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Binlerin Ziyadar 
Yoluna Girdik 

bott --··--~-

beı· Yıllık ışığı gözlerimizde parlak bir hedefin izlerini 
llı~ttti, İstikbale doğru ilerleyoruz. Varacağımız gaye, 
h lb.leketin yükselişini, halkımızın refah ve saadetini 
~~ilrıcı olan gaye ve emeldir. İlk Bin, bize birçok 
•nlerin gözümüzün önüne sıralanmış ziyadar yo

lunu gösteriyor 

* '~t · • * 
"<:ı;qt~llakasa Gazetesi» me.slek i mizi daha mütekamil bir sekle 

b· da Yegane muvaffak ol- u:asıırmağı düşünüyoruz. 
~ ır gazete sayılabilir. Gaze- Bu itibarla iktisadi hayatımı-
" a~ l'rlüteahhitlerimizin, ti.ic _ zın icablarına göre neşriyatı mı-
. d lllııın, çiftçilerimizin, bü- :rı genişletmeği, ve bütün iktisa-

tıı er~lerıne tercüman olmuş. di mefh umlara, mevzulara sıra-
1. \> ıstek!erine sahifelerinde :,ile sütunlerımızda yer verrrıeği 
~ ~llıiş, her arzu edene de nıuvdık buluyoruz. 
~ -.ur)" 1 iirkiyc. temamen bir ziraat 

lı:tlt}· u mesleki kolaylıklar memleketi, yani toprak altı ve 
~ l . ış olmak itibarile vazife-

'lllstl'' . toprak üstü servetleriyle iktisa-
h.1 le b U ıfa etmiştir. di bır varlıktır. Türkiycnin en 
'"'ltııs.. t.ınun tesirile dir ki, Mü-

.. C kuvvetli iktisatçıları da ameli ve 
tı' h azctesi memleketin ik-

a. nazari bakımlardan şüphesiz ki, 
·~ 1•1 Yatına oldukca faydalı 

e b tuccarlarımızdır. Onların faali-%,._ ütün okuyucularının 
t· ""'l t k yctlerile kudret ve kabiliyetleri-
ıieı..._ a diri olmuştur. 
· '''<llıs' le hc.>r malımızın kıymeti tah ak-
'lt b·ır l Rejimin en takdir-1 kuk ettirilmiş olduğuna göre, 

ı~tis e eınanı olarak Türkiye- tiiccarlarımızın bu geniş ve ölçü-
~ ll\~;~i . kalkınmanın. kıymet ::.i.iz \arlık içinde hakkile yer tut-
~ll\?ıü ~etıni. zirai kalkınmanın rnal~ rına çalışmak gayelerimiz-
oı...i 1.'eı v l" ·· ·ı 
' lUrın~· e uzumunu sırası e cien bir ini teşki l etmektedir. Tür-

' 'lilt d uş olan gazetemiz, bu kiycnin istihsalatını kıymetlen-
~dııı llvalarda Devletin ve dıren bu büyük grup için mesle-
l•j~a~ife bölümü ve iş başa- ki hizmetinde bulunmak vazifesi-

'!\ b ~ıle rollarını tahlil eder- ni d~ırnhde eden gazetemiz bin-
~·t>.1 Utün du".,u··ndu"klerı'nı· de 

'Q .. , "' lt.'rce ve binlerce nushalarında 
t olarak meydana koymuş-

daim:.ı o bin lerin ziyadar yoll!n-

~~\>ler da ::rürümc.>kten ayrılmayacaktır. 
•lh ın Yapıcı olan kudretin- Bu sm·etle dör t senedenderi 

·bir all'ı alarak, Yapılacak iş- okuyucularımızdan gördüğümüz 
er b' 1Yı1(!lı l it er ortaya koyarken. tevf::ccüh ve teşvike Ja~ık oldu-

1\e h· arıınızın mesleki mena- .iiurnuzu i.sbat edecek ve kemali 
~ ee~ı~et etmeği düşünmek- cıddiyetle neşriyatımıza devam 
• -t. b Urulınamıştır. edeceğiz. « Münaka~a Gezetcs i» 
~ tından dolauıdır ki· muh- l•ku.vucularıınızındır. Onun ha-
. <>k • J 1 

~ ~it~ u~ Ucu lan mızın mesle- kiki sahibi si7..ı;iniz. Sizin gaze-
~ l1te e)ll'ıe için düşündükleri ıt'ni z, siztı. vasıtai nes' iya tınız-

blılÇok fazla ehemmiyet \'er- dır. Fikiı lerinizden, ıni.italeala-
~q<ııı lınuyoruz. Bininci sayı- ı ın ızdan bütün okuyucularını 
ıı k .. Sonra her geçen gün içiıı mü,.: tdit Ptmcniz için o:ütunları-
' "l1d.Je · ını7ı.ı daima emırlerinize amade 

(~ ~daı rıne, hem memleke- bulunduqunu Eöylemeğe liizi.im 
~ ~ı 1 

olacak işlere daha zi- hılc.> voktı:r. 
Ynıet vermeği ve gaıete- . MÜNAKASA GAZETESİ 
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ünler, haftalar, aylar, sinema şeridini an

dıran bir süratle devreder gider. Hayalı· G 
mızın, faaliyetimizin bütün safhaları da, 

bu kadar çabuk ve bazan hiç hisettirmeden devri-

ni yaparak ilerlemektedir. 

İşte bugun, bu ilerleyişin bir tekamul eserıne 

daha ulaşmış oluyoruz. Okuyucularımızın teveccüh 

ve samimiyetine bağlı olarnk neşriyatını fasılasız, 

pürüzsüz bir surette yapan ; \( Münakasa J:::iaze

tesi >) bugün « Bininci sayı» ya varmış ve beş gün 

sonra da « Dördüncü Yıl » ının ilk basamağına 

ayak basacaktır. 

Bu iki mesud hadisenin bütün şerefi kıymetli 

okuyucularımıza aittir. Onların yüksek takdirleri 

ile, teşvikleri ile her nushası hayli fedakarlığa va-

beste olan gazetemiz vazifeyi neşriyesini muvaf

fakıyetle başarmış ve yüksek Resmi makamların 

itimadi bizi minnetle daha ziyade çalışmağa sevk

etmiştir. 

Bu gün « Dördüncü Yıl >> ın ilk merhalesine 

kavuşurken « Bininci sayı » mızla Bin yıllık ömür 

sürmüş kadar neşir hayatının zevkini anlamış bu

lunuyoruz. Bu binler yalnız kemiyet itibarile değil 

keyfiyet bakımından da, hem bizim için, hem de 

ohuyucularımız için mucibi iftihardır. Çünkü hiç 

bir meslek gazetesi bu kadar geniş bir hüsnü niyet 

çerçevesi içinde « Münakasa » kadar vazifesini 

hüsnü ifa edememiştir. Bu hal siz okuyucularımızı 

hakkile öğündürebilir. Sizirı menafiinizi muvaffa

kıyetle müdafaa edebilmek vazi fesi ile de biz öğü

nebiliriz. 

Meslek gazeteleri değil yalnız, meslek mec

muaları arasında bile dört yıl ömür sürmüş olanla-

-----------------

-------------------------------
--
--
--------------------------------------------------------------------: ra nadir tesadüf edilir. Bu devamsızlığı, o gazete : - -S ve mecmuaların okuyucularına hakkile hizmet ede- : - -- -: mediklerine atfetmek mümkündür. Çünkü : müşte- : - -: risiz meta zayidir. Muvaflakiyet için değerli oku· : - -- -

1oooci Sayımız 
m ü,n a s e b eti y ı e 

Gazetemiz hakkında ibraz edilen 
kıymetli takdir ve teşvikler 

Bir çok yüksek makamlardan, iktisadi ve 
malt müesseselerden, tüccar ve müteahhit O· 

kurlarımızdan telgrafla, telefonla, mektup ve 
kartla müteaddid tebrik ve iltifat yazlları almak 
tayız. 

Bu kıymetli teveccüh ve iltifab, bir nlşanei 
şükran olmak üzere aşağıda dercediyoruz: 

Bay I. Girit 

Münakasa G azetesi sahibi 

Münakasa G u etesi hem iş yapmak isteyenler ve hemde iş 

yaptırmak isteyenler için bütün duyumlan santralize eden verimli 
bir Gazetedir. 

K ayseri Valisi 
ve 

C. H. P İlyönkurul Başkanı 
A. Bayman 

Münakasa Gazetesi İdaresine 
:şehir 

Sayın gazet nizi birinci nushasından itibaren takip ediyorum. 
Görmüş olduğum tekamül ve verimli çalışmamıı taktir eder, ve 
nice bin sayllar neşretmeğe muvaffak olmanızl dilerim. 

hürm etlerimle 

ZİYAEDDİN SAİD ERiM 
Galata, Voyvoda Caddesi , 40-42 

Münakasa Gazetesi İdarehanesine 
Galata 

"Münakasa Gazetesi,, imtiyaz sahibin in malı olmaktan ziyade 
bizim, yani müteahhitlerin gazetesidir. Bize bütün işl eri gösteren, 
memleket ve hükümeli ın ize hizmet edecek fırsatları bahşeden bu 
gazetenin daha bir çok bin nushalarını görmek dileğı le tebrik 
ederim . 

Tacir-Müteahhit 
RAUF 

Asmaalh, Cambazhan Cad. 
Eski Volta Hanı No. 11 

Mü nakasa Gazetesi Direktörlütüne 
Şehir 

1 icaret sahasında mühim bir boşluğu doldura n "Münakasa Ga· 
zelesi,, biz, müteahhitlerin çok değerli bir .rehberimizdir. Temadii 
muvaffakiyetini diler, tebriklerimi sunarım. 

~en on ay zarfında başlıca 
nıemıeketlerle dış tica

ret vaziyetimiz 
' t "l\t 
~ '.\~\·J\: 

: yucuların iltifatı lazımdır. : - -- -- -: « Dördüncü Yıl » ımızı kutlarken muhte- : 

Müteahhit ve Kantariye 
HULÜSİ KUYUCU 

İstanbul , Balıkpazar, Süngerciler No. 79 2 

~ tıı.ikJaya on ayda 297.337 
;ıııetin~l'lnda, 39,5 milyon lira 

1~ llıı d e :tnal ihraç edilmiş
~ıYtn evredeki umum ihr::ıca

~lıh~ eti 100,4 milyon lira ol
ı '«l 5{' 

~~~ l\ıl}ıa:te hunun '. 'r 39,3 kıs-
~~ t~ne .Yaya yapılmıştır. Ge
tq ~c%ll n~n ayııı devresindeki 
~~\ıl}ı% ıyn:eti 29,3 milyon li-

~lıaı a nısbeti % 31,5 idi. 
e~h bu memlekete yapı-

lan ih racat geçen devreye göre 
~' 34,7 nisbetindc artmıştır. 

l~~~evresinde Aln_:~yaya 
yapı lan sevkiyat arasında başlı

ca 7.2 milyon liralık tütün, 6,5 

milyon li ralık iç fın~~·-7,2 mil
yon liralık çek irdeksiz kuru ü

züm, 6,4 milyon liralık h ububat 
ve bakliyat, 1,1 milyon lira lık 

incir, 1,2 milyon liralık pamuk, 
1,2 milyon liralık hamdcrı, 

1,3 milyon liralık krom cev-

- -- -: rem okuyucularımızın da Bin ve Binlerce sayıları- : - -- -
: mızı okuyabilmek saadetine mazhar olmalarını di- : - -- -: leriz. : 
: MÜNAKASA GAZETESİ : 
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heıi, 582 bin liralık kereste, 1.1 ral ık bar.sak 345 bin liralık 
rniiyon liralık palamut ve hulusa- kc,)ek, 575 bin liralık muh -

sı, 457 bin liralık tiftik, 260 bin li- lelif meyvalar, 367 bin liralık 
raJık yün ve keçikıh, 459 bin li- portakal bulunmaktadır. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Münakasa Gazetesi Direktörlüğüne 
Şehir 

G azete nizin Dördüncü senei devriyesini ve bininci nusbasınt 
candan_ kutlular, memleket ve millet uğurunda muvaffakiyetler di

lerim 
JÜL . . . 

ALA Ti CERRAHiYE KUNIK VE 
HASTANE MOBİLYASI 

Tünel Pasa j 5, Beyoğlu 



Cumartesi 18 Münakasa Gazeteai 

~<anunlar, 
Ticaret 

Kararnameler 
Muahedeleri 

1 
olmıyan mallar Fuarda yalnız teşhir edilir, fakat memlekete soku- ı 
lam az. 

1 Madde 2 - Fuara bizzat veya "amına harekete selahiyetli yer· 
SAYIN MÜTEAHİTLERfN 

-- - -· ~., .... __ --
NAZARI DiKKATiNE 

Teahhüt edeceğiniz binalardaki bilcümle 

Elektrik Tesisatları 

mükemmel ve müsait şeraitle yapılır 

ihraç olunacak Zımpara, kurşun ve çinko 
madenlerile maden kömürlerimize rü

sum reddiyatl ve tenzili rüsum usu
lünün 1939 yllında da 

li bir firma tarofindan temsil edilmek surelile iştirak eden ecnebi 1 
firmalar tarafından birinci madde hükümleri dahiliode ve Fuar ta
limatnamesinde yazılı esaslara uygun olarak teşhirden sonra mem
lekete idhal olunacak mallar bedeline hasredilmek üzere ticari ihti
yaçlar meyanında yüz bin Türk liralık serbest dövizin 1939 İzmir 
Ent rnasyonal Fuarma tahsisi kabul edilmiştir. İşbu yüz bin Türk 
liralık serbest döviz teşhircilerin iştirak derece lerine ve teşhir et· 
tikleri mallarm nevi ve mahreçlerine göre Fuar Komitesi kararı ve 
Fuar hükamet komiserinin tasdiki üzerine üçüncü maddede ya2ılı 
istisnalar haricinde, beher teşhırci için en çok iki bin Türk lirasını 
geçmemek üıere taksim ve tevzi edilir. 

Nafıa Vekalelir.in 2 ci ••.01! b•'' 
Elektrik tesisatcısı ehliyetnamesıD1 

tatbiki hakkında SAİT SAVCI. .. ,, 
Kararname No: 10347 

Zımpara , kurşun ve çinko madenltrile maden kömürlerimizin 
hariç piyasalara sevkini temin ve ihracatı teşvik için 193~ senesinde 
tatbik edilen rüsum re Jdiyatı ve teı11ilı rüsum usulünün ili şik karar 
mucibince \939 yılında da tatbiki; İktısad Vekilliğini ı 7 1 Hl39 ta
rih ve fı6 1913 sayılı tezkeresile yapılan t ı: kl fi Ye Maliye Vekilli
ğin ; n 30 1 1939 tarih ve 2-13.t .. 3 2898 sayılı mütaleanamesi üıerine 

İcıa Vekilleri Heyetince l 'l 2 19'9 t .. rihinde onanmı 1tır. 
15 2 19.~9 

KARAR 

Madde 1 - 19 )9 takvim seneıi içinde Zonguldak Kömür Hav
zasında bulunan kömür madeni müatahsillerinin imrar edecekleri 
kömüıler için tabi oldukları X 3 rüsumu nisbiye haddi üze •inden 
resim tahsil olunur. 

Bu suretle tahsil olunan resimlerden kanunen asgari haddi teş
kil eden % 1 ler kat'i olarak Hazineye irad kaydelıilerek mütebaki
leri müstahsiller namına emanete alıoır. 

Madde 2 - 19.)9 takvim senesi sonunda görülecek hesap ne
ticesinde imrarat mikrarı 50,0JO to .a kadar olan müstahsiller ecne
bi memleketlere X 20 sini ve 5 1,000 tonda ıı fazla olan'ar da X 
2j ini imrar etmiş ise mezkur sene içinde namlarına emanete alın· 

mış olan meblağ kendileri rı e reddefüir. 
Madde 3 - Zonguldak Limanı ile ağızlardan ve İstanbuldan 

ecnebi vapurlara verilen ihrakiyeler ile bu yerlerden ecnebi sula 
rına sefer eden Türk vapurlar.na verilen ve son Türk limanından 
itibaren sarfedılen ihrakiyeler ecnebi memleketlere imrar edilm:ş 

gibi muameleye tabidir. Ancak ~o 20 katagori~ine dahil olan müs
stahsiller ec .ebi m emleketlere s:ıtıığı kömürüne 1 çok % 20 sini ihra
kiye olarak verebilirler. İhrakiyeni ı bu miktarı tecavüz eden kısm 
iç piyasaya satılmış addolunur 

Madde 4 - Zonguldak Kö nür Havlasındaki kömür madeni 
müttahsill ı:rinden iki veya daha ziyadesinin ecnebi memleketlere 
kömür satışı işinde birleştiklerini ve bu suretle birleşik olarak 2 
inci maddede göster.len miktarlardan aşağı olmamak üure ecnebi 
memleketlere kömür satacaklarını teahhüd ettiklerini işbu ka· 
r .. rnamenin neşri tarihinden itibaren bir ay içinde İktısad Vekaletine 
yazı ile bildi rmeleri takdirinde İktısad Vekaleti bu suretle bi rleşen 
maden kömürü müstahsillerinin nisbi r~sim tediyatından emanete a
lınacak meblağlarının bırleştirilmesin e ve madde 2 de yazılı red
diyatın ke ldilerine bu birleştirilmiş meblağdan yapılmauna karar 
verir. 

Madde 5 - Zımpara madeninin nisbi resmi 1939 takvim senesi 
zarfında bu madenlerden ecnebi me mleketlere yapılacak imra rlar
da X 1 üzerinden tahakkuk ettirilir ve tahsil olunur. 

Madde 6 - 1939 takvim senesi zarfında kurşun ve çinko ce v
heri müstahsillerinin ecnebi memleketlere imrar edecekleri cevher
ler için imtiyaz mukavelename'erinde yazılı nisbi resimlerin azami 
hadleri üze:rinden rüsum tahsil olunur. Bu suretle tahsil olunan re
aimlerden kanunen asgari haddi teşkil eden % birler kat'i olarak 
Hazineye irad kaydedilerek mütebakileri müstahsiller namına ema
nete alınır. 

Sene nihayetinde İktısad Vekaletinin yaptıracağı tetkikat neli· 
cesinde kurşun ve \.inko cevheri müstahsillerinin mezkür aene için
de bilfiil yapbkları satış muamelelerinden dolayı gördükleri ziyan-

Madde 3 - İkinci madde mucibince yapılacak serbest döviz 
taksim ve tevziat ından : 

a) Türkiye Gümhüriyet Merkez Bankasındaki kliring hesapla

rına nazaran alacaklı bulunduğumuz ııı t ın leketler menşeli mallar. 
b) Ar.tmızda '-d kliring veya benzeri anlaşmalarında s ı:rgi ve pa

nayırlar da teşhir edile cek ve satılacak mallar ı,,dellerinio tarih sı 

ra ıı haricinde serbes tçe tesviye edileceğine dair umumi hüküm ih
tiva eden memleketler men~eli mallar veya böyle bir hü küm ihtiva 
etmekle beraber bnnun için muayyen bir mikd r tasr,h ed lmi 1 itt: 
bu memleketler menşeli mal •arıo bu mikdar d hil.nde kalan kısı · o

lan, istifade edemezler. 

... -
ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
--~-----·-- - 17 .. ~.D39 

CİNSİ 

Fi atlar 
Aşağı 

Kr Pa. 
Yukarı 

Kr.Pa. 

Bugd. yumuşak 

n 
,, 

serl 
\cızılca 

Arpa fop S amaun 

5 30 
5 8 
5 26 

5 31 
5 10 

Anadol dökme- -
" Çavd .ı r 

Afyon kaba 
Suaam 
Peynir beyaz 
Keten tohumu 
Ceviz içi 
Kuşyemi çuvallı 

,, dökme 
Fındık içi 
Tiftik çengelli 

,, mal 
Z. yağı yemeklik 
Yapak Anadol 

" Trakya 
Mısır beyaz 

" sarı dökme 
Nohut kaba 
Tılki derisi 
Kun duz ,, 
Pamuk y:-ı ğı 

5 33 

110 -
110 - 115 -
4t - 48 -
51 2) 52 -

3 ,O - 172.1 
1433 -1750 -

1 Buğday 
u .. 
Kepek 
Kok ıı rcd 

Kedi 
Çakal 
Kunduz 
B peynir 
Mısır 

İç ceviz 
Z. yağı 

Kepek 
B. peynir 
Tıftik 

Yapak 
iç fıodık 
Nohut 
Tılkl 

Sanur 

Gelen 

Giden 

Toıı 
120 

33 1 2 
42 

61 adet 

309 " 
782 " 
181 " 

10 l/4 
41) 
1 l. 

Ton 
160 
t 11 

49 
23 
12 

593i adet 
482 " 

~-----~~~~-

Dış Fiatlar 
Buğday : Liverpul 

n Şikago 
,, Vınıpek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. ,, 
Fındık G. Hamburg 

" L. 

2 79 
3 il 
2 73 
2 9rı 
2 99 
6 42 

88 50 

Beyoğlu, Tünel Meydanı . ;J 

:? ci kat Tel. 42956 

FAB ~İK~Nl 21 
Mıl°:;ı:ızn N IZI 
DEPONUZU 
EVİ Nİ Zİ 

YANGltHI l<ARSI 
YRLNIZ 

OK~YLA 
l<ORUYR BİLİRSİNİZ 

YRNGIN SÖNDÜRME 
VE sis YRPHR MRl<IHESI 

İ•tanbul Belediyeııi 
Ş ehir Tiyalr.>ıu 

Bu ak.şam 

saat 20,30 da 

YERLİ YRPI 

Ankara Borsa51 

ı 7.3.939 

ÇEKLER 
1
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KOMEDİ KISMl 

Londra 
Nevyork 
Parıs 

Mılaoo 

Cenevre 
Amslerdam 
Berlia 
Brüksel 

Yüz Karası 
3 Perde 

İstanbul Belediyeıi 
Şehir Tiyatro'!U 

Tepebaşı 

11111111111 

1 ııı 

1 ıılllıı 111 

Bu akşam 

uat 20, Kll 

DRAM KISMI 

Korkunç gece 
3 perde 

Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
V.trfova 
Buda peşte 
Bukrtş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

ESHA't1 ve 

Ergani 
İzmir Eınaf ve 

1 Ahali Bankası 

lar nisbetinde namlarına emanete l<aydedilen meblağı geçmemek 
tartile reddiyat yapılır ve reddiyattan artan kısımlar sonradan Hazi
neye irad kaydolunur. 

Madde 7 - a - Maden kömürü, kurşun ve çinko madeni müs
tahsillerinden 1939 takvim senesi içinde ecnebi memleketlere im
rarda bulunanlardan işbu kararnameye tevfikan nisbi resim rtddi
yatından istif dde hakkına malik olaular, mezkur r t ddiyat hesapları

nın yapılmasına müteallik bılcümle vesikalarını "e hesapların ı niha
yet 1940 senesi niıanının 30 una kadar İktıs:ıd Vekaletine vermeğe 
mecburdurlar. İşbu vesikaları ve hesapları müddeti içinde verme
yeni :rin nisbi resimden emanet hesabında bulunan meblağları irad 
kaydeltirilir 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 12.3.1939 vaziyeti 

AKTlF PASlF Lira 

b) Müstahıillerin yukanki fıkrada yazılı olduğu veçhile İktısad 
Vekaletine verecekleri vesika ve hesaplara müs teniden mezkür •·e
kaletçe reddiyata müteallik hesaplar tanıim edilerek reddiyatin ya
pılması zımnındıt M .. liye Vekaletine gönderilir. Maliye Vekalet. red
diyatın yapılması için İ cab eden muameleyi itmam eder. 

Madde 8 Bu karar hükmü, l kanunuıani 1939 tarihinden 
itibaren muteberdir. 

t939 lzmlr Enternasyonal Fuarına getirilecek 
yabancı memleke eşyasının 

ithali hakkında 

Kararname No : 10369 

/\rısa : 

Altın safi Kg. 
B:ınknot . • 
Ufaklık . • 

17.171.286.-

/Jt1/ıildeki Muhabirler : 
Türk Lirası . • 

J Jariçfrki Jluluıbirler: 

Altın safı Kg. 9.054.614 
Altına tahvil kabil serbest dövizler 
Diğer dövizl .., r ve borçlu kliring 

bakiyeleri . 

J ltı ziıır. lahuillrri : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye kar
şılığı . 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fıkan Hazine tarafından vaki tediyat. 

Serıedat ciiz<iwıı : 
Hazine bonoları • 
Ticari senetler • • 

l!.·sııam 111' lalıuiltil cıizdam : 

A } Deruhte edilen evrakı naktiye· 
16 4 1938 tarih ve 2 8601 Hyılı kararnameye ektir : / nin kar~ılıA-ı esham ve tahvilat 

1939 senesi ağustosunun 2~ sinde açılıp eylülün 2 ıl aine kadar itibari kıymetle 
devam edecek olan dokuzuncu lzmir Enternasyonal Fuanna getirile- B- Serbe.st esham ve tahvilat : 
cek yabancı memleket eşyasının, Fuaı:ın açık bulunduğu müddet zar· ı .-luwıslar : 
fında, ilişik esaslar dahilinde idhalı; lktısad Vekiliğinin 7 1/ 1939 ta- H · k d l' . . . . . . . . . azıneye ısa va e ı avans • 
rıh ve 167-4 sayılı teklıfı ve Malıye Ve\ııllığının 28 111939 tarıh ve , Alt d" · ·· · 

j 1 
ın ve ovız uıerıne . . • 

1729 sayılı mütaleanamesi üzerine cra Vekilleri Heyetince 15 2 1939 T h · ı · t - · . a vı a uzerıne . • . . 
taribınde onanmıştır. 

Madde 1 - 1939 İzmir Enternasyonal Fuarına teşhir edilmek Hiued~rlar · 
Üzere getirilecek ve Fuarın devamı müddetince satılacak mallar Muhtelıf · 
memlekete 5 temmuz 1937 tarihli ve 2 7005 sayılı kararname hü
kümleri dairesinde idhal olunur. Mezkur 5 temmuz 1937 tarihli ve 

'24. 138.722,2· 
12.48 ı. 760,-
1 .040.355.06 

748.721.56 

12. 736.038,33 
28.122,52 

11.561.887,68 

158. 7 48.563, -

16.397.316,-

84.967 .478,03 

41.631 .8g2,81 
7.922 748,94 

2.832.000,-
139.964,07 

7.897.877,75 

l'tkllll 

Sam"ye . 
llıliyal akçrsi : 

. . . 
37.660.837, 

Adi ve fevkalade. 
34 Hususi 

Tr.dami ldrk i 1Ja11k1101/t1r : 
748.721.5 6 Deruhte edilen evrakı naktiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan haLine tarafından vaki tediyat 

24.326.0~8.5 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ba-
3 kiyesi 

Kar~ılığı tamamen altın olarak ila
veten tedavül • vazedilen. 

142.351.247, 

Reeskont mukabili ilaveten teda. 
vazrd 

Türk liras ı Nı•udııatı 

J)ıJui:: Taıılılııidalı : 

84.967.478,(l 

Altıoa tahvil kabil dözider • 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 

3 bakiyeleri . 

5 49.55 ı.631, 7 

10.869.841 ,8 2 
4.'5000.000, 
12.486. il l ,5 

:Jb7. ~64. § l 7 ,:J 

2 

5 

Muhtelif . • • • 

2 7005 1ayılı kararname hükümlerine nazaran memlekete idhali caiı ı Temmuz 1939 tarihinden itibaren: fıkonto haddi % Altan üzerine avanı X 3 

2.71223~,11 
6.000.000,-

158.748 563, -

16.397.316,-

142. ~5t.247,-

19.000.000, 

39.000.000, 

3.784,84 

24.679.400,24 1 

l'ekıtn 
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Sugu·· ·ı" ı M k ı ~ o unan üna asa ar ve Müzayedeler Listesi 
~i 

ffiEffiUEK ~ T 

HABERUERi Şekli Mub'll. bed. Teminat 

~) fıtı·· -----
~salar 
~h,t 't 
~tijt '.__!mlrat, Nafia işleri, 

'l Parkta . . . t ~ kı, ınşa edılecek sergı sarayı 
"lltltıı •ın) 

Malzeme Harita 

75000 -

llıda 'k· 
b ıtltın~ 1 pavyon, bir tavla ve bir ça- Kapalı z, 100075 -

~'1!Jıaıı a da mutbak, hamam çama-
Gkı, \~ap. (şart 3 L.) 

b altı ~ 1 Pavyon bir tavla ve bir ça
'" tı il da mut bak, çamaşırhane ve 

,, 100923 -

' N Yap, (şart 3 L.) 
ltp~k tbatı yağ ve sabun fabrikası Kapalı z. 1373 85 
tttı çukur inşaah 
llu1 Çakrnak hast yeniden yap. iki ,, 

) t ı. Pll\7yon 
48099 06 

~ '-:c~ . 
~t\ri h lısesi binası tamiri Aç. eks. 1888 18 
lıtı 111tı ~•talıklar '\1üd. Kalı:m odası ça· Paz. 115 -
~ ltniri 

~' ,ltıcı lb L • • • 
~1 ııı eıdebın tamırı 
· ''at ı ı_ ..... .' ve hamam tamiri 

.. •ırı 

~~'" I', Kllnlk ve ispençiyari 
ıa .. I - - -" erı lh~ • 

1 e levazım: 203 kalem 
~r ıt· 

acı ve malzeme : 76 kalem 

" 
174 62 

Aç. ekı 
,, 310 -

aıat, Hastane Lev. 

Aç. eks. 
Paz. 

3723 85 
940 -

5625 -

1506 -

7570 -

300 -

3607 43 

142 -
17 25 

26 19 

279 29 
71 

~ 
'~tr-ık 

~ı,k .. liavagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
~b)bakır tel - N. ~ o._ r· B. U. ve N. G. A. ı' ç. ekı. 
'rış, N ıncan porselen, fincan demiri 

~·k bı ) B. U. kablo.u için v.s. elek
lt!if ka ıernesi 
tt B u""eLte ampul Edison Normal Aç. ekı. 
t tik ilYonet : 72j0 ad. 

ltıalzeınesi Paz. 

'•t ~111 e, Tahta ve saire 
Ilı aka 1 traversi: 11025 ad. (terod.) Paz. 

hıı ~ 319 
ko·· " 5 " ,, \ ;>r .. 
ca • u traversi : 6608 ad. (temd.) 

\ rı bat traverai: 24892 ad. (temd.) 
\ ,, 59!9 

Beh. 
,, " ,, " 
" 

,, 
,, ,, n 

,,, 60410 
" " " 

" 12771 " " " ,, 26333 
" " " ,, 93317 
" 

,, 
" 

2246 25 

3525 70 

5-
4 20 
3 20 
1 46 
1 75 
1 85 
2 15 
1 75 
2 45 

''-c i ~' Elblse, Kundura, Çamaşır v.s. dqb" ________ _.;;,.... _ __,:. __ _ 

t\~J t,~:i elbisi (ceket ve pantalon): Aç. eks. 
bııc • nı. 

•ı · 1 ll.ıt ' 12 takım 
o: 90 ad. " ,, 

660-

560 -
855 -

~b, 
ı~t.~ it ••lerl - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
~~il llıtcrnuası tabettirilmesi : 30000 Aç. eks. 3320 -

~e e 
\'rakı matbua: 47 kalem ltemd.) Paz. 3600 -

~bıı 
~it 
~,t~şya~ı, Muşamba - Hah v.s. 

' dolap etajer ve sandalya Paz. 

-~ .. 
~a·ı~"at, Benzin, Makine yağları v.s. 

) l /\ - -

~~l: 2 ~ Yağı 400 k. - Mobiloil B. B. Aç. eks. 
) 
0biı it · - Aero W. yağı: 160·1 k.-
'tı: ı~;>ound yağı: 500 k.-S.K.F. 

~t,, lr. 
1u .. 'rırıık 
~%. 

73 -

1627 -

Q • 6 
~.'d . ......, ad. Kar kureme cihazı : Kapalı z. 72000 -

i~l'ltt 36Qıeyyar taş kıran cihazı: 2 ad. 
' lt kr,) 

tıek 
ç~iay0n e kutusu (3 nevi :) 15000 ad. Aç. eks. 
~· 47 çir kay~şı: .2770,.:m. ,, 4743 50 

bt ~~GN~. ı:nuvezzi çantası büyük: 50 Aç. eks. 310'2 50 

~~l Y\'ıtn • 30 ad. 
tn ltııı,. Yeı:n torbası 250 ad. - keçe 
~ }'~k: 2-~50 ad. - yerli ka}'IŞ yuları 

tJ~t ~lllatı ~ ad. küçük : 250 ad. - tav· 
_, dite . ad. - Jul kolan : 200 ad. 
~-~ iı: 131JO ad. 

tıı 1, ~' Et, Sebze v.s. : ~~;~e : 32 t. - - - . 
1 ı~ l it. 
:~t: ~ (lernd.) 
'· u,5 t 
• 115 t • (teoıd.) 
il: I · (te11ad.) 

~) OoOo k. 

\~ Miiıayedeler 
llttıkı 

arı \'e ekmek kınntılan 

" 

Paz 
Kapalı z, 4R697 -
Paz. 6325 -

Pa 

Paz. 

1045 -
4600 -

- -

264 43 

49 50 

42 -
64 12 

249 -

~70 -

JO 95 

114 53 

4850 -

355 77 
2~2 69 

3653 -
475 -
79 -

345 -

Müracaat yeri 

İz.mir Belediyesi 

Muğla Tuğ. SAK. 

,, 
" 

Mera in T. C. Zıraat Bankası 

Erzurum Ask. SAK. 

fst. Erkek l ise . i SAK. 
f stanbul Belediyesi 

,, ,, 
hparla Vakıflar Mem. 

,, 
" 

Gün Saat 

20-3-39 16 -

4-4-39 15 -

4-4-39 15 -

20-3-39 16 -

3-4-39 11 -

4-ı 39 1 ~ -
20-3-39 J 4 30 

20-3-39 14 30 
21-3-39 14 -
24-3-39 14 -

iıt Gümrüklui Başmüd. 3-4-39 10 -
Gümrük Mub. Gen. Komut. SAK. İst. '24-3-39 J 1 -

Menemen Belediyesi 

O. O. Y. H.ıydarpaşa 

İst. Komut. S ı\K. Fındıklı 

O. O. Y. Ankara 
,, ,, 
" ,, 
" ,, 
il " ,, ,, 
,, ,, 
,, " 
" il 

İzmir Lise ve orta okullar SAK. 

" 
,, 

" 
,, 

29-3-39 15 -

5-4-39 10 30 

23-3-39 15 -

22-3-39 15 -
22-3-39 15 -
22-3-39 15 -
22-3-39 15 -
22-3-39 15 -
22-3-39 15 
22 3-39 15 
22-3-39 15 -
22-3-39 15 -

4-439 14 -

4-4-39 14 -
4-4-39 14 -

Nafıa Vekaleti İst. Elektrik 4-4-39 15 30 
İşleri U. M 

İzmir Muhaıebei Huıu- paıartesi ve perşembe 
siye Müd. 

İstanbul Belediydi 2v-3-39 14 30 

O. O. Y. 8 inci lşletme 31-3-39 15 -
Kom. İzmir 

Nafıa Vek. Malzeme Müd. 

İnhisarlar U. Müd. 
O. O. Y. Haydarpaşa 
İst. P. T. T. Müd. 

Isparta Aık. SAK. 

l.parta Posta Te'e~raf MUd. 

Vize Tümen SAK. 
Manisa ,, 
Isparta Ask. SAK. 

,, ,, 
. ,, ,, 
lst. Komut. SAK. Fındıklı 

Siyasal Bilıiler Okulu SAK. 

5-5-39 15 -

7-4-39 14 -
5-4-39 10 30 
5-4-39 14 30 

21-3 39 8-11 

27-3-39 - -

22·3-39 
7-4-39 11 -

10-4-39 14 -
20-3-39 14 -
20-3-39 14 -
21-3-39 15 -

20-3-39 15 -

iç Fındık ve Ceviz 
ihracatı 

Son hafta içinde l 180\l kilo iç 
çeviz kilosu 74 kuruştan 1450 ki
lo iç fındık kilosu 86 kuruştan sa
tılmıştır. Piyasamıza Anadoludan 
11478 kilo iç ceviz ve 24325 kilo 
iç fındık getirilmiştir. Satılan mal
lardan 3450 kilo iç ceviz Bretisla
va, iç fındıklardan 2000 kilo Afri
kaya, 1450 kilo Viyanaya ihraç 
olunmuştur. Piyasamııda 20 bin 
kilo iç fındık, 12 bin kilo kabuk· 
lu fındık ile 25 bin kil ı iç ceviz 
ve 15 bin kılo kabuklu ceviz sto
ku mevcuttur. 

Almanya Deri Ahyor 

Almanyaya ihraç için hava ku· 
rumu, koyuo derisi toplatmakta
dır. Almanya hesabına dün Edir· 
ne yapaklarından kiloJu 6S ku
rutlan 150 balya satılmıştır Bu 
m •llar kamyonla şehrimize grtiril
miştir Kamyonla nakliyat daha 
ucuza geldiğinden bu yol, tüccar
larca tercıh edılmektedir. Çorum 
tiftiklerinden 95 balya, kiloıu 
115, kuruştan, deri ınalı tiftiklı:r

den 10 balya kılosu 110 kuruştan 
ihracat için li.,tılmıştır. 

ham maddenin gümrükıüz olarak 
kilosunun 11,75 kuruşa ithal eyle
diklt'ri halde ayoi maddelerden 
mamul eşyanın Almanyadan kilo
su gümrüksüz olarak 9,25 kuruşa 
ırelirilmeıi ve gümrük resimleri
nin bu aradaki farki telafi edecek 
derecede bulunmamasından muta· 
zarrır olduklarıoı ve rc:kabet im
kanları kalmadığını münakaşa et
mışlerdir. Alakadarlar ham m&d
de ile mamul eşya arasında fiyat 
bakımından evvelce hiç bir fark 
yokken, mamul enanın tedricen 
ucuzlattırılmasını Türk ıanayiinin 

inkişafına mani olmak maksadına 
matuf gören fabrikalöıler İktiut 
Vekaletine müracaata karar ver· 
mişlerdir. 

Kömür Stokları 
Mart ayının birinci gününde 

Zonguldak - Ereğli kömür havza
mızda ıtok olarak 1645 ton kok 
ve 962 ton briket kömürü bulun· 
maktaydı. Bu miktarın a.z bir 
kıımı pıyasamua ıetirilmiştir. 
Zong1.1ldakta 42059 Kozluda 4370 l 
Ereğlide 41253 Kılimlide ~0789 
ton kömür stoku tesbit edılmişlir. 

Şubat ayı içiode iç ve dış pa
zarlara yüklenerek iÖnderileo 
90775 tondur Ecnebi gemıletine 
ihrakiye olarak satılan miktar da-
hi 6l65 ton kadardır. 

Madenieşya Sanayimiz • •. ihracııt mallarımızın piya-
aalaıımızdan ihracı için tüccarla-

MUhim Bir Vaziyet rımız kantarcı bulmakta zorluk 

Karşısında Bulunuyor çekiyorlardı Alakadar makamlar 
bu işin halli için mevcut kantaı -

Madeni eşya fabrikacılar& dün cılarıo miktarını arttırmışlardır. 
1&nayi birliğinde bir to?lantı yap- , Dünden itibaren piyanda malla· 
mışlardır. Mad~ııi eşya imal edtn- rın bekletilmeksizin sevkedılmeıi
lerin, Avrupadan ithal eyledikleri ne başlanmıştır. 

a) MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa İş ve Malzemesi-Harita 

Muğla A3keri Satınalma Komisyonundan: 

Bodrumda iki pavyon, bir tavla ve bir çatı altında da mut
Lak, hamaııı, çamaşırhane yaptırılacaktır. lhaleıi 4.4.939 salı 
günü saat 15 te .\luğlada tug. Satınalına Ko. da kapalı zar
fla yapılar.akllr. Keşıf be<ldi 10007.) lua ilk teminatı 7506 li
radır. htddıler bıı i~e aid keşif, planlarını ve şartnaınesını 
tuğ. Satınalıuıı Ku. da üç lira bedeli mukabilinde alıcıabirlir
ler. ll)teyenlere gönderilir. Teklif wektupları ihale saatinden 
bir saat evvd Ku. ua verılmdıdirler· hteklılerin bu işi yapa· 
bilec~klerme Jaır kaııuni ve~aiki hamil olmaları ve bu vesi· 
kalacın ıhaledı::n 3 gün evvel Muğladu .l\.oı.nutanlık Satınalma 

Ko. na vermeleri. 
• * • Kullükte iki pavyon bir tavla ve bir çatı altında da 

mutbak, çaına~ırhane, hamam yaptırılacdktır. 4.4.039 salı gü• 
ııü saal 15 Muğlada tug. Satınalma .l\.o. tJa kapalı zarfla ya· 
pılacaktır. K<::şıf btddı 100923 lira ılk teminatı 7570 liradır. 
İ::ıteklılcr bu işe ait ke~if planlarını ve şartnamelerinı tuğ. Sa· 
tınalma Ko da üç lira bedel mukabilinde aldırabilirler. İsteyen· 
lere gönderılir. Teklıf mektupları ihale saatınd*'!n bir ı:ıaat evvel 
Ko. na vaılınelidir. İ-,Leklılerın bu işi yapabileceklerıııe dair 
kanuui vesaikı hıunıl olmaları ve bu veı:;ıkaların ıhcıll!<lt:n 3 
güıı e\ivd Muğlada .l\.omutanhk Satınalma Ko. na gönder• 
ıneleri. 

Mersin T. C. Zıraat Bankasından : 

T. C. Ziraat Bankası Merı:ıin N batı Yağ ve Sabun fahri· 
kası septik çukur in~aalı kapalı zari usulü ile yapılaeaktır. 

2 - l ::ıte kliler buna müteallik keşıfııame kroki ve fenni 
~artnanıeyi bankamızda görebılider. 

3 - Keşıf heddi 137.1 bin üçyüz yetmiş üç lira 85 ku· 
ı uşlur. 

4- Muvakkat teminat } üt. üç liradır. 
5 - İhale :W Mart 939 tarihinde ~aat l 6 da Bankamızda 

yapılacaktır. 
6 - lsteklıleriıı ihale:: günüde zadlarmı saat 15 şe kadar 

komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Erzurum Askeri Satınılma Komisyonundan : 

Mare§al Çakmak hastanesinde yeniden yapılacak olan iki 
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katlı pavyon kapalı zarfla eksiltme ·e konulmuştur. Keşif be· Malzemenin Eb'adı K.G. Adet No Metre Tahmin edilen 
Fiat 
Kuruş 

'fuıarı deli 48099 lira 6 kuruştur. İlk teı:ıünatı 3607 lira 4'-\ kuruş· cınsı 
LirS ~· tur. EksiltmPsİ 3 4 939 pazartesi günü sqat 1 l de Erıurumda 

Askrri Satınalma Ko. da yapılac.tktır. Şartn ·me keşif ve planı 

Erznrumda Ko. da görülür. 

İzmir BelediyP.~inden : 

Kültür parkta inşa edilecek sergi sarayının belediye Baş 

Mühendisliğindeki proje, keşif ve şartnamesi w~çhıJe vetmi .. 
beş bin liralık kısmı t!ksiltıuey~ konulmuştur. lhale~i 26.3 939 
Pazartesi günü ~aat 16 dadır. İştirak edecekJerer h"ş bin altı 
yüı yirmi be~ lirahk muvakkat teminatla Bdetliyedc Fuar ko
mitesine gelirler. 

Isparta Vakıflar Memurluğundan : 

1 - Isparta çarşısının mimar sinan caınmii karşısında ha
ci Süleyman efı>ndi vakfından hanın tavan ve tobaa ll:lmirile 
ahşab garaj yıblarak yerine yrniden beton arnıe garaj inşaat 

işinin 722 Jira 16 K. keşif btdeJidir 
Yine çar~ı içinde tabakhane yolu üzerinde dalboyun oğ

lu çifte hamamının erkek ve kadın tarafındaki ah;ep kısmile 
üzerinin lesbi vr. ~air tamir işinin 700 lira 64 1.:. unış bedeli 
keşifli tamir işleri on beş gün müddetle açık ek3iltmeye ko· 
nulmu:;tnr. 

eden cuma günü 

------
Çıplak bakır tel 16 m/m 

" " " 10 ,, 

" "" 6,, 
"NBU"Kablo 2X2X5 ,, 
"NGA,, ,, 6 ,, 
Fincan porselen 

,, demiri 
Kroşe "NBU,, 

kablosu için 
Madeni buat 

4 lü Klemenli 

502 
367 
320 

200 1 
200 1661/ 1 

1000 

IOO ··NBU 

500 
2000 

" Kablosu için 
' 

lstanbnl Komutanlığı S·1lırııılıııa Ko11ıi~yonundan : 

_../' 

ızO 
400 Kg. Mobi1öl A veya Shdl C. Y. 2 
marka yağ 30 

620 2000 " ~l obilöl b. h. Vt>}'a Sbell C. Y. 3 
marka yağ 31 
1600 " Aero \V. veya Shell C. Y. 4 
marka yağ 32 

500 .. Mobil kompound No. 5 'marka yağ 35 
200 " !::> K. F. yağı 50 

Müteferrik 

İşparta Posta Telgraf ve T. MüdürlüğündeP: 
~akliye taburu jçin r.lektrık malzPm~si gatın alınacaktır. "~ 

Pazarlığı 23 Mart 939 pr·rşemht> ırii.rıii salft ·1 5 ti' )tıpılqcaktır İdaremizin ihti\acı olan 1300 adet telgraf dird\ 
I") k ... ib•· 

İ!-trkliler:11in belli (?İin 'c san11e Fındıklıda Konıutaıılık Sa- uruş muhammen bedelle 27.3.939 pazartesi giın~ ~o 
tıııalnıa komi~yorıuna gPlrııderi. dilmek üzere 1 1.3.939 tarihinde Eğridirde eksiltnıege 

• • • muştur. ·ı ~ 
Muhtelif kuvette ampul alınacaktır. Bak : Müteferrık Talip olanlar Eğridir telgı afhanesinde müteşeklı1 

sütununda D. D. Y. ilanlarına. misyona müracaatları ilan olunur. 

2 - Eksiltme 24.3 939 gününe tesadüf 
saat on dörtde vakıflar idaresinde teşekkül 
huıurilt: yapılacaktır. 

edt>c~k komisyon Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

3 - Talipler % 7,5 teminat paralarını eksiltnıedeu evvel 
vakıflar vrzn«>sine teslim etmt>lcri şuttır. l 

4 - Hu işe ait keşif vr ~artnameleri görmek İ'-teyenler 1 
tatil günleri haricinde vakıflar !Demurluğunıt müracaatları ilan 

lmıir Lise ve Orta Okullar Satınalma K<rnıisyonıı 
Başkanlığırıd,rn: 

~ 
İdare ihtiyacı için 47 çift hurç, 50 adet büyük• I !fi 

olunur. . 1 Cinsi 
• • * l l~parta hükumet karşısın<h kutlubey caıniinin poyraz ---

Miktarı 

Tutarı 

Lira 

det orta, 30 adet küçük boy müvezzi çantasının a ~. 
ç.ık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 5.4.939 çarşaıı> 
nü saat· 14,30 da B. Postahane binasında alt kııtt'd• 

---- fettişlik odasında toplanacak alım satım komisyonıı0 il 

11 k teminat 
Lira K. 

tare.fındaki kapunun iç.tarafına yeniden camekan lıölıne yapıl- Haki ıfohili Plhise 
mak üzere 81 lira 90 kuruşluk kP~ifJi inşııat işi ile Mımar si· "cekı>t Vtı pantalon 

l 20 takım 660 49 50 pılacaktır. Hurçların beher çifti 50 lira, büyük çaot' 

~ 

nan yolu füninde kamış ağa vaktından 65, 66, 67, 68, 69 vakıf Koyu kur~ıırıi iş t>lbisesi 112 takım 560 42 00 
SaJılı dükkaııların önüne 3 lO lira 80 kuru~luk keşli mucibince "ct>kı>t ve paııt lloıı 
yeniılen demir kepenk ve boya i şi on brş gün müddetle açık Siyah km;ıllı kısa palto 90 adtd 855 6 ~ 12 
ek~iltmcyr. konulmuş ur. lznıir lıölg" ~ıınat ,,kulu talebe"i ıçın mevcut miihür lii 

2 - Eksiltrııt! 2 L3.9:{9 gününe tesadüf eden cuma ~ünü nıımunrlerine göre yaptırılacak olan yukarıda miktarı yazılı 

!a&t ori dö de vakıflar idaresinde te:şekkül eden komisyon hıı- haki clahili t>lhisr, koyu kurşuni iş elbi::;esi, ve ~ıyı.ıh kırçıllı kı· 
zurula yapılacaktır. sıt palto 15 gün müddetlf. )CnidC'n açık ek:siltmeye lonu!muş-

beheri 700, crtalarıo 550, küçükleleriu 425 kuruş, bez 
muhammen bedeli 3102,50 lira muvakkat teminat zJ 
ö9 kuruştur. İsteklilerin idari ve fenni şartnamelerile 
esas nümuneleri görmek ve muvakkat temioatlat1111 

• • 

tırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük Yt 
kalem levazım kısmına, eksiltme gün ve saatinde de t ~t 
sene için muteber ticaret odası vesikası ve muva1'~' 
minat makbuzu ile komisyona müracaatları. 

3 - Talipler kPşifler miktarının % 7,S nisbetinde temi- tur. 
n ıt paralarını vakıt!er veznesine teslimleri şarttır. 4.4 9;39 salı günü saat on dörtle hükümet konağında 

4 - Atlı geçen inş:ıat işine ait kt!jif!eri 11 ~ ırtn:ırnelcri 
görmek i::>teyenlt!r tatil günlı!ri haric ber gün vakıflar mernurlu· 
ğuna müracaatları ilan olunur. 

• • • 

kült iir d ı rek törlfiğii n<ie toplanacak oları komisyonu nı uzda açık 
eksiltmPleri ayrı nyrr yapılacaktır. 

~umune ve şartnaıueleri her gün K ültiir direklörJiiğüııde 
göriılı>bılir. 

İst. Erkek Lise~i binası tamiri. Bak : İst. Erkek Lisesi İsteklilerin Tıc,.ııf't Odası veya esnaf biı likleı i vı·!'-ikalt11 ilr. 
SAK. ilanlarına. 1 ve teminat alıtlarile birlikte lıelli gün ve :::antta komis} ona mii

I racaatları ilan olunur. 

-=======-=-==========-=====~""='~=-=====""""'====='~~~==:-=:~~~~~~~~~~~~~~-
ııaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 1 M b . 

1 
. K . 

at aa ış en - ırtasıye Yazıhane Levazımı 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

İzmir Mubasebei Hususiye Müdürlüğündt-rı: 

Gümrük kimyahaneleri için 203 kalı>m muhtelH kimya 1 Münakasaya çıkarılın ış olan idart>nıiz P. mukt~zi 47 kalı>ın 
alatile Levazımı 3.4.9:19 pazaıtesi günü saat lO da 2490 sayılı 1 

defatir ve evrakı matbuaya ıkinci <lda olarak yine talip ~uhur 
kanunun biikümlrri dairr.sinde açık eksiltmeye konmuştur. 1 P.tmediğiııden i;;lıu evra~ı matbua 13. ~.939 tarihinrlen iıilınrı n 

1 - İhafe hedeli 3723 lira 85 kuıuş olan bu ı~in ilk teıııi- bir ay içinde pazarlık suretiyle tedarık erlılı>cektir. 
natı 279 lıra 29 kuruştur. ı Muhammen bedı li 3600 liradır. 

2 -Alınacak malzemenin cins ve evsııfını gösterir şartna-

1 
Muvakkat teminatı 270 liradır. 

me Levazım ~e~vis~n<le her !-ün ~örüle.bilir. .. .. .. . .... N~ . rıuneleri gö rmPk.için her gün Muhasebei bususiyt! mü· 
3 - L;teklılerın kanunı vesıkalarıle Başmudurluktt:kı ko- Jurluğunc \.e alıııağa talıp olaııların da bir ay içinde pazarıe~i 

mbyona gelmeleri ilan olunur. ve perşembe günleri daimi Encümene müracaatları. 

·ııd 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresı ~ 

o 
~ıd• e 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşa~b-~ ~ 
zıh 2 grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı 1 ~ 
dilmek üzere 5 4.939 çarşamba günü saat 10,30 ta tts 
paşada gar binası dahilindeki komisyon tarafınd80 

eksiltme usulile satın alınacaktır. ~' 
Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında j( 1 ; 

muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle b ( 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatl

9 ı 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasıı 
dağıtılmaktadır. ~1 ,Qf 

1 - 2770 metre muhtelif eb'atta Transmisyon 
muhammen bedeli 4743 lira 50 kuruş ve muvakkat ' 
natı 355 lira 77 kuruştur. 

2 - 7~50 adet muhtelif kuvvette ampul Edis0JI~~ . ıı 

mal ve ampul Bayonet muhammen bedeli 3525 Jırll 
ruş ve muvakkat teminatı 264 lira 43 kuruştur. 

Isparta Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Giimrük Mnhııfaza Genel Komutanlı~ı İ'itanbul Satınalma 
Konıbyonuncian : 

1 Q 
• • • ı - Konyadaki tümen birliklericin ihtiyacı 018~~1 ~~ 

Elektrik Mecmuası tabettirilmesi. Bak : Nafıa Vekaleti da cins, miktari muhammen bedel, muvakkat tel])', 
İst. Elektrik İşleri U. Müd. ilanlarına. yazılı altı kalem mütabiye yanlarında yazılı gün ve 

6 

1 - 76 kalem veterinn ilacı ve malzemt 24.3.939 cuma 
günü ı:ıat 11 de pazulıklıı alınacaktır. 

2 - Ta:,ırılaıımış tutarı 940 lira ve ilk teminatı da 71 li
radır. 

3 - İsteklilrrin kanuni vesikaları ve ilk t~minat makbuı
lariyle Galata eski ithalat gümrü" bina:ıındttki komisyona gel· 
meleri. 

Kereste, tahta ve saire 

• • • 
Kayın makas, kayın l(öprü ·ve kayın cari hat traversi 

alınacaktır. Bak: D. D. Y. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı,Kalorifer (Tesisat ve Malz. Mahrukat, Benzin, Makina yağları v. s. _ 

Menemen Belediye Riyasetinden : 

l - Menemen Belediyesi elektrik dairesi ihtiyacı olan 
aşağıda müfredatı yazılı ve 2246 lira 25 kuruş keşifli 
malzemei elektrikiyenin mübayaası 14.3.939 tarihinden iti
baren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme : 29.3.939 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 15 te belediye dairesinde icra kılınacaktır. Ta
liplerin bu işe ait şartnameyi muhasebeden almaları ve 
tayin edilen gün ve saatte Belediye Encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Devlet <lemiryollurı 8 inci işlı>tme Komisyonundan : 

Muhammen bedeli ile miktar, cins ve evsafı aşağıda- yazılı 
yağlar açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Muvakkat teminat 114,5'3 liradır. Ekşıltme 31 Mart 939 
saat J 5 de Alsaocaktaki i~letme Liua:-;ınd;ı toplanacak komiF· 
yonda yapılacatır. Şartnameler komİ!}ondan parasız olarak Vt'.· 

rilir. İstekli erin muayyen gün ve saatte muvakkat teıninat 
makbuzları ve 2490 sayılı kanunun 4 üncü madde!i mu<:ihin
ce llzım olan beyıınnamey1 h0 miten komisyona müracaatları 
müracaatları. 

ayrı ayrı açık eksiltme ile ihaleleri yapılacaktır. ~ 

A~ '• 2 - Evsaf ve hususi şartları İstanbul . Lvz. 'J1 
Satınalma ve Konya kolordu salın almasile Isparta 1 ~~ 
Satınalma Komisyonlarındadır. İstekliler her gün ıJJeS ~ 1 

atlarında bu Komisyonlarda görebilirler. . ~ 
·çJ 

3 - Açık eksiltmesi Konya Kolordu binası '( Y 
Kor Satınalma Komisyonunda yapılacaktır istekliler ~t 
saatında hazır bulunmaları ilan olunur. ' 

Cinsi Miktarı Mnh. Muvak. 
bed. tem. 

adet krş. r. K. 
Ağır ha}'\'an yem torbası 250 80 ıs 

Keçe belleme 150 400 45 ·- ,, 
Yerli kayış yaları tbiiyük) 250 500 93 75 ,, 
Küçük yular lı.ışl.ğı 250 450 84 17 
Tavla La!atı 8 135 ,, 
Kıl kola 200 50 7 50 " 

• • • 
1 S,000 adet sıgara teneke kutusu alınacafitır· 

İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. ... - ~ ~ 
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' Zahire, et ve Sebze : 

' . Vize Tümen Satın alma komisyonundan: 

~ bırlilderi için 32 ton kuru fasülye 22.3.939 da pazar

t.;~tın alınacaktır Taliplerin Vizede Tüm Satmalma 
onuna müracaatları. 

• Binek otomobili (D. D. Y. ) No 988 
Elektrik motörü ve dinamo (Bornova Tüm.) No 989 
Hükümet konağı tamiri (Şile Malmüd.) No 989 
Cibali fabrikaaı aşçılığı (lob. Um. Müd.) No 992 
Uçuş gözlüğü (M. M. V.) No 993 
Sabun (T opbane Lvz. Amiri ) No 997 
Du' ar ve hendek inş. (Diyarbakır Lvz.) No 995 
İt elbisesi (Aak. Fabr. Um. Müd.) No 995 

1 inhisarlar U. MÜ d Ü r 1 Ü ğ Ünden: 1 
C insi Miktarı Muham. B. %7,5 Te. Eksilt. 

Lira L. kş. şekli saatı 

Marı isa Tümen Sa tuıalma KonıiEyonuudan: 
liıı'Q~2700 kilo un kap:ı lı zuf usulıl~ satırı alınacaktır. llt' p 

t. l~arı ~8697 iiradır, Ş .utnaınesi parasız olarak Ko .dan 

Çam ve pinar taht••• (İsi. PT r. f ab. Müd.) No 994 
Karyola (Tophane Lvz. Amir.) No 996 
* Kurban deris ı (T H. K. İlgın Şubeıi) No 996 
Umumi htla iuş. (Akı,ebir Beled.) No 997 
Elektrik tesiutı (Akbiıar " ) No 997 
Yatak çarşafı (Tophane Lvz Amir ) No 997 

1 
"3,, nevi lüks 
sıgara teneke 
kutu 

Sıf teslim 800 60 - açık eks. 14 
veya anbara 
teslim f 111 83 32 

" " 
14 

3 l ılesı 7.4.939 cuma ıı; üııü saa t l l dedir. ilk lt>mınah 
ıradır. Ek-.iltırıeyt> gi recekler ~49t) sayılı ~anıınu1 2 3 

~.,bi~ad,ft l eriud~ ki lwlı?ı> l e rlı· ~ lgili ticaret onası vesü al ar· 
,_r ,•kt~ "hiltrne giinii P k ~i l. me saatind ·n bir saat evvelim· 
'rı eırıınat ve teklif ml' kt11plarını Manisa satınalnıa koıııi ~-

ll \'e l . rnıe Prı, 

• Sepetli motoıiklet (i.t. Komut.) No 997 
Nohut ve piriç (Edramit Tüm.) No 9l•8 
• Rıze vapuru ankazı (Bartın M.tlmüd.) No 998 
Çakıl (D. D. Y. Kayıeri) No 998 
• Yapak ve yüo (İat. Zahir• Boraaıı) No 999 
Gaz, benzin Ye camekin yap. (İıt. Beled.) No 999 

laparta Tümen Satı oalma Komisyonundan: D.D.YOLLAQI İSLETME U. MUOU~LUGÜNOEN 
ı, T f ' • 
y ı. e enni kıt' atın senelik. ihtiyacı olan 115000 kilo li:m:=====-===="""""--=--===-====-=-=-===-=--=-=--..ıı 
~ .fı? 9.3.9'~9 günü yapılan kapalı zarfla eksiltme- . . . . . . 

tQ hbı çıkmadığından 9.:~ 939 perşembe gününden iti- 10.3.1939 tarıhınde yapılan eksıltmesınde talıbı çıkmayan ve 
bir ay · . d I w b k l t ' mikdarları ile cinsleri aşağıda yazılı kayın traversltr her liste muh-2 ıçm e pazar ıga ıra ı mış ır. ı . 'b d'l k - 22 ' y l f w • .. tevıyatı ayn ayrı ı ale e ı me uzere .3.1939 Çarşamba günü sa-

14 te u 8 ın son pazarhgı 10.4.939 pazartesı gunü 
1 
at 15 te pazarlık usulü il~ Ankarada idare binasında satın alına-

3.._. Yapılacaktır. ı caktır. 
ltad Y.ulafın şc,,rtnamesi lspartada Tümen Komutanlığı ' Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin etti§'i vesikalarile 
~ . •ICI Satına ima Komisyondadır. fstekliler şartname- aynı gün ve aynı aaate kadar Komisyon ReisliQfoe müracaatlan 

"'
1•Yonda görebilirler. lazımdır . 

....... Mub t t 6325 ı· d j Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinde glJ-
L_,_ l ammen u arı . ıra ır. rülebilir. 0761) 

lk teminatı 475 lıradır. Liıte Mikdar Cinai Muhammen bedeli 
Beher adedi 

s· i"-1 bilgiler okulu Satın Alma Komisyonundan : 

~••al bilgiler okulunda günde çıkan yemek tabak 
le rı ve ekmek kırıntıları pazarlıkla satılacaktır. İs· 

.r Ankara mektepler muhasebeciliğinde 20.3.939 pa-
1 Riinü saat 15 de Komisyona müracaat etmelidirler 

No. 11 Adet 

--- ---
1 11025 
2 3195 
3 66ııx 

4 24892 
5 5929 
7 60410 
8 12771 
9 26333 

10 ~17 

kuruş 

----------- ---------
Kayın makas traversi 500 

" " 
420 

Kayın köprü traversi 320 
Kayın cari bat traversi 140 

" " 
17;) 

" " 185 

" " 
215 

" " 
175 

" " 245 

~~~~~~~~~ 
ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!I 

(Suite de la 7-eme paga) 

'lcııaa 0 l:aile (Ch Fer Etat) No 988 

Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik işleri 
Umum Müdürlüğünden : 

l - Yılıhk muhammen bedeli 3320 lira tutan bir sene zarfın
da her üç ayda bir 30.000 nüsha olarak tab ettirilect k olan ELEK
'fRIK mecmua11 açık eksiltme ile bastırılacaktır. 

'° 61
6ctr. et dynamo (Div. Bornova) No 989 

'•le bonveroementa l (Dir. fiıc Şile) No 989 
'- (IQ:our aviateun (Min. Def. Nat.) No 99 \ 
, • 1"' T ophant) No 997 1 

2 - Muvakkat teminat 249 ikiyüz kırk dokuz liradır. 
3 - Eksiltme 4.4.939 Sah günü saat 15 de Metro Han binası · 

ııın 5 inci katında toplanacak olan arttırma ve Eksiltme Komisyo-d '1t et fos.e (lnt. Diyarbakır) No 995 
~tı' travail (Dir. Gh. Fab. Mil.) No 993 

(1111t. ~ir. Fab. PTT. Jst.) No 994 
' d 0 Phane) No 99fJ 

t. ll • Kourban (Liıu e Aviation Suc. lııın J No 996 

61~ C, (Mııoicip. Akşehir) No 997 
dt 1. h. ( " Akhisar) No 997 

ıt Ont. Tophane) No 997 
h. ç~i:blette a panier (Command. lıt.) No 997 
~laabeı et riz (Div. Edremit) No 988 
L~"- (~eı bateau Riz,. (Dir. Fiıc Bartın) No 998 
~ lı. Fer Etat Kayseri) No 99R 

et l t lrlohan• (Boune CerHleı lıt) No 9;}9 
•ı e l co ,., ıtr vitrine (Muoicip. lst.) No 999 

Takvimi 

) . 
't~ :•lı.. amaliyah (Naha Vek .. ı No 975 
•, GıtG eton arm~ demiri (Btlediye Sular ldarui) No 975 J' l:aeç Ye bezir (D. D. Y.) No 976 
'll. l• rı yap. (iıt. Komut.) No 977 ,, 
tt_lct lllalzeme1i (D. D. Y.) No 978 

' •rırn döşemesi işi (Kouya Valiliii) No 984 
~'t G" ferşyıah " ( " " ) No 984 
ıfot,f"tGJrnesi (Tekirdat Aık. SAK.) No 984 
lı~ \'e tabure (Galatasaray Liusi) No 984 
'-)ıı •e Pilblak pirinç (iıt. Komut.) No 985 

"ti~-~ boru ve levha ile ftrit dutere (Aıkeri Fabrikalar) 

~ •• it .. 
Jt. 1 d11bi1arlu U. Mild.) No 985 

'as31•ıı elektrik ıantral binHI ve tt'ferruatı (iıl. Beled.) ,, 
.~~,:ol_. binaıı inş. (Ank. Valiliti) No 98.5 
~,, .. ( nhi&. Umum Müd.) No 985 
~ &ae •btap köprÜIÜnÜn beton arme olarak iDf· (Nafıa Vek. 

~ ıa ta, tt!' ta ne •nkazı (Ank. Beled.) No 986 
lıı "4'1•re ıarnizonunda crphanelik in•· (KGtabya Aık. SAK.) 

" •ti (\' 
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nunda yapılacaktır. 
1 4 - Bıı işe aid şartname !er İdarenin Levazım Müdürlüğünden 
para.ız tedarik edilebilir. 

1 5 - İ.teklilerin kanuni belgeleri ve muvakkat temi nalları ile 

1 
i in edılen gün ve saatte Komisyonda hazır bulunmaları. (1824) .,.._..._ ______ ..._ __________________________________ ____ 

İstanbul Erkek Lisesi Satınalma 
Komisyonundan; 

4 4 939 Sah günü saat 14 de istanbul Beyoğ'lu istiklal cadde
' inde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyonunca 1888 
lira 18 ku Uf keşif b"delli Lisemizin çatısındaki aydınlık veren kıs
ının tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işe aid şartname, mu
kavele ve Nana işleri şartnamesile ke,if hülasa ı mektepte görülür. 
Muvakkat teminat akçesi olan 142 liramn belli saatten evvel Liseler 
Muhasebeciliği veznesine yatırılması ıercktir. 

1 İstekli lerin bu işe benzer en az bin liralık iş ) aptıkJna dair 
iclarelerinden almaş olduğu vesikalara istinaden, istanbul Vilayetin
den eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış olması lazım gelen 
bir ~bliyetname ile ve 939 yılı Ticaret odaıı vcıikalarile komiıyona 
ınGracaalları . "1785" 1- 4 

istanbul Belediyesinden: 
Muhammen B. Temioah 

Viliyet köycülük bürosuna Y u.ıbanr, k a
paklı dolap, orta masası , etajer ve He
zuan undalye 

Zührevi hastalıklar Müdürlütil k•lem 
odHı çat111nı11 tamiri 

l.tanbul 40-ıncı mektebiıj tamiri 

73 -

115 -
174 62 

10 95 

17 25 
26 19 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı itler ayrı ayrı pa· 
ııarhğa konulmuştur. Evrakları Encümen kaleminde fÖıÜlebilir. 
iateldiler hizalarında göıterilen teminat makbuz veya nıektu 
bile beraber 20 3.939 pazarle1i güoü •aat 1-1 buçukta Daimi 
Encümende b :.ı lunmahdırl a r. 

Hakiki MUnakasa gazetesi 
BGUln Münaka1a ve MQzayede haberlerini rkıik.iı 

olarak verendir Türkiyede bu vaziyette olan tek Gazete 

Münakasa Gazetesi'dir 
--- - -

' 

1 
15.000 adet 

Şartnamesi ve nu:nuneleri mucibince yukarda cins 
ve miktarı yazılı bir kalem malzeme eksiltmeye 
konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif veya ambara teslim, muvak
kat teminatı, eksiltme saab hizasında gösteril
miştir. 

111 - Eksiltme 7.4.939 tarihine rastlayan cuma günü 
-:a a t 14 de Kabataşda Levazım Şubesi Müdllriye• 
tindeki Alım K omisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabileceği gibi numuneler de görüle · 
bilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa
atte % 7,5 güvenme paralarile mezkür Komisyo-
na gelmeleri. (17891 1-4 

• • • 
1- 14.3.939 tarihinde kapalı zarf ve eksiltmesi ya· 

pılacağı ilan edilmiş olan buhar kazamnın münakasa müd
deti görülen lüzum üzerine temdit edilmiştir. 

il- Eksiltme şeraiti sabıka dahilinde 4.4.939 tarihine 
rastlıyan sah günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve Mu
bayaat Şubesi Müdüriyeti Alım Komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflar eksiltme saatinden bir saat evveline 

kadar saat 14 e l<adar Komisyon Başkanlığ ına makbuz 
mukabilinde verilmesi ve eksiltmeye girmek isteyenlerin 

fiatsız teklif mektuplarını ihale tarihinden bir hafta evve• 
line kadar Müskirat Fabrikalar Şubesine vererek milnaka· 
saya iştirak vesikası almaları lazımdır. ( 1714) 2-4 

• • • 
1 - idaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi 

mucibince satın alınacak (1 ) adet devvar ve seyyar elek
trikli iskele vinci 17.1.939 tarihinde ihale edilmediğinden 
yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli sif İstanbul ( 13.000) lira ve 
muvakkat teminatı (975) liradır. 

III - E ksiltme 31 .3.939 tarihine rastlayan cuma günü 

saat 15,30 da Kabataşda Levazın ve Mubayaat Şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye ıştirak etmek istiyen firmaların mu
mufassal fenni teklifierile beraber kataloklarını kaldırma in
dirme ve fren tertibatını aç1k olarak gösteren resimlerini, 
birinci sınıf bir firma o~duklarını gösterir evrakın ihale ta· 
ıarihinden en az (7) gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Müskirat fabrikalar şubesine vermeleri ve tekli 
flerinin kabulünü mutazammın vesika almaları llzımdır. 

Aksi takdirde eksiltmeye istisal edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile Snci 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve yüzde 7,5 
gftvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günü en geç 
saat 14,30 a kadar mezkür Komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (984) 4-4 -

Cinsi Miktarı 

Yerli baskül 2 adet 
Baskül 1 ,, sif 
Şişe etiketi 373000 ,, 

1 cins takım 

••• 
Muham. 
bedeli 

Lira Kr. 

446 30 
2100 
3055 75 

% 7,5 
teminatı 

Lira Kr. 

33 47 
157 50 
229 18 

b 

Eksiltme • 
Şekli Saati 

Aç. eks. t4 J 

" " 14,30 
,, " 15 

1- Yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem mal
zeme ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

11- Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme, 20,3,939 tarihine rastlıyan Pazartesi 

günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve listeler her gtln sözü geçen Şu

beden parasız olarak alınabileceği gibi etiket ntimuııele
ri de görülebilir . 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen g6n ve 
saatlerde % 7,S güvenme paralariyle mezkt1r Komisyona 

gelmeleri ilin olunur. (1398) 4-4 
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RESUME DE LA LECISLATION TURQUE !'"""" 
Concernant la restriction des Devises I NOTRE 1000~ NUMERO 

TEXTES SIGNALES DANS LE RESUME 

No. Dates 

Loi 1567 20, 2, 1930 

> 2100 18/ 1/ 1933 

> 2686 15/ 4/ 1935 

> 3070 30/ 1111936 
De er et 2/ 7005 5/ 7/ Hl37 

> 2/ 7695 23/ 1111937 
> 218030 14/ 111938 
> 2/ 8099 19/ l / l!l38 

> 2/ 8273 15/ 3/ 1938 
Loi 3336 17/ 3 1938 

Decret 2/ 8285 19 3/ Hl38 
> 2/ 8331 18 3/ 1938 
> 2/ 8337 18/ 3/ 1938 
> 2/ 9090 23 / 6/ 1!)38 
> 2/ 9094 23/ 6 1!138 
> 2/ 10005 8 1211938 

Ce sont les lois No. 1567 du 20 fevrier rn:rn et No. 3070 du 30 no-
vembre 1936 (la seconde modifiant l'article .ı de la premicre), ahı.si qt:e 
!es lois No. 2100 du 18 janvier 1933, No. 2686 du 15 mars 1935 et No. 
3336 du 17 mars 1938 prorogeant a trois repric::es l'effet de la loi No. 

N ous publions, aujourd'hui, le « IOOOme 

Numero »de« Münakasa Gazetesi ». c;nq 

jours apres, c'est-a-dire le 23 Mars 1939, 

nous aurons l'insigne joie de celebrer le « QU A-

TR/EME ANNJVERSAJRE » de la londation de 

notre journal. 

il n'y a pas de doute, que nous devons ces deux 

heureuses dates a la sympathie de nos Chers Lec

teurs, et ala confiance des Departements Officiels, 

temoignees a notre egard. 

Nous continuerons, alin de conserver ces pre

cieux temoignages de sympathie et de confiance, 

exprimes tant par nos Lecteurs que par les Autori

tes, a travailler de toute notre force, pour ameliorer 

davantage nos services. 

1567, qui autorisent le pouvoir executif a prendre ie$ me.sure;, c ten- MÜNAKASA GAZETESİ 
dant a reglementer et a limiter l'achat, la ventc, l'exp0rtation des effets '"'~"""'~"~~lııııılll""~""""""'"'"""~~lııııılll""Mll"""~,.... ......... ,..~, 
de change, monnaies, actions. obligations. et a sauvegarder la v.ıleur 
de la monnaie turque ». Nous resumons ici, sous deux rubriques essen
tielles, ]es dispositions primitives et modificatrices des decrets etablis 
et publies periodiquement par le Conseil des minısırc.s en vertu de la 
loi en question, c pour sauvcgarder la valeur de !a monnaie turque > : 
importation des instruments de paiement, exportation des instruments 
de paiement. Nous pref erons le terme c in..c::tr•ınıents de paicınent > qui 

exprime rnieux la portee des dispositions en vigueur a celui de « devi
ses >, puisque la regleınentalion ne vise pas seulement le::. ınonnaics et 
valeurs etrangeres, mais englobe aussi la monnaıe et les valeur.s natio
nales. D'autre part, certaines de.s restrictions concernent a la fois les 
devises qui entrent au pays ou doivent ctrc rapatriee . .,, et cellc.-> qui 
sont exportee.s du pays ou seront cxportees a raVL 1ir. Nous les reu
nirons done en premier lieu sous le titre de dispositions comınunes. 

Le tableau se trouvant a la tete de ce re.rnnv pourra egaleınent 
contenir des textes qui seront indirectement en !"apport avec les Iois 
et decrets afferents a la sauvegarde de la valeıı:: de la monnaie turque. 
(Abreviations adoptees : Dec. = Decret No. 12 ; Dec. Mod. · Decret 
modificatif.) 

1. - DISPOSITIONS COMMUNES S'APPLIQUANT A LTl\.IPOR
TATION ET A L'EXPORTATION DES INSTRUMENTS DE 

PAIEMENT 
Textes en vigueur : 

1) Il convient de noter d'abord que !es restrıctioıı'i .ıctuellemenl en 
vigueur concernant les instruments de paiement sont regıes par le De
cret No. 12, date du 23 novembre 1937 et de :-es modificatıoru succes
sives, p~ocedant tous de la loi No. 1567 mentionnee plus haut. Tous Je;:, 
decrets precedemment rendus « pour sauvegarder la valeur de la ınon
naie turque > sont a present pcrimes. 

Sens du terme «devises» ou <<instruments de paicnıent» : 
2) Ni la loi, ni les decrets ne donnent une definition des devises OLJ 

des «instruments de paicmenb. l\.Iais d'apres in signification qui se de
gage de l'ensemble des dispositions exi_.;tantes, les cino;truıncnt.s de paie
ment> comprennent : l'or monnaye, national et etrange•· : J'or non mon
naye (des dispositions distinctes prohibent l'ex_:>ortation de l'or) ; tou
tes categories de monnaies et de signes monefaires ctranger.:ı (billet.c: 
de banque, rnandats, cheques, lettrcs de credit, accredi~if::.) ; les actions 
et obligations etrangeres de toute nature, et leurs coup0ns ; la monnaie, 
les actions i!t obligations turques et leurs coupons ; ıes creance;:, sur 
l'interieur et sur l'ctranger. 

Ceux qui exercent le commerce des devises et celui de l'or : 
3) La negociation des cffets de change, du papıer-monnaies et bil

lets de banque etrangers s'effcctue uniquement par l 'inte:ı·mediaire soit 
des banques, soit d'etablissements munis d·wıc autorisation du minis
tere des finances (Dec. 2, 3). 

Le decret No. 2 8030 en dafo du 14 Janvier 19:~8, additionnel au 
decret No. 12 determine !es personnes qui peuvent se livrer en Tur
quie au commerce de l'or, ainsi que la maniere sıııvant laquelle cc com
merce peut etre exerce. 

Contrôle d~ operations en devbes et autoritcs de contrôle : 
4) Les banques sont as.sujetties a un contrôle dtt fait des devises 

qu'elles achetent ou vendent. Elles sont tenue.s de rendre coınpte a cet 
cgard aux autorites de contrôle des changes (Dec. 2, 3, 48). 

Toutes les banqucs en Turquie sont tenues d'eınprunter le cana] 
de la Bourse d'Ankara pour les achats et ventes quotidiens de devises, 
et de ne pas conserver de disponibilites au-dela d'une limite dcfinie 
(D~ .. ~od. No. 2 8285 du .19 Mars 1938). Les :}gents de change sont 
oblıges a leur tour de consıgner dans leurs livrcs les ordrcs ~n devises 
qu'ils executent et d'en rendrc compte a la foL'> a la Directioıı du chun
ge et a~ Commissariat de ln Bourse (Dec. 2, 3, 47). Le monde d'cmploi 
d~s avoırs bloques en Turquie doit etre confonnc a un rcglcment eta
blı par le ministere des Finances (Dec. 8). L'article 46 determine Jes 
autorites de contrôle de~ chanees. 

Avances en devises ; 
.'5) Le;:, reports en devises contrc livre.~ turque.s sont prohibeı

(Dec. 6). 
Conversion en devise!-ı de::. dcpôts en livre-. turques : 

6) Les banque.s ne pcuvcnt. en aucune nıanicre convertıı en devi
.ses les depôts effectuc.s chez cux en livres turques, (Dec. 8). De meme. 
il est interdit aux Banques. Banquiers, autres in..-;tilutions et aux per
.rnnnes privees de co~entir des credits, ou d'.ıpercr dcs depôts en m0n
na~e ~urque au profit de personnes ou d'enlrepri:;c.!> ı,iluce.s er. dehors 
du territoire turc. a moins d'une autori~ation du ıninistere dcs finan
ce;,, (Dec. 8) . 

Benefice des banques resultant d 'opcrations en devises : 
7) Les banques ne peuvent pretendre sur leurs negociations en de

vises a un agio de plus de 2 o 100 dans lcs lieux ou ıl y a une boursc et 
de plus de 3 O 00 dans les lieux ou il n'y en a pas. (Dec. 5). 

Importation et exportation d'actions et d 'obHgations : 
8) D'une taçon genera!e, l'iınportation et l'exportation des actions. 

obligations et coupons sont sujettes a une autorisalion, l'exportateur 
etant d'ailleurs tenu a rendre compte des pri.x des titres exportes. (Dec. 
45). Les demandes concernant rimportalion et l'exportation des som
mes en livres turques ne sont <'.Xaınirn'.·es et agreees que par l'autorite 
centrale du contrôle des changes (Dec. 44) . 

Devises et effets personncls dcs voyageurs : 

9) Les devic;es se negocient au comptanl. Le~ devises correspon
dant a des ventcs de marchundises a livrer peuvent etre achetees a ter
me par les banques, (Dec. 9). 

Operalions sur devises au comptant et a terme : 
10) Tous voyageurs transitant par la Turquie, les touristes qui se 

proposent de faire un court scjour, ain.c::i que lcs Turcs etabllc:: a J'ctran
gcr. sont tenus de produire aux agents verificateurs du premier poste 
douanier de la frontiere les devbes se trouvant en leur possession et 
de le.,, Iaire coru;igner dans leur pa.s.seport (Dec. '13). Les effets person
nels des voyageurs ne sont pas assujettis aux disp.:>sitions du Dccret 
No. 12 (Dec. 42). 

Devises appartenant aux representants diplomatiqucs et con
sulaires des Etats etrangers : 

11) Les devises que les membres des representations diplomatiques 
et consulaires peuvcnt exporter sans obtenir l'autorisation des diı·ec
tions du changc ne pcuvent dcpas~er le montant arrive a leur nom et 
dcpose a une banque. Le ruchat de la fraction de ces devisec; deja ven
due a une banque doit etre precede d'unc autorisation (Dcc. 41). 

Compensation : 

12) La compensation de la valeur des marchandıses d'iınportation 
et d'exportation est subordonnce a une autoris::ıtion du Ministcre des 
Finances (Dec. 27). Le decret No. 2 8337, du 18 mai 1938 et celui No. 
2 9090, du 23 juin 1938 contiennent certaines dispositions afferentes 
aux cautionnements a fournir par !es commerçants afin de garantir les 
exportations a effcctuer en contre-partie dcs importations faites des 
pays qui ne sont pas lics ~ı la Turquie par un traite de commerce ou un 
accord de clearing. (Les operations de compensation avec les puys lies 
ou non a la Turquie par un accord de clcarin·~ sont rcgies par les de-• 
crets No. 218099 du 19 janvier 1938 et No. 2 9094, du 23 juin 1938) . 

Pays signataires d'un accord de clearing' : 

13) Le.s paiements reciproqucs avec lcs pays lics a la Turquie par 
un accord de clearing sont regis par les claus~;:, de cet accord (Dcc. 51). 

Pays crediteurs et non signataircs d'un accord de clearing : 
14) Les modalites de compansation de la valeur des echanges avec 

des pays dont la balance coınmerciale est creditrice a l'egard de la Tur
qui, ou avec des pays qui font c.u. ne font pas tpartie iı un accord de 
clearing. ou a un arrangement analogue avec la Turquie, sont determi
nees par l'article 29 du decret No 12. 

, 

.. .. 
Poursuites judiciaires : 

15) L · f · d · · 1 · • 1 trictı0 . es ın ractıons aux ı::.posıtıons re atıves a a res d 
deviscs sont poursuivie" et repriınees (Dek 49, 50, Joi No. 3.07~-JI 
novembre 1936 modifiaııt l'article 4 de la loi No. 1567 afferente 8 

vegarde de la valeur de la monnaie turque). 

2.- DISPOSITIONS REGISSA~T LTl\.lPORTATION IJ~ 
INSTRUMENTS DE PAIEMEN1 ·rt 

Devises dont le depôt a la Banque Ceııtrale est oblig:ııoı 
1) Les banques exerçant en Turquie sont tenues de dep<>5~ 

Banque Centrale de la Republique de Turquie ou a ses s1.1cC 
toutes devıses en general appartenant a !eurs clients existants ~ 
tement ou qui seront deposees chez elles ulteriemement. Le drd 
titulaires a disposer de ces depôts est rcgi par les dispositioll-' 
cret (Dk 1). 

Devises a acquerir sur les paquebots de tou.risme : . 

1 
2) La Banque Centrale de la Republique rle Turquie ou d' 

banques de son choix, sont autoris6.s a achcter de..; change.s et 11
10 

etrangcres a bord des paquebots de tourisme arrivant en 1\JrCl~ 
Devises represcntant le prix de murchandises ou de ,·ıı 
mobilieres exportees : 

3) Les personnes physiques ou morales qui exportent de ~ 
des marchandıses et des valeurs mobilieres a destination de pars 
gers sont tenues, soit de ceder a une banque en Turquie. soit del~ 
ser a la Banque Centrale de la Republique en lem· propre noı11• 
vises constituant la contrevaleur de ces marchandises et vaıeı.ıt
bilicres dans !es quinze jours a partir de la datc iı laquelle eJle5 
mises iı leur dispo.sition (Dec. 14). Les articles 14, 16 et 17 dı.J 
reglent la declaı·ation a dcpo.c::er et les formalites qu'i] faut accofll 
cette occasion. Des !ivraisons d'cr peuvent etre faites, au }ieU dt 
ses, en paiement de marchandises exportees (Dec. 14). 

hnportation de monnaies metalliques etrangeres : ' 
4) Sont libres l'importation, rachat et la vente de :monn81~ 

talliques etrangeres. Leur exportation est toutefois subordonncC 
autorisation (Dec. 2). 

Obligation, pour les societes etrangeres exerçant en 1'1 

d 'importer des devises ; 
•t 

5) Les Societes ctrangcres, constituces :t l'ctranger et quı' 
operer en Turquie sont tenues de faire venir de l'etrangcr le c 
necessaires a l'accomplissement de leurs travaux (Dec. 7). 

Crean~e~ en devises des .agences de navigation et coı•~ 
commıssıons, ete., ~n d.ens~s des personnes si~es e~ı ~~ 

6) Les agences de navıgatıon a vapeur, de natıonalıte e: 
sont tenues de rapatrier dans lcs quinze jours ıes creances qu'eU 
r~ient encaissees ou. qu'elles cncakseront a l'avenir, resultant d~ 
vıces de naulage, c:oıt pour les ceder a la Banque Centrale de lıı, 
blique de Turquie, soit en achetant a l'etranger de..,; actions et de· 
gations. 

Les courtages, commıssıons, ete., resultant des services re; 
des personnes physiques ou morales sises a l'etranger par dcS Ol 
semer.Is ou des per.sonnes sis en Turquie ainsi que les creanceS 
me ordrc sont rcgıs par la meme disposition (Dec. 15, 18). ,..ı: 

3. - DISPOSITIONS REGISSANT L'EXPORTATION prr 
INSTRUMENTS DE PAIEMENT 

Autorisation s'appliqnant aux deviscs affcrentes aus 
importations : 

1) Pour les besoins en devLc;es afferentcs a toute importatioJ\< 

toric;:~:·on ~es .d~rec.teur;:, d~ chang~ doit etre cbtenue, sur prese~ 
de pıeccs 1ustıfıcatıves (Dec. 22). Les formalites C<ııi doivent pı· • 
cette autorisation ~ont definies aux articles 22, 23, 24. 25, 26. zS 
du Decret No. 12. Le decret No. 2 8273 du 15 mars 1938. prıh·oit 
nes disposition.::; afferentes aux devises a envoyer aux pays doilt 
lance commerciale est devenue active envers la Turquie, aıor5 a 
avait ete de tous tetnps en po!>İtion passive. t 

Les besoiııs en de\'ises soni couverts en premier lietı ıı9 
l'avoir en devises du rccıucrant : 

2) Les p~rsonnes ~itulaires d'u!1 depôt en de:vises aupr~ 
banque et qw ont be~oın de se procurer des devi~es, dısposent 

1 
de leur avoir. mais en obtenant toujours une autorisation a cC t 

(Dec. 12). 

il n 'est pas octroye de deviscs pour les :ıctions et oJllİ· 
a importer : 

3) I1 n'est pas accorde de devises pour payer cies actioJ\5 
obligations dont l'itnportation aura ete permise (Dec. 45). 

Monnaie turque que peuvent exporter Jcs voyagcurs : 
·o~ 

4) il est interdit aux voyageurs d'exporter, :-auf autorisııtı 
de 25 livres turques (Dec. 44). 

Avoirs en Jivres turques d'ctrangers en Tuı·quie : 
. 5) Les ~articuliers, et etablisseınents sis a l'etranger n~ .~ 

dısposer, qu en vertu d une autorisation. de leurs avoirs en lı' 
ques aupres de banques en Turquie (Dec. 8). 

Valeurs iı remeHre aux bureaux de poste : 
6) Les plis recommandes ou de valeur declaree ain.si que 

tres colis et objets de valcur a remettre aux bureau~ de po<;"te 5 

chetes en presence de l'agcnt des postes (Dec. 19). 
Endossement d 'cffets de conımerce ou cession de 
libel1ees en deviscs : 

7) Les cheques et autres effets libelles en monnaies etraI1~ 1 

peuvent etre endosses qu'en faveur de banques, et le.s soldes cf"", 
de comptes•courants libelles en deviscs ne peuvenl etre cedeS cf' 
banques, moyennant une :ıutorisation. Les endos ou cessionS 11; 

de pcrsonncs autres que des banques sont egalement ~ubordoJl.ll 
perınission (Dec. 10, 11). 

Valcur de marchandises en transit : 
8) La contrevaleur de marchandises en traruıit ne peut ett' 
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egalement en transit (Dec. 21) . 
. 9ı ~SOin~ en devises dcs sodetes nationalc~ et Ctrangeres_: . 

at dcvıses representant la contre-valcur <l ~ marchandısc.r. l•
lla;ye e;ne ou en consignation. ain.si que les :~omme.c: que sont tenues 

r u l', t . . , 
~ e ranger la Compagnıe des Wagon.s-Lıts , les agences etran-

es dnavigation, les societes d'a.ssurances et lcs societes etrangeres 
tisatı ans le pays pCU\'Cnt cga)ement etre ohtcnuc..; en vcrtu d'une 

ı93~n mcc. 3, 18, 20, 30, 31) et (Dec. Mod. No. 2 8331 du 18 
) . 

Oevi!> · · ~l d d · lOı 
1 

, -es a octroyer aux pays pratıquant I<' contro e es evıscs : 
ır:;ır h 1 n est pas delivre de devises, en paieınent partici ou integral 
~Q~ ılndise.s provenant soit de pays qui, ayant instituc le contrôle 

-r des s, s'abstiennent de vcrser en devises tout ou partie de la Ya
• fi llıarchandises qu' ils achc1ent a la Turquie. soit de pays qui re
• llJC rnarchandis6 turques l'acccs de leur territoire. L'entree esı 

q\J.j ~~>t. tnarchandl.'ies originaires de ces pay.s, tant que les per.son
•res esırent les importer n 'en auront pas dcposc la contre-valeur 
ı:e ~rques a la Banque Centrale. Les fonds runsi dcposes a la 
tıı ntrale ne peuvent etre employes qu'3 l'al'hat de ınarchnn-
2;~Ues destinees a etre iınportecs dans }es pays en question 

, l>evjc.... • · 1 't · '1) A. ""'s ııecessaıres pour e voyage aux pays e rangers . 
~ter. - L'article 32 du decret No. 12 prcvo;t l'octroi des devises 

~nnes • • · t · ıı envoyees aux pnys etrangers en nııs -ıon eınporaıre, en 
) ~rtnanente. pour s'instruirc OU faire de~ l'Cl·herches et etudes 
~lt «dtninistrations a la charge du budget gcnernl ou des budgets 
~ • t!t annexes, par les etablissements reconnus d'utilite publique 
~ ~ Socictes au capital desquelle.s l"Etat particip!? pour plus de la 
Q~ e rncme article dctermine les formalites auxquelles l'cctroi 

;es n6ccssaires aux fins precitees est sujet. 
• cı~.Q -L'article 33 du decret determine la qunntite des devises 
,atJ./ aUJc Turcs ou etranger,,, domicilies .. m Turquie, qui voyagent 
o nent a leurs frais a l'ctranger, en vue de fairc des etudes .c:co-
fa~ des ctudes de recherche. Le meme art:c:c fixe les fonnaiitcs 

~ r..:_ınp1lir ~ur l'obten~ion de ~es. devises. . , , . 
tes , L artıcle 34 du decret pre\·oıt la quantıte et determıne les 

tnıı 6() a reınplir afin d'obtenir dcs devise.s nccc.ssaire.s aux pcrson
~ nı obligces de voyager pour des motife: de sante ou de com-

dıı pb _ Les besoins de change des personncs cıui voyageront en 
~r-eu 0Ursuivre leurs litiges ou proces a l'etranger ou pour un motif 

fol'tıı ~de cette categoric et !es frds de leurs nıandataıres ainsi que 
ı~a ıtes necessaires pour l'obtention de ces devises sont prcvus 

~le 35 du decret. 
~ 1 -La quantite de change a attribuer aux courriers est fon-

; Pilı.ces a fournir par l"autorite comp~tcntc (Dec. 32). 
. Onds en devises quc doivent cnvoycr a lcurs familles les 
etrang , 'd T . be .· crs resı ant ~~ . urq~e : . . 
ttı \ıses que Ics specıahstcs etrangeı·s engages par lcs departe-

'<ı ~nts officicls et ctablissemcnts prives cnvcrront a lcur famille: 
et l frais de routc dc.s spccinlistes rcınunerc:< en monnaie tur
tı, ~~illant dans les adminktrations et etablisseıncnts publics et 
'faı 1 que les envois de fonds en devi.Ees quc ces specialistes de

~ııds l'() a leur famille ; les besoins de changc rC.:;ultant dcs envois 
~ v0~u: les etrangers travaillant pour lcur propr(' compte en Tur

•l.ı aıent faire aux membres de leur famillc residant a l'etranger 
4Q ~nt a leur charge, relevent des dispositions des articles 37, 38, 

u deeret No. 12. 
. laı ~s devises afferenteı. a l'achat de lines, journaux et autrcs : 

1 Qu .nt accordees directement par la Banquc Centrale, sans qu'H 
~ııt!!s a Une autorisntion des autorites de contrôle des changes, les 
~ Oll a l'achat de Jivres, journaux, periodi(!UCS, de divers instru
l 25 ~PI>areils, de medicaments et autres dont la valeur ne d(>pa.s-
4) il '"res turques par mois (Dec. 53). 

lltı~ l convient de noter pour conclure que les demandes en devi-
' ~1.ıı les ordonnancements et les iPaiements a effectuer aux pays 
~ ~ 

1 
a 'I'urquie est liee par un accord de clearing base •ur l'equi

le ht balance des paiemcnts, ainsi qu'aux pays qui ouvrent un 
~llt 

1
°Qu6 pour couvrir !es besoins extra-comnwrciaux de la Tur-

~iı~ de.ur t<:!rritoire. sonl examinees et agre6es par !es autorites de 
1<ııı_ es chnnges selon la situation du compte avec le pays de des-

(Du Bulhtin de la Banque Ceııtrale) 

des Fournisseurs 

·-·. 
Lundi 20 .. 3.939 

tı 'llı~t· 
tı 1cıııd 10ration Bakırçay (Mini.st. Trav. Pub) No 975 

11lııtt, :our b~ton arm~ (Adm. Eıux Municip. ht.) No 975 
t\ı 'lr, h iane de zinc et hu ile de lın (Ch. Fer Etat) No 976 

tlt, d•nrar garage (Command. lst.) No 977 
•tt, pe laboratoire (Cb Fer Etat) No 978 

~ '". ~ e en parqueta (Vıl. Konya) No 984 

11 
th bı. ,, ,, ( ,, ,, , No 98.ı 

t, 'rfılo~ (Com. Ach. Mil . Tekirdağ) No 914 
~ l>ıılıt •re, tabouret (Lycee Galatasaray) No 98~ 

-lı~ t:oupe et pılaf (Command. lst.) No 985 
~il QssPlaqueı en aluminium et ı;cie eu ruban (Fab. Mil. 
ııı, . 

ı-11. ~~diı~ne (Dir. Gen. M<>nop.) No 98j 
--~ıı ~tr. et conatr. ceotrale eleclr. Çatalca (Muoicip. ht.) 
' lt b 
~~lt:tiaıe Station selection (Vıl. Ank.) No 985 
~ · e, Pbour bouteillea (Dir Gen. Mon.) No 985 

b4 llb.) N eton arme du pont en boia de Hanif edere (Mioiıt. (Trav . 
tcılrıb o 986 1· ı!:t~ de maison en boiı (Municip. An~.) No 986 

ı,11d th, ~~t rnunitionı a la iarniıon d'aviation a Kütahya (Com. 
~lı ~ de ıl. Kütahya) No 986 
t~~"ıob~outon (Recteur loıtitut Agricole Ank.) No 986 
~tta , ., l Ford \Defterderat Konya) No 936 

t\ lıtl,) tNtvea, et aulre1 imprimes (Dir. Compt. Parliculiere 
,~. totı t o 987 .. ~ . , 

•,
1 
t~ttıt' •nnexeı Inatitutı A2ricolu (Vil. Ank.) No 91!8 

h ho11ı et dechargement charbon (Ch. Fer Etat) No 988 
"o On t" ıı,,t ıaıuı en coton, couverture en lain ete. (Dlr. Prine. 

1 I,t.) No 988 

(Lire la suite en 5ieme paııe) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

-~--- --~--- ---- ·-------------~--~ -------------
Objet de l'adjudication 

Mode Prix 
d'adjudica t. estimatif 

---..-~----~----·~-----

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier dcs Charıea Jourı Heureı 

~L Adjudications au Rabais 
Co'!_struc!~!!!~~ratlo.!1!.=.!'!!_V...:.._!~~cs . Mat6rlel de Con•tructlon-Cartographle 

Rep<1r. lycee garçors İst. 
Rt p :> r batiss 40.1me ec~lı: İst 
Coos'r. garage et rep ar hain 
Repar. Mo~quee 
Const r df! ı p.lvillons, une ecurie, cuisioe, 

bain et buaııderie a Uo~rum (Cah eh. 
L 3J 

Conslr. 2 pavillons, une ecurie, cuisioe 
bain et buandarie a Kulluk (Cah. eh. 
L. ::\) 

Constr. Pala iı exposition ;ıu pa re Culture 
( 1 parl ie) 

Con~tr pavillon de deux etagc:s a l hô · 
pit>ı l Mareşal Çakmak 

Corstr. fosse ıeptiqu e a Lt f . brique de 
savon 

Repar. toil Secretariat Dir maladies 
veneri ennes 

Publique 

" ,, 
Publiq · • ~ 
Pı i cacb. 

" 

Pli c.tcb 

" 

1888 18 
174 62 

310-
100075 

100923 -

75000 -

481199 03 

1373 8j 

15 -

142 
2ti 19 

751.6 -

7570 -

56'25 -

3607 43 

300-

Com Acb. Lycee garçons ist. 
Com. Perm. Muoicip . fst. 
Prepose Vakoufs İsparta 

,, ,, 
Gom. Ach. Brigade Muğla 

" " 

Municip. lz'llir 

Com. Ach. Mil. Erzerum 

Banque Aııricole Suc. Menin 

17 25 Com. Perm. Municip. lst. 

4-4-39 
20-3 39 

,24-3-39 
24-~-39 
4·4-39 

14 -
14 30 
14 -
14-
15 -

4-4-39 15 -

20-3-39 16 -

3-4 39 l 1 -

20-3-39 16 -

20-3-39 14 30 

flrodult• Ch!mlqces et Pharmaceutlque•-lnatrumınta Sanltalrea-Fournlture pour Hopltaux 

Articleı et iostrumenls de chimie : 203 lotl 
Medicamenıs et ar Licl ... s de vet erin d ıre: 

76 lots 

Publique 
Gre a gre 

723 85 
940 -

3279 29 
71 -

Electrlclt6-Gaz-Chautfage Central (lnstallatlon et Mat6rlel) 

Oiff amprıulrs muque Ediıon , Normal et Publique 3525 70 
Baionnelle 7250 p. 

Cıible en cuivrc: is ;> le, cable N BU et 
N G.A. iıol ate11r1 , crochets et div. 
autrn articlrs electriqueı 

Materi l electr. 

" 

Gre a gre 

Habllleme ı t - Chaussures Tissus - Culrs 

H abits interi eurs h aki (jaquette et pan
talon): 120 complets 

Habits de travail: l 12 completa 
Paletota eourts: 90 p. 

Publique 

,, 
n 

2246 25 

660 -

560 
855 

26.ı 43 

49 50 

42 -
64 12 

Amaublem • nt pour Habltatlon et Bureaux -Taplas•rl• ete. 

Dlr. Princip Monop. i ~ t . 3-4-3'.l 
Com Acb. Comm. Surveil. Douan. iıt. 24-3-39 

l~re Expl. Cb. Fer Etat Haydarpaşa 5-4-39 

Municip. Menemen 29-3-39 

Com. Ach. Co:nm. Milit. i.ı. Fındıklı 23-3-39 

Com. ı\ch . Lycee' et E:. Second.lzmir 4-~-39 

" 
,, 

" n 

IO 
11 

l:l 30 

15 -

15 -

14 -

14 -
14 -

Tııble de bure .. u, armoires, etageres et 
chaiseı 

Gre a gre 73 - 10 95 Com. Perm. Municip. lıt. 20-3-39 14 30 

Travaux d'lmprlmerle - Papeterle 

lmprimes : 47 lots (aj .) 
lmpre1&ion revue elecrique: 3D00) exem

plaireı 

Gre i. ıre 
Publique 

Bola de Constructlon, Planchae Poteaux ete. 

3600 -
33~0 -

Traverus en bois de hetre pour change- Gre a gre la p. 5 -
ment de voie: l \025 p. (a j) 

Traver1e1 en boi! d'hetre pour change
" 

la p. 4 20 
ment de voie : 3193 p. (aj) 

Trav.:rs en hetre pour pont: 6608 p ( ıı j . ) 
" ,, ,, ,, ,, voie norm. 24892 p. (aj.) ,, 

" " " " .. " 5929 " ,, " 
,, " ",, "60410,, 

" " " " " " 12781 " " " ,, ,, ,, n ,, ,, 26333 ,, n 
" 

" " " ,, " " 93377 " " n 

Combu•tlble - Carburant - Hullea 

Hu ile Mobiloil A : 400 k - id. B B. : 2 t - Publique 
id. Aero : 1600 k. - id. Mobil Compo.ınd : 
500 k. - id. S.K.F. : 200 k. 

Dlvers 

Bi~ıaca: 47 p aires - sacı pour E.ı ct~ura 
grancls : 50 p. - id. moyenı : 50 p. 
id. petits: 30 p. 

Potea ux tel~gra phiq \: es : 1300 p. 
Tracteura : 6 p. cb aıse-.1eige 6 p. con

caısc ur de pi t: rrea ambulant: 2 p . 
(Cah. eh. 3'l0 P.) 

Boites en fer blanc pour cig..rettu (3 sor· 
tea) 15000 p. 

Couır<>İe de transmission : 2770 m. 
Sacı d e fourrage pour butiaux : 250 p. -

ceinlure en feutre : 150 p. - bı ides a-ran
du : 250 p - id. peıitu : 250 p. - cor
de pour ecurie : 8 p. - sanııle en erin: 
200 p . 

Provıslon• 

Macaronis : 10000 \c, 
Haricotl sees : 32 t . 
Farine : 115 t. (aj.) 
Ble concaue : 9,5 t. (aj ) 
Orge : 115 t. (aj.) 
Farine : 442700 k. 

Publique 

Pli cııch · 

Publique 

" 
" 

Gre a gre 

" 
" 

Pli cach. 

B) Adjudications a la surenchere 

Morceaux de pain et reıte de repu Gre a i re 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

3 20 
1 40 
1 75 
1 85 
2 15 
1 75 
2 45 

1627 -

3102 50 

72000 -

4743 -

6325 -
1045 -
460() -

48697 -

'l70 -
249 -

114 53 

232 69 

4850 -

355 77 

475 -

79 -
345 -

3653 -

--

Dir. Co'.ltpt. Part. lımir 
Dir. Gen Aff Electr. lst. 

luodi et jeudi 

Adminia . G~n. Cb. Fer Etat Ank. 

.. ,, 

" 
" • 

" 
" 

• ,, 

" 
,, 

" 
,, 

8~me Expl. Ch. de Eer Etat hınir 

Oir. P. T.T. İ.t. 

,, n lıparta 

Mioi.t. Trav. Pub. D'p•rt. Mater. 

Com. Ach. Ecoo. Monop. Kabatacbe 

4-4-39 15 -

22-3-39 15 -

22-3-39 15 -

22-3-39 15 -
22-3-39 15 -
22-4-39 15 -
22-3-39 15 -
22-3-39 15 -
22-3-39 15 -
22-3~9 15 -

31-3-39 

5-4-39 

27-J~39 
5·5-39 

7-4-39 

16 -

14 3 

15 -

14 -

lere Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaşa 5-4-39 
Com. Ach Milit. Isparta 21-3-39 

10 30 
8-11 

Com. Ach. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 
Com. Acb. Div. Vize 
Com. Acb. Mil. lıparta 

• n 

,, ,, 
Com. Ach. Diviıion Manisa 

Com. Acb. Ec. Sciencea PoUtiquu 

21-3-39 
2!-3-39 
10-4-39 
20-3-39 
20-3-39 
7-4-39 

20-3-30 

15 -

14 -
14 -
14 -
11 -

15 -



Dış Ticaret Vaziyetimiz 

( 1 nci sayfadan devam ) 

Gecen devreye nazaran bilhas
sa cC'kirdek..<>iz kuru i.izUmdC' 5,8 
ınılyon lirnlık, iç fındıkta. 3 mil-
yon, yapr<:.k tütünde 1,5 milyon, 
<.ırpa. buğday ve yulafta 1,7 mil
yon, palamut ve hulfısru;ın da 520 

hin. ham deride 600 bin, incirde 
943 bin, kabuklu cevizde 330 bin 
liralık ihracat fazlalığı olmuc;tur. 

Almanyadan on ayda yapılan 
;thaJatın kıymeti 53,7 milyon li
ra, \•mum idhalfıta nisbeti ~, 46 
clır. 1937 nin aynı devre:;i ithala
tı 36.7 milyon lira, nisbeti ': 40,7 
idi. Binaenaleyh bu seneki itha
lat ~ec.;en ~eneden '(, 60 nisbetin

de ~a1.1a olmu~tur. 
İthal edilen malların baslıcala

rını 12,9 milyon liralık demir, 
ce1ik ve mamulatı, 13,9 mil~·on 
liralık makineler ve fenni alat 
5,6 milyon liralık pamuk men
sucal, 3,6 milyon liralık yün ipli
ği ve mensucatı, 4,6 milyon lira
lık cleniz nakliye vasıtaları, 2.9 
milyon liralık kara nakliye vası
taları, 1,8 milyon liralık bakır ve 
lı<.kıı mamulatı teşkil etmiştir. 

B•t memleketten yapılan itha -
liit geçen senenin aynı devresine 
göre 21,9 milyon lira artmıştır. 

Bu iark umum ithalattaki artış 
farkının '~ 58,9 kısmına müsavi

dir. 
İthalatta fazla artış görülen 

maddeler bilhassa demir ve ce
lik. makineler, kara ve dC!Iliz na
kliye vasıtaları, yün ınensucat

tır. 

Dı .. ticaret volümü 98,2 milyon -. 
liradır. Volüm 1937 devrec:inde 
66 milyon lira olduğuna göre 

', flO nisbetinde artmıştır. 
T:caret muvazenesi geçen de

\Tede 7,5 milyon lira, bu devre
de 19,2 milyon lira ile pasif tir. 

İTALYA : 
Italyaya on aylık ihracat 

fıô.19•1 ton, 13,2 milyon liradır. 

Uınum ihracattaki hisse.si '• 13.2 
dir. Geçen senenin aynı devre
sindeki ihrncat 5.3 milyon lıra, 
nbbeti 'ı 5.7 olduğuna görC' bu 
.Sl·n~ki ihracat ' ( 150 nisbetinde 
artrnll:lhr. Bu devrede İtalyaya 
yapıian sevkiyatın başlıca mad
delerini 4 ,1 milyon liralık ham 
pamuk, 2.8 milyon liralık ya
prak tütün, 1.7 milyon liralık hu
bui:ıat, bakliyat ve yağlı tohum
l<ır, 970 bin liralık tiftik, yün, 
keçi kılı, 847 bin liralık krom 
cevheri, 704 bin liralık zeytinya
ğı, 423 bin liralık ham deri, 291 
bın liralık maden kömürii, 275 
hın liralık yumurta 220 bin lira
lık ı.;ekirdeksiz kuru üzüm teş
kil etmiştir. Geçen devTeye göre 

l ilhassa pamukta 3,2 milyon li
ralık yaprak tütünde 2,4 milyon 
kronı cevherinde 784 hin, arpa 
ve ~~avdarda 779 bin, tiftik ve 
yiinde 866 bin, zeytinyağında 
;':!(l(l bin liralık ihracat fazblığı 

eöriilmüştür. 

Bu memleketten on ayda ya
pı :an ithalatın kıymeti 5.4 mil
yon lira, umum ithalata nisbeti 
', 4.2 dır. Geçen devrenin itha
ltıt kıymeti 5,6 milyon lira, ni ... -

beti ~~ 6.2 idi. Bu .sene bac:lıca 
~.2 milyon liralık pamuk men
.!'~ıcat. 267 bin liralık pamuk fpli
ği. 231 bin liralık yün ipliği. 318 
bin liralık lastik, muşamba ve 
mamulatı, 2H> bin liralık kağıt 

ve mukavva, 132 bin lirahk kii
b.ıl'l. 124 bin liralık limon ithal 
edilmiştir. Bu seneki ithalat ge
çen senedr:n 249 bin lira kadar 

r.zdır. Pamuk ipliği, yün ipliği 

ve mensucatı, demir, çelik itha
latı azalmış, pamuk mensucat, 
ltı.!,tik ve muşamba mamulatı, ka
~Lt ve mukavva, kükürt, limon 
ithalatı artmıştır. 

T•c·aret volümü 1938 devresin
de 18,6 milyon lira olduğuna gö
re r:c. 70 artmıştır. 

'l'icarct muvazene.si geçen de
vre 334 bin lira ile pasif. bu de
vred" 7,8 milyon lira ile aktiftir. 

BiRtEŞİK AMERiKA : 

Amerikaya on ayda 9,6 milyon 

lıra:.ık ve umum ihracatın '' 9,6 
sı nısbctinde mal gönderilıni~tir. 
Gec.:cn devredeki ıhracatın kıy

meti 11.8 milyon lira, ni.,beti 
', ~2.6 idi. Binaenaleyh ihracat 
gec;en devreden 2.2 milyon lira 
a.'d!r 

H•38 devresi ihracatının ba~

lıca maddelerini 6,8 milyon lira
lık :.:aprak tütün, 498 bin liralık 
rncyen kökü, 471 bin lıralık kül
ce bnkır, 323 bin liralık krom cev
hr~ri. 299 bin liralık barsak. 204 
bin liralık iç fındık, 197 bin lira
lık ıncir, 73 bin liralık barı;ak. 

204 hın lirahk iç fındık. 197 bin 
liralık incir, 73 bin liralık ımıh
telıf meyva, 163 bin liralık kuş
yrnu, 126 bin liralık av derisi, 
P5 bin liralık palamut ve hula
H•sı teşkil etmiştir. 

1!!37 devresine göre bakır, iç 
f.nclık, incir, meyan kökü ihra
c·at1nda tezayüt, diğerlerinde te
mıktıc; görülmüştür. 

Eu devrede Amcrikadan yapı
lan ithalatın kıymeti 14,3 milyon 
!il'&. umuma göre nısbeti ', 11,2 

dir. Geçen devrede bu kıymet 
13,fı milyon lira. nisbet '; 15.4 
:eli. İthaltıtın başlıca maddeleri 
2,(' milyon liralık petrol, benzin 
w madeni yağlar, 2.5 milyon li
r:-ılı1<. makine, fenni alat ve saat
lt>r. 2.4 milyon liralık demir, çe
lik ve mamulatı, 2 milyon lira

lık l:ara nakli~·e vasıtaları, 1.8 
milyon liralık pamuk ipliği ve 
me:-ısucatı, 572 bin liralık bakır, 

ka!ay ve mamulatı, 406 bin lira
lık ham deri. 34-1 bin liralık se
hilozdur. 

Ueçen devreye göre pamuk 
ip!iği ve mensucatı, petrol, ben
zin ve madeni yağlar. selüloz it
halatı artmış, ham deri, kalay. 
b:ı.l:ır mamulatı ithalatı azalmış

tır. 

Dıs ticaret voliiınü, 1937 de 
2J>,n milyon lira, 1938 de 23,9 mil
yon lira olduğuna göre ', 7 nic:
betinde azalrriıstır. 

Tiraret muvazenec:ı geçen de
vrene 2,1 milyon lira ile, bu de
vrede de 4.7 milyon lira ile p<.

ı::iftir. Bu pasivite farkı .sekizin
ci ay sonunda 9.3 milyon, doku
zuncu ay sonunda 8 milyon lira 
id!. Onuncu ay sonunda 4,7 mil
ycn olduğuna göre. açık k?.pan
mRktadır. 

ÇEKOSLOV AKYA : 

Bu n_emlekete 1938 on a~'ında 
ihraç edilen malın kıymeti 4 7 
mi iyon lira, umum ihracata göre 
nish<.>ti ',.~ 4,7 dir. Geçen c:;cne ay
nı devredeki ihracat 5,2 milyon 

:inı kıymetinde, '; 5,6 nisbetin
dc ıdi. 

) ~38 ihracatı arasında bdşlıca 
l ,f. milyon liralık yaprak tütün, 
t.:~ milyon liralık buğday ve c:av
dar, 562 bin liralık muhtelif mey
va!ar, 360 bin liralık ham deri, 
204 bin liralık pamuk, 197 bin li
ralık barı;ak bulunmaktadır. Ge
çen devreye göre tütün, buğday, 
çavd<.ır, çekirdeksiz kuru iizi.im. 
ihl'~catı artmış fındık, ham deri, 

ı acatı artmış fındık, ham deri, 
pamuk, barsak ihracatı 3z;ıJnıış

tır. 

Çekoslovakyadan bu den<: de 
5,4 milyon lira kıymetind() ve 
umum ithalata göre •1; 4.2 nisbe
tindc mal getirilmiştir. Geçen 
devrenin ithalatı 2,3 milyon lira, 
nisbeti ', 2,5 idi. Binaenaleyh it
halat 3,1 milyon lira artmıstır .. 
Başlıca ithalat malları ar:ı.sında 
957 bin liralık pamuk ipliği ve 
mensucatı, 632 bin liralık demir, 
çelik ve mamulatı, 371 lir::ılık 

makine, 2,2 milyon liralık seker, 
209 bin liralık kağıt ve muka,·va, 
298 bin liralık cam ve porselen 
e~ya bulunmaktadır. İthalat faz
lalığı en ziyade şeker maddesin
dedir. (Geçen seneki ithalat 168 
bin lira idi). Demir, çelik, maki
neler, pamuk ipliği ve mensucat, 

kağıt ve muk~vva ithalatı da art
mıştır. 

Ticaret volümü, 1937 devre- mih•on lira kıymetındc VC' umum 
.sinde 7.5 milyon lira, 1938 devre- ihracata göre '' 3,2 nisbetinde 
sinde 10.1 milyon lira olduğuna ihracat olmuştur. 1937 nin aynı 
göre j, 35 artmıştır. devresindeki ): 5,1 nisbetinde 

Ticaret muvazenesi geçen de- ' 4,8 milyon liralık mal ~evkedil
wede 2,9 milyon lira ile aktif, ı ınişti. Bu devrede Sovyet Rus
bu devrede 7:30 bin lira ile pa- ı yaya gönderilen malların başlı-
siftir. caları 1.3 milyon liralık yün. ya-
İNGILTERE : pağı, 967 bin liralık tiftik. 428 

İngiltereye on ayda 4,2 milyon bin liralık canlı hayvan. 220 bin 
liralık ınal ihraç edilmiştir. U- liralık ham deri ve 129 bin lira-

muma göre nisbeti '; 4,2 dir. Ge
çen .sene aynı devredeki ihrarat 
', ~ nisbetinde 7,4 milyon lıra
lıktı:·. Binaenaleyh bu de\·rede
ki ihracat 3,2 milyon lira rlaha 
az olmuştur. 

B•J sene yapılan sevkiyatın 

başlıca maddelerini 720 bin liıa

lık hububat, bakliyat, 518 bin li
ralık iç fındık, 507 bin liralık in
cir, 511 bin liralık kepek, 266 bin 
liralık çekirdeksiz kuru üzüm, 
rno bin liralık küspe. 167 bin li
ralık yaprak tütün, 130 bin Jıra
lık tiftik, 154 bin liralık afyon. 
105 bin liralık zeytinyağı. 107 bin 
liralık muhtelif meyva. 92 bin 
liralık krom cevheri teşkil etmiş
tir. 

Gec;en devreye göre iç fındık, 
krom cevheri, darı ihracatın da 
tezayüt. diğerlerinde tenakus gö
rülmektedir. 

On ayda bu memleketten 15.2 

milyon liralık ithalat yapılmış
tır. Umum ithatata nisbeti '~ 11,8 
dir. Gec.;en devrenin ithalatı 5,5 
mijyon lira ve nisbeti de r; 6,1 

idi. Bu itibarla du devredeki it
hala, fazlalığı 9,7 milyon lira 
olup artı~ nisbeti '; 176 dır. 

İthalatın baslıcaları 4,3 milyon 
liralık demir, çelik ve mamulatı, 
3,1 ıııilyon liralık makine ve fen
ni alat, 2,6 milyon liralık pamuk 
iplıği \'e mensucatı, 730 bin lira
lık merinos yünü, 503 bin liralık 
yiin mensucat, 1,2 milyon lira
lık <teş tuğlası ve kiremidi. 861 
bin ıiralık kara ve deniz nakliye 
va!.llaları maddelerinde ibarettir. 

Dı~ ticaret volümü, 1937 dev
resinde 12,9 milyon lira, 1938 
devre...:inde 19,4 milyon lira oldu
ğuna göre ', 50 nisbetinde art: 

ını~tır. 

Ticaret muvazenesi, ge1.;en dev
rede 1.9 mılyon lira farkla aktif, 
bu devrede 11 milyon lira farkla 
pa ftir. 
FRANSA : 

Fransa~ a on ayda yapılan ih
racatın kıymeti 3,9 milyon lira, 
nisbeti j; 3,9 dur. Geçen devre
deki ihracat 4,4 milyon lira, nis
beti •, ; 4,7 idi. Bu itibarla gec.;en 
devteye göre ihracatta yarım mil
yon lira kadar tenakus vardır. 

Bu de\·rede Fransaya gönde
rilen mallar içinde başlıca 676 
bin liralık maden kömürü, 532 
bin ıiralık iç fındık. 574 bin lira
lık ııohut, 251 bin liralık yaprak 
tütün, 288 bin liralık krom cev
heri, 310 bin liralık tutya cevhe
ri, 131 bin liralık kurşum cevheri, 
125 bin liralık afyon, 118 bin li
ralık muhtelif meyva bulunmak
tadır. 

Geçen devreye göre yaprak 
tütün, iç fındık, nohut, afyon ve 
krom cevheri maddeleri ihraca
tında artış vardır. Diğer madde
ler hemen hemen geçen .seneki 
kadardır. 

On ayda Fransadan 1,7 mil~·on 
liralık ithalfıt olmuştur. Umum 
ithalata nisbeti ~; 1.3 dür. Ge
çen devrenin ithalatı 934 b!n li
ra, nisbeti ): 1 olduğuna göre it
halfıt j~ 80 derecesinde artmı~tır. 

İthal edilen başlıca maddeler, 
261 bin liralık demir, celik ve 
mamulatı, 249 bin liralık ham 
deri. 145 bin liralık pamuk ipli
ği, 88 bin liralık yün mensucat
tır. 

Dış tic:ıret volümü, 19~7 dev
resinde 5,3 milyon lira, 1938 dev
resinde 5,6 milyon lira olduğuna 

göre ~' 6 nisbetindc yükselmiş

tir. 'İ'icarel muvazenesi geçen 
devrede 3,4 milyon lira farkla, 

bu devrede 2,2 milyon farkla ak
tiftir. 

~OVYET RUSYA : 
On ayda Sovyet Rusyaya 312 

lık kuru üzi.im ve incırclen iba
rettir. Geçen seneye nazaran 
canlı hayvan, kuru üzüm ve in
cir ihracatı artını~. diğerleri azal

mıştır. 

Sovyet Ru~yadan on ayda 4.8 
mılyon liralık ithalat yapılmı~tır. 
Gecl'n devrenin ithaltıtı 5,6 mil
yon lira olduğuna göre ithalatta 
1
1 , l'i azalış vardır. 

19:~8 devre.c:;inde bu nwmleket
ten başlıca 1.3 milyon liralık pa
muk mensucat. 916 bin liralık 

demir. çelik ve mamulatı. 852 
bin liralık makine, 299 bin lira
lık çimento. 825 bin liralık pe
trol. benzin ve madeni ~·ağlar. 

118 bin liralık şeker ithal edil

miştir. 

Geçen seneye göre çımento, 

petrol, benzin ve madeni yağlrır 
ithalatı çoğalmış. diğerleri azal

mıştır. 

Ticaret voliimi.ı, 19:37 de 10,4 
milyon lira, 1938 de 8 milyon li
ra olduğuna göre ', 23 azalmış
tır. 

Ticaret muvazenesi geçen dev
rede 827 bin lira farkla, bu dev
rede 1,6 milyon lira farkla pasif

tir 

BELÇİKA: 
Oı a~ 1 k ihracat 2,1 milyon li

ra, llınuınn göre nisbet j, 2.1 dir. 
1937 nin aynı devresindeki ihra
catıııuz 5,2 milyon lira, nisbet 
'1 ; 5,6 idi. Bu memlekete sevke
dilen malların başlıcalarını 595 
bin liralık arpa, buğday, 231 bin 
liralık kuşyemi, darı, 148 bin li
ralık bakla, 365 bin lırahk yap
rak tütün, 298 bin liralık c;ekir
deksiz kuru üzüm, 108 bin lira
lık ıncir, 148 bin liralık afyon. 
58 bin liralık av derisi te. kil et

ıni~tir. Geçen seneye göre yap
rak tütün. incir, afyon, kuşyemi, 
dan, bakla, av derLc:;i ihracatı 

çoğalmış diğer maddeler azal
mıştır. 

Bclçikadan on ayda 2,1 milyon 
liralık ithalat olmuştur. Umum 
ithalata göre nisbeti '_,; 1,7 dir. 
Geçen devredeki ithalatın kıy

meti 926 bin lira, nisbeti '1 ; 1 idi. 
Bu itibarla ithalat '1~ 131 nisbe
tinde artmıştır. İthalatın baslıca 
maddeleri 528 bin liralık demir, 
çelik, bakır ve mamulfıtı, 409 bin 
liralık şeker, 126 bin liralık ham 
deri, 155 bin liralık kreozot. 151 
bin liralık pamuk mensucat, 150 

bin liralık yün ve yün ipliğidir. 

Gec.;~n devreye göre bilhassa şe
ker ithalatı artmıştır. Dığer mad
delerde de artışlar olmu~tur. 

Ticaret volümü, 1937 devresin
de n,6 milyon lira, 1938 devresin
de 4,3 milyon lira olduğuna göre 

'~ 35 n isbetinde azalmıştır. 
Ticaret muvazene.si geçen dev

red~ 4.8 milyon lira ile aktif, bu 
devrede 17 bin lira ile pasiftir. 

ROMANYA : 
Heıman.) !?ya on ayda 6237 ton 

mıkdarında 2 milyon liralık mal 
::evkcdilmistir. Umuma göre nis
heti ', 2 <lir. Geçen devrenin ih
racat kıymeti 606 bin lira, umu
ma nisbeti ', 0.7 olduğuna göre 
bu ınemk:kete yapılan ihracatta 
'; 237 nisbetinde artış görülmiiş
Hir. 

Hu sene:ki ihracatın bahııcala

rı 14 milyon liralık ham pamuk 
rn:ı bin liralık su.sam, 118 bin lira
lık zeytin, 53 bin liralık palamut 
hulfısası, 52 bin liralık ma
den kömürü, 49 bin lira -
lık tuzlu balık, 69 bin li -
rdık zeytinyağı. 38 bin liralık 
yapr&k tütün, 20 bin liralık ham 
deridir.. Bu sene bilhassa pa -
muk sevkiyatı fazla olmuştur. 

Gecen devrede yoktu Ze~ tin, 
paiamut hulasası, balmumu, tuz
lu lıalık .hı acatı da artmıştır. 

(Devamı yann) 
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