays etr31 ıııı' 
accord ( Dcc. 51 . sont tenucs. soit de ceder pö 

Pa\ S crediteurs et non signa- banque en Turquif", soıt de I j( 
ser iı la Banque < "entrııle de 11 le" 

taires d'nn accord de clea- publique en leur proı re not111 1eıır 
ring. Les modalitt~s de devises conslituaııt l.ı contreV~eıır' 
compcnsation de la valeur des de ces ıııarchandiscs el ,,ıı 011r~ 
echanges avcc des pays don! la mobilieres dans les quinıe l ııe' 
bahıııce comıııerciale et crcditrice a partir de la dale iı laquelfe ô~~ 
n I' egard de la Turquie, Oll nvcc sont mises a leur clıspcsıt'/1Sli1:; ıJ 

14 et l ,ec. l\lod. :\ıı. 2 14 Jb 
dt s pays qui sonl ou ne sonl pas du 15 3 ı 938 ), Les nrıiclt'S ·l~r· 
pıırlie a ll ll nccord de clearing, OU el ] 7 dıı dt•crel rcglent l a drC lıl ~ 
a un arrııngement analogu e a\'CC ti on a d.;poser et Jes forınıtcc' 

1 lıu'il faul acconıplir n cette 0,,e~ı la Turquie, sont < clerminees par . J.) 1. . d' peır 
1, ı· 1 2ı. d ı. N 1 , sıon. es ıvraısor s or 5 e 

ar ıc e 7 u uecret o. :.. clre faile~, au lieu de devıse 'e' 
Poursuites judiciaires. Les pniemenl de marclıandise 

infıactions aux dispositions rela- portCes ( Dec. 14 . . rrıe 
tives a la rest riction des devises lmportation de monnıııeS 50ııl 
sont poursuivıes et reprımees talliques ctrung~res. - etili 

9 5 libres l'importalion, J'ııchııl tr'ıı ( Dec. LJ , O, Loi No. 3.070, du . . lr ues 
30 novembre 1936 ınodifiant l'nr venle ı.e monnaies mt ta ıq toıılt' 

gcres. Leur cxporhtion est ri(' 
ticlc 4 de loi .\o. 1~68 affcrente a fo is suhordonnee a une autO 

la sau\ egarde de la valeur de la l lion ( Dcc. ~ . ·ete~ 
moıınaie turque). I Obligation. pour les s~C~cıııle 

elröO~~Tf!S exerçant en 'I tJ l/( 
Dispos ltlon s r6g lssant 1 d'importer des devi ses • . --es J 

l'importatl on des instru- :ocictes l'.trnngeres, consı_ıı.ı;, e~ 
m ents de palemen t l"Mranger et qui vculent o~er ,.er1r 

Turquic sont tenue,; de faıre 55ııi'' 
Uevises dont le depôt a la de l'etranger le capital nece5 ırıı 

• l' ı· t de Jeı.ır Banque Ce ntrale est obllga. a accoı~p •;semen 
toire. - Les banques exerçant vaux 1 )ec. / ). eS 11 
en Turquie sont ter.ues de dc;poser Crennces en devises d,0ıır 
iı la Banque Centralc de la Kcpu- gences de na vigation et et1 d'ıt 
blique de Turquie ou ases succur- tages, commissions, et':: ses e 
sales toutcs devises en general vises des personnes ~de 11ıı~ 1 

appartenant a leurs clieııl:; e\iS- Turquie. Les agenceS f of111l_ı\ 
tants presentement ou qui se·ont gation a vapeur, de na 1 rııtrıt, 
dP.posccs chez elles ulterıeureınenl. Turque, sont tenues de raPcııııc~ 
Le droit des titulaires a disposer dans lcs quinzc jours le~ cres 0 

de ces dcpt'>ts cst ngi par les dis· qu' eli es auraient encıı.ıssrıı\ eıı1' 
positions du decret (l)ec 1. Dec qu'elles encaısseront ıı 1111J:ıf~ 
Mod. Nos. 2 867!t, 2 11041 des resultanl des service~ de 

11ı{ıırı'1de 
17 et '1.7 mai 1939 . soit pour !es ccder a l~. ı.ıe , 

Oevises a acquerir su r le Centrale de la Rcpub '~ ıı 1 r 
paquebots de tourisme. - La Turquic, soil en achetıındeS ob 

1 

Banque Cenlrale de la Rcpublique tranger des nctions el 
de Turquie ou d'aulres banques gations. ete· 
d h . . • . ioflS• :ı 

e son c oix, sont aulorısees a a- Les courtages, comnııss rıdııs O' 
cheler des changes et monnaies rcsultant des services reoıı ıı;e' 
clrangcres a bord des paquebots des personncs physiqueS ıır oe' 
de tourisme arrivant en Turquie. rnles sises a retranger ~50rıf1 

Oevises representant le prix ctablissements ou des Pjrs c~5 
de marchandises ou de valeurs sis en Turquie ainsi quc ııt ref5· 
mobilieres exportees. Les per- ances de meme ord~~ 5(nıc 
sonnes physique ou morales qui par la meme disposıtıon 
exportent de T urquie des mar- 18). 


