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18 Buyuk Millet M e c 1 i s i ıı c e 
e/· 1940 tarihli celsede kabul 
1( 

11
tn 3780 ayılı Milli Korunma 

tt'·n~nu hakikaten isminin ifade 
~ığı geni ? gayeli bir kanundur. 

kaııunu milletin umumi ha· 
Al Ve f J• • • • d llG aa ıyet çerçe\• esı açın e 
fuıunu h i 5 ettirmed iği b i r 

~~~ta_ yok gibidir. Bu ka dar şa· 
1 

1 hır kanunun bütün hükü n · 
ttj . b 
iti rıı İr anda: tatbik e t m e ğ e 
~illddeten imkan olmadığı içindir 
b ltııııun mer'iyet cebhesinden 

F'~~ı h~ıuıiyetler arz. et ınektedir. 
•İnd •luka kııııunun ikinci madde-

t aynen ı;öyle denilmektedir: 

ti Büyük Millet M e c 1 i ı i ne 
arzeylemesi de icabetmektedir. 
Yukarıda m e t n i n i yaz.dığı· 

mı7 ikinci maddeden çıkan ma 
na bu oldu ğ u gibi v~ killer he 
y~tiııiıı a ş a ğ ı y a dercetdiğimiz 
kararnamesi de bu mananın hü
ku melce de bu suretle kııbul 

ed ildiğini göstermektedir. 
Diğer cihetten, yine yukarıda 

işaret etmiş olduğumuz veçhi le 
kıuıunu ıı ihtiva ettiği hükümlHin 
vüs'at ve şümulü ve bu hü'.<üm 
lerden her birinin' tatbikine baf· 
lıyabilmek için icabeden uzun 
ve derin haLırlık, teşkilat vesa 

BAŞVEKILIMiz:oR. REFİK SAYDAM 

ıılcr, V 
~' hııll ~killeri Heyeti levkala- ICire, kanunun heyeti umumiyui 
11•ıı 11 tıl etırı zuhuruna binaen, bu nin derhal tatbikine imkan ver. 
~'zife 11 kendiıine tevdi ed·len ınemekte ve bunun böyle ola· 
1et· \le a J· h· l • "f cağını esaııen vazii kanun tarafın · .'"ı,l · a a ıyet erın ı a ve 
~Clru11

1 l'ıe liizuaı hasıl olduğunu da n da düşünülmüş bulunmak 
'Iİ ce de h l tadır. Bu noktai nazarı izah için ıı, t · r a kanunun tatbi· 
'' 1>aıt meclis zabıtlarını olrnmak kafi ~· 111,.ı . . •yarak keyfiye ti ilan 
~t ,,.;•yde Büyük Millet Mec· olduğu gibi kanunun 2 inci ve 
1J e er'' üçüncü maddelerin"n tarzı sev-~· ç\jllcij • 1
)•Ue . 1tıadde dahi bu s ala- kinde de böyle bir ruh ve eda 

"''d•tı tırı iıtiırıaline 1Üzu m kal· bulmak mümkündür. 

-~~ lı.t~;n da ayni suretle Bü· Bundan başka, vekiller heye · 
~ if,d et Mecliıiııe arzedilece tinin metni aşağıda yaz.dıtımız 

--~il hii~ijetınektedir. 2. 12877 sayılı kararnamesi ka-
t litlld nıleriıı, kanunların rıun hükümlerinden hangilerinin 
'•11 lb~r'iyet h-'- ·· 1 • b"k · · ld ~ 1 ~. il farkı UiiUaı erıne na· tat ı a g rmış o u•unu an ıya-

.ı 11 11ııı, d fudur ki alelumum bilmek bakımından pek z iyade 
'llıd t il 
, tn İt"b Yıt kanuııun neş· dikkate layikdır. 
.:.._>11 tı 1

• &ten mer' i olduğu Kararname şudur: 
'"llt t•rınd 3 O ,, 11 ille •. en şu kadar gün • 78 numaralı MilJi Korun· 
~ b11 huk-1Y~te gireceği tasrih ma kanununun 1 inci madde-
lı t~ıı tltb·~ll:ller o tarihten iti · sinde derpiş edilen hallere naza· 

11 
1
11cj 

1 
edilir. Bu kanunun ran Avrupadaki h arp hali, mem-

laıı lb•dd . 
•l.ı ne,,.· eıı de gerçe kanu· leketimiziıı iktisadi bünyesind~ 

"111. 
1 

lat·h· · 1 b l d d '> cllııı.ı t 1 ıııden muteber tesır er yapmıya aş ıı. ığın an 
~;;c, it, ••rih etmekte ise de sözü i"Çf'n kanunda derpiş edi-

tı ... 'ııd,,. tıı.ınurı filen tat b i!d ı e l len fevkalade salahiyetlerin ihti-
1 "'il . clrıı i -

llin l cra vekilleri lıeye · yaç nisbetinde tatbikine geçil· 
• ille • 11 

ve bu keyfiye muine icra vekilleri heyetinin 

'"""""'"'""'""'""'"' 1111111111111111111111111111111111111111111111111111' - -
~ Beşinci Yı -1 ----- -- -- ~ -- -- -- -- --- ---·-- -- -- -- -
: "MÜNAKASA GAZETESi,, bugOn beşinci faaliyet yılının _ 
: saadetini idrak etmekle bahtiyardır Bet yıllık çalıfma devresi -

içinde gazetemizin en büyük gayesi sevgiJi okuyucularının ik- : 
: tisadi işlerinde kendilerine faydalı olmakdı. : -
: "MÜNAKASA GAZETESi,, aileıi bu gayeye vasıl olmak 
: için ber türlü fedakirlıktan çekinmiyerek çalı~aıalarına devam : 

etmiş ve bütün hızı ile bugünkü yatını idrik eylemiştir. Bet ... 
: senelik geçen z.amanın okuyucularamız için de pek çabuk geç· _ 
: tiğine şüphe yoktur. Fakat bu zamanın içindeki neşriyalımız.- : 
: dan her okuyucumuzun kendi hissesine bir istifade payı ayır· E 
: dığını tahmin edebiliriz. Biz., kendilerini fikri ve ilmi sahada : -_ temıil eyleditimiz. tüccar, müteahhit, komisyoncu, iktisadcı,zira . : 
E atçı ve sanatkar gibi grub münteıiblerioi kendi ailemizin erkanı 
- telakki eder ve onlara arz.1 hizmetle ifayı vazife etmeği bir : 

tıar addederiz. Bu itibarladırki ; gazetemiz be,inci yılına : 
_ reHnceye kadar tedrici bir tekamüle kıymet vererek her sene : 
- biraz daha 7.İyade faydalı olmak prensibini bkib etmi~tir. Her : 

yıllık tekamülü göz önünde bulund ı. ran okuyucularımızın bu _ 
tekamülün fasılasız ve devarıılı olıı rak inkişaf edeceğini kolay · -

: lıklıt tahmin edebileceklerine kaııiiz. Faaliyet ilhamı muhtf'rem : 
okuyuculuının teşvik ve terğibinden iktisab eden" MÜNAKASA -
GAZETESL beş yıl içindeki ııe,ir vazifesini tek bir gün bile : 
aksatmarrıafd gayret etti Harbiıı bıı,laması ve altı aydanberi E 

_ devanı eden Avrupa buhranı karşısında bile , her memlekefn : 
: fdıetelerinde normal 7amanların kabul edemiyeceği küçülme : 

: ler vukubulduğu halde gazetemiz bin bir türlü müşkülata gö· : 
: tüs ve-rerelı neşriy1ttını normal ~~kilde dt!vama mu v11ffak oldu : 

: Piyasalardaki kağıt ve mürekkep ııoksarıı yüzünden çekilen : 
! sıkıntılara rağmen "MÜNAKASA GAZE fESİ" bergün elinizde _ 
i bulunuyordu. Avrupada harp tesirlerinin bütün dünya piyasa· E 
: larına kadar saçılan serpintiler ile bizim piyasamızda da yükse· -
• l işler olmuştur. Bu fiyat temevvüçlerinden istifade edenler bu- : 
~ lunduğu gibi zarar görenler de olmuflur. Bilhassa taahhüt İŞ· 
: terine girmiş olan okuyucularımızdan bir çokları harbin ilanın- : = _ dan evvel taahhüt ellikleri i'leri kıırşılıımakta eşyn ve s~.irenin 

temininde çok müşkülata uğramışlardır. Gerçi Ti l·ıt ret Odası : - -_ tarafından verile., rapı>rlıırla l..ıahbüt ed len eşyanıu pi v11 salHr· : 
daki vı.ıi yet, mi !c dar ve fiya ı l,m te\bit edilerek alakııdar ma -

- kan1l ~ r. . bildir. lınekte ise de Forsmajör telfjkki eciilnıesi pelc 

- t11bii olırn bu gibi ahvale rağmen müteahhitlerimizin bir çokl.ı · : 
: rı z-trardan lrnrtulRmıtmışlıırdır Dördüncü yı'ının sonlarına : 
: doğru başlayan ve b ir lo••m okuyucularımızı ıarara düçu e. : -- deıı bu vaıi } elin be~inci rılınıızdıt kesbi selah etn.esini ve bü- _ = -tüıı karilerimiıin refah ve saddet içinde iktisadi faaliyetlerine : - -: dt'v<1mla muvaffakiyellerini dileri7 . : -Devletin karar altına aldığı yeni tedbirler sayesindede bun- :E 
! dfrn böyle bütün iktis'ldi meııbal ır rııı normal ıamırnlarda ıi bir : = hız ile memle!<.ette yeni bir durun y rad:tcağına enin ol<tbiliri z 
·::: idhaliitııı harp bidayetinden itibaren az.almış oluıasına mukabil 
! ! ihracatımız. geçen ıenenin hecnan aynı nisbetinde devam etmek : 
~ tedir. Almanya yolunun kapalı olmasına rağmen ihracat faali· : 
~ yeti valnız. şehrimiz. piyasasından günde en aşağı il O bin li- : 
j_ radau bstlıyarak fülO bin liraya kadar artmaktadır Harp ki- : 
: buau yakın şarka dotru kol uz.atmaz ve memleketimiz.in bavas1 E 
S üzeri.ıden kara bulutlar geçmezse, Türkiyemiz bu ıene en fe· : 
~ yizli ve çok bereketli bir mahsul senuine kavuşmut olaca -
~ ğınd n dolayı iktisadi mevkii çok yükselecektir Yurdun bütün 
_ mınttkalarında ekinlerin mükeııııneliyeti tesbit edilmiştir. Fazla 
E ekili .in tesirile de mahsulün geçen seneden fazla olacağına da-
§ ir b~lıren ümidler gittikçe kesbi kuvvet eylemektedir. Muhtelif 
: raporlara göre 940 senesi "mumi istihulitının 931) seneıiııden 
~ yüzde 30 kadar fazla olacağı hesap edilmekte olduğuna göre 
§ be:sinci yılını idrak eden Münakasa ailesi daima yurd için de, : 

:: milld için de uğurlu ve mesut bir senen in feyiz.li yolRna ka· : 
- tılaıı . olarak yürüyüşüne devıtm edecektir. Ana yurdumuz.un 
~ ve büyük milletimiz.in refahını, saadet ve bahtiyarlıtını di. : 
: lerlcen büyüklerimizi sayğı ile anar, okuyucularımızın da te -

- veccülılerinin devamını rica ederiz. 4-JVünakasa ailesi" ulaşdıt 1 
yatın hepimiz için feyiz. ve saadet i'etirimi olmasını can ve : 

= - röni.:lden diler. --= l 

'1111111111111111111111111111111111111ıııı111111 ı ıııııııııııımıııııııııııııııı 1 
19.2. l9t0 tarihli içtimaında ka· den tatbik etmeyi düşünmemiş 
rar verilmiştir • ve tatbikini düşündüğü hüküm-
Yukarki kararnamede altı çiıi· leri aıraaı g ... ldikçe ilan etme~ 

mit olan iki kelime üz.erinde tevak· ve halkı bu ilan ettit veya ede · 
kuf etmek elzemdir. Filh•kika bu ceti hüküml ere infbak eyleme
kelimel~rden sarahaten anlaşılı· 
yorki icra vekilleri hey~ti ka

nunun be7eti umumiyHiai bir· 

ye davet etmek suretile kanun 
alikadarlarını bidayeten tenvir 

# (Onama 8 ci· ıayfada) 

MALİ ETÜDLER 

Kredi işlerimiz 
Kredi itleri üıerinde bir az duracak olurııak iktisndi duru

mumuı hakkında eyi fikir ler almış oluruı. Bu nıeaeleyi ayrı 
ayrı hah edelim. 

DÖVİZ FİYATLARI 

1939 senesinde dövj:z piya• 
sasının en mühim hadiselerden 
biri İngiliz lirası ve F rnnsız fran· 
gının Ağustos· f.ylul ayların

da dolar ve altına nıız~ran ar· 
zettikleri suküttur. Ankara Borsa
sının resmi kurlarına göre bu ııu· 

kut sene nihayetinde o/o 111 - dan 
Ojo 12 yi bulmuştur. 

Beynelmilel ticaret münasebetle 
rimiz bakımındıın piyasamızda mü· 
şahede edilen bir ikinci mühim ha· 
dise de husu~i taka~ primlerinde 
temmuz ayına kadar görülen yük· 
selme seyrinin, Takas Limited şir· 

ketinin teeı.süsüne tekabül eden 
bu tıırihten itibaren devamlı bir i
nişe inkilap etmesi ve "enenin son 
beş aylık devresi zarfında mezkfir 
primlerin İn giliz lııkasındn o o '6, 
frms·z taka~ıııda o o 36 ve enler· 
şıınjAbl tııkA!>ta o o 23 bir suküt 
ar. etmiş olmasıdır. Husuı:i tahs 
primlerinde RÖr i"ılrn bu hnrekt:t 
dahi li f ıııtl11rımız ile dünya fiatları 

ara~ındıı mevcut ahen~ sizliğin a· 

zalmakta olduğunu ifad~ edeceğin · 
den 1 ayırlı bir alamet olarak te· 
lakki edilmelidir. 

Nevııma serbest bir d öviz rolü· 
nü oynıyııbilen altının borsa ha-
rici kurları tetkik edilince bütün 

st:ne daimi bir tereffü vukubuldu
tu ve 1938 senesile 19 JQ sene~i 

son aylarının vasati fiyatların arn· 
s ındnki farkın o o 2:l <' vardığı gö· 
rülmektedir. Husu~i nltın alım ve 
'>atım muamelelerinin memleketi· 
rnizde mahdut olması ve paranın 

hakiki iştira kuvvet i ölçü~üniirı fi
yat endekslerinde aıanılm:ısı :-aru· 

reti borsa harici altın fi yatlarına 
dayanarak paramızın kıymeti hakı· 

ınından herhangi bir tefsir yapıl
masına imkan bır lkmamaktadır 

ESHAM VE TAHViLAT 
FİYATLARl 

Sabit gelirli kıymetlt:r piyasa~ı· 
nın en çok muamele gören senet· 
lerini teşkil eden ikramiyeli Erg'a· 
ni ve Sivas - Erzurum tahvilleri 
Merkez Bankasının kontrol ve 
müdahaleleri ile bütün sene halk 
için senevi ve vasaıt % 7 fiili ge · 
lir temin eden ve büyük kur fark · 

lırı arzetmiyen emin b irer plasman 
menbaı te~kil etmişlerdir. Merkez 
Bankası his~e senetleri her neka
dar Eylül avı içi nde psikolojik ıe 
bepler tesirile % 15 kadar hir su· 
kut kaydetmişse de son üc ay 
zarfındaki devamlı terefüler bu su 
kıltu tamamen kapatmış ve mez· 
ktır senetlerin sene n ihayetindeki 
kuru, 70 lira olan ihraç fiyatına 
nazııra"l % 58 prim ifade eden 
bir suiyevi bulmuştur. 

TEDAVÜL 

Merkez Bankası haftalık bülten 
terinin tetkikinden 1939 senesi 

%anında banknot tedavülünde 
müşahede edilen takriben 100 mil
yçm l iralık tezayüdün reeskont 
mukabilinde yapılan yeni emisyon· 
lardan ileri ıeldıği görülmektedir. 
Mevduat bankalarımızın plasmıın 

faaliyetlerini temsil eden avnns ve 
borçlu hesaplar bakiyeleri ile tica 
ı i sen edat cüzdanlarına ait aşıığı

daki ralckamların mütalusından 
1939 1enesi zarfında ticari mua-

J meleler hacminde, yeni emisyon
ları !'ırf tüccar senetlerinin rees· 
kontlarile izah eden, e aslı bir 
inkişaf kaydedilmedıği anlaşılmak
ta ve bu suretle yenı kredi1 erdeıı 

daha ziyade ıına endülllrimizi tem· 
sil eden büyük sanayi teşekkülle
ri ile ame mue~scselerinin yardım 
gormüş oldukları hıhmin edilmek· 
tedir. 

BANKALAR FAALiYETi 
Milli tasarrufun ve banka faali· 

yetinin en büyük kıllmını nefis'e 
rinde cemeden 12 bankanın aylık 
mizar laıınd~n çıkan aşnğıdaki 
rnkkamkrdan, devamlı bir inkışııf 

~österen bankac Jığımı7.ın 1939 
senesi nisan ve ağustos-ey Q\ ay· 
lıırında beyrelm ılcl s" ynı.i va:ı:ıycte 
tabi olıırıık iki def" mevduatın 
çekilmesi hadısesile karşılaştığı 

görülmekted r Geçen Nıı;an nyın
da mevdurt hesaplrırındn göıülen 
43 milyon liralık tenezzül bankn-

1 lnrın lcasa mf'VC ıtlnrı \e Merkez 
bnn kasındaki kredilcrile tnmıımcn 

karşı annbilmış olduğundan boıç lu 
hesaplar ve avans hesap1r r sahip· 
leri t:ızyik cdilmemi~tir. Yn•ıırz 
may s ayındıın itib·ren iskonto 
cüzdanının daimi surette :> znlnuısı 
bankaların lıkidıtelerini temin et 
mek m:ıksndıle kısa \ ndelı tic:-ıi 
kred leri daraltmak politıhs nı ta. 
i...ip eıtıklerirıi göstermektedır Çc 
kılen m!'vduntın takriben nı .. fıııın 
· 20 mılyon liranın iki ay için· 
<le bankalara tekrar avdet l'tmesi 
~e mali müesseselerimize olnn u
mumi itimada kuvvet'i bir dclıl 
teşkil edecek. 

Geçen ağ.ıstos- eylül clevresil'ldc 
mewluııt tekrar 52 nıılyon lıra le 
nez2ül etmiş ve bankrı1nr bu kri
ze k sn mevcutların ı kullanın k 

ve plas'lla'llardan 1'orç u cari he 
sap1e r, avans hes-ıpları, ticari ~e 

netler por föyü ve hazine bono
l:ırı "L7 mılyon lirnlık bir kısmını 

nakde tahvıl ve kı~mende Merkez 
hankr.~ının iskonto yardımından 

i~tifıı<le etmek suretıle k:ırşı koya· 
bilmişlerdi. İkinci teşrin ayı niha
yetine kadar mavd ualı n tekı ar 32 
milyon lira artmış olmas ı banka 
sistemimizın ikinci imlıhıını da mu· 
vaffakiyetle gcçird ğini i•pat eder. 

ZİRAi IKRAZAT 
Türkiyede zirai krt:dinin lcşki· 

l.itlanması ç iftçiye ucuz ve kolay 
kredi temin etmek ve bu tabııka · 

yı murabahncılnr elinden kurt r· 
mak gayesile Mithat paşa tarafın 
dan ilk defo 1863 senesinde ku
r ulan ve 1867 de memleketir: her 
taraf ınaltr.s,iı. edilen'memleket sandık· 
rile başlar. imece u ul le ekilen 
tarlalarının vnridatı ve her çifıçi· 
den sahip olduğu öküz çiftile mü· 
tenasiben alınmakta olan mohsul 
sandıkların sermayesini teşkil et
miş ve bil.iham 18 3 de menafi 
sandıklarına inkilap eden bu tcş· 
kilatın en mühim menabii aşar 
verguınin yüzde 10 unu bulan 
menafi hisseleri olmuştur 25 sene
lik bir faaliyetten sonra sııyısı 250 
yi ve 5ermayesi 2 milyon !ırayı 

gE"Çen bu san ~ıklar 18X de tees

süs eden ziraat bankı:sınn devre
dilmi ş ve teşki'allı zırnı kredi 
mÜE's~eseler i de bu suretle devle
tin ciddi ve merkezi müreknbı-si 

(Devamı 2 ci sayfada) 



23' Mart 1940 MG~akua Gazetesi 

MAMUIR< TÜ~KÖV KREDi ISLERIMIZ • 
(1 ei 1ayfadan devam) 

1 

;ki ista yon da büyük törenlerle 
şletmiyc açılmışlar İrak ve İran 

1-ıudu tl a rına cr "şecek olan hatların 
nşasına faalı} etle devam e dil· 
nek tedir. 

Diğ r taraf tan imar ve inşa 

şlerinde takip ve tatbik edilmek· 
e ol an idari usuller 193:ı st.:nesin
:lc yeni ve daha mütekamil bir 

ll!il~~.;,.;~~!:.:..:f.lşekilde d üzeltilmiş ve memleket· 

S:vas istasyonunun zarif 
yolcu bınnsı 

Saltanat devri Cumhuriyet re· 
jimine barap ve geri bir yurd bı
raktı. Bu yurdun yeniden imar ve 
iotasını, yani "Mamur Türkiye" 
idealınıo tahakkukunu Cumhuriyet 
biikümeti deruhte etti. 

İmperatorluktan 13 85 kilo-
metre töse ile 4450 kilometre top
rak yol almıtken bua-ün bu mik
tar Oç misline yükıelmiştir. Ye· 
aiden 356 kilometre yol inşa edil· 
• if• 53 J kilometre yol tamir ve 
ialab edilmif, 1743 köprü yeniden 
yapılmış 878 köprü ıamir ve ialah 

te kurulacak şehirler , kasabalar 
ve binalar için umumi sanat ahen
iİ ve teknik birliği tesisi maksa· 
dile, Devlete ait yapı ve şehirci
lik işlerini Nafıa Vekaletine tevdi 
eden kanun yapılmış ve o ta
rihten itibaren tatbik mevkii;;'e 
konmuştur. 

Bu son 5-6 sene içerisinde 
Devlet Nafınsınca başarılan yapı 

ve imar i,.leri, Cumhuriyet rejimi 
ve inkılabın bütün s ahada yarat
tığı büyük eserler hizasında bu· 
lunmaktadır. 

Saltannt devrinde, Kiracı Hü
kümet zihniyetile ihmal edilmiş 

olan Hükumet konakları , mektep· 
edil mittir. Bu işlerde Vilayetler, 
lıııuuıi idarelerince harcanan para ler, hastaneler, karakollnr, he-
yekiinu 6.105. 186 liradır. pishaneler ve diğer devlP- t b inala-

F evı:ipaşa • Diyarbakır hattındaki çok de2'eı lı eserlerden 
betonarme Gök~u Viyadükü 

rı muntazam birer program dahi 

linde yeniden i ıışa en ilmek te.,.ve 

bu : eserlerle ve diter medeni un 

Diter taraftan vekalet tabsiıa · 
tiyle 6t2 kilometre Trabzoo • İran 
tranıit 1olu; 238 kilometre İıtan
ltul • Ediroe Hfalt yolu; 161 kilo· 
aetre Çanakkale. Balya yolu; ıurlar ve vasıtalarla yurdun imar 

400.00ô lira 1arfile 36 kilometre· ve tezyininc Cüruhuriyet Nafıası 
lik Hopa - Borçka yolu yapılmış. çok v. rimli ve wüsb t çalıtmalar 
Bu yollı&rdan Trabzoıı ·İren tran ln yurdun her köşesini birer rua· 

ıit yola için. 5.055 000, İstanbul mure haline. getirmeye azmetmiş 
·Edirne asfalt yolu için 6.1 00.000; 1 bulunmaktadır. 
Çanakkale Balya yolu için3. 100.0UO liu çalı~maların eseri olarak, 

lira aarf oluomuttur. memlekete şimdiye kadar : 
Yurdun bütün parçalarını bi-

ribirine bağlıyan kara yolları üze
riacle münakalatı keıen büyük su· 
lar llatine, günden güne artan ge· 
lit ıiditte ıeyrisefer emniyetini le· 
ain edecek saahm ve esulı be· 
t• Taame 22 adet büyük toıe kop
r l le ri inta edilmittir 

82 adet şehir ve kasabanın ha 
lihazar haritası alıumış, 50 adet 
şehir ve kasabanın müstakbel imar 
planı hazırlanmış ve la.tbik oıcv

kiine konulmuıtur. Ve yine yor· 
dun her köşesinde sayısı 56Ua ba
lıg olan muhtelif hacimde devlet 
bina ve müessesesi kurulwu9 ve 

buııun için yirmi beş wilyoo lira 
ıarfedilmişlir. 

1938- 1939 seııesi içinde yalnız 
Ankara'da inşaat halinde bulunan 
reıııni binalar 23 parça olup inşaat 
bedelleri 4.938, IO! lirıA iibi mü. 

----.-.-.._. him bir yekün tutmaktadır. 

!'IP.~!"'._ ___ ~_J Diğer taraftan Nafıa Vekaleti-

Borsada Atatürk Heykeli 

Memlekctlmizin bOyük 111 ıi· 

yaıetinio ilk merbaleıi olmak üze· 

;e 3132 Hyılı kanunla 31 milyon 

füahk tahıiıat ayrıl nış ve hazırla 

••11 prorram mucibince faaliyete 

rc9ile rek yurdumuz 17 mıntakaya 

ayrılmıttır . Bllrsa, Bergama, Mani 
ıa , Aydın, Malatya, Adana, Pı 

•arbatı. Samıun, İğdir, İçel, Er· 
ziaean, Konya'yı ihtiva eden 17 
•ıntaka üzerinde hazırlanmıt olan 
pr•ıramlara göre itler başarılmış 

u ye oi ıene için de faaliyet pro 
jeleri yapılmıttır . 

De miryolu inşaatı, faaliretle 
ievam etmektedir. Sıvaı-Erzurum 
lııath, eneli Erzincana, bilahare 

nin bütçesine tahsisatla veya tah-

sisah diğer vekaletler ve müe11e· 
seler tarafından temin edilip Na· 
fıo Vekaletinin mürakabesi altında 
yeniden yapılmakta olan resmi 
b i naların sayısı 516, bunlara ayrı

lan para miktarı H.664.524 liraya 
baliğ olmakllldır. Hususi muhııse
beler[ bütçt<siı• den de geçen mali 
s enesinde 357 i nşaata mukabil 

Kayseri Cümhur1yet parklndan 

bir görünüş 

2.502.753 lira verilmiştir. 

mali yılı içinde 352 binada 
yet mevcut olup bunlara 
2.88 l.315 lira aarfedilmiştir. 

1939 
faali

da 

Biriııci, uçuncü ve dördüncü 
umuın ınufettışlik mıntakalarına 

yaln1.1. 93Y ııencai içinde 3.034 2ö7 
lira a-ibi mühim bir para tabıis 
edilmiş bulunmaktadır.Bundan biif· 
ka ~3:1 senesinde şark mıolakaaıına 
İnhisar etmek ÜLere 18 yerde wub
telıf büyüklüklerde vilayet merkez 
ve ka:ıa büt(üwet konakları inşuına 
ba:;laııaccıktır. 

HJ.38 ıeneıi içinde muhtelif te· 
hir ve kasaoalarda ıı ıaotral ku· 
rularak itletmiye açılmıt ve buo
harın ke~if bedelleri 47a.435 lirayı 
bulmuıtur. Aynı sene içinde Jt 
santral projesi ta1dik edılmittir. 

Memleket içinde iwme hizmetini 
a-ören saotralların yek nu bu ıu· 
retle 153e varwııtır. 

Yaluı& Nafıa Vekaletince ha
:zırlaumıt ve hemen bepıi tatbik 
Vtl inşa edilmit olan bıua projele
rinin adedi 7 IUa ulaşmıştır. 

loşa bedeli yü.1 bin lirıtdan yu· 
karı olan ltiU adet büyük bina n 
bundan aıaa-ı bedelde 360 atlet 
küçük biua inıa edilıDİftir. 

Bu bat ıenelik k11a bir devre 

içeriıiııde yurdun birçok yerlerin· 
de her biri modern uoat ve 
teknitın kıymetli birer tlraeti ve 
yine hemen uıa•miyetle Ttlrk ıa· 
nat ve teknik adawlarınan .. eri 
olan büyük mimari abideleri vll
cude getirilmiş ve Caınbuiyetin 

iÜnden a-üoe kuvvetlenen ve kıl· 
yüyen letkilatçı ve baıarıca hare 
ketlerile yurdun imar iıleri tam 
bir tekamül devre.ine ıirmit bu-

luıımaktadır. 

r ---·---------

altıaa alınmı~tır. Zirai kredi tev11i 
itlerinin kolaylaştırılması formali
telerinin azaltılmıısı ve kredinin 
banka merkezlerinden uzak köyle· 
re kadar teşmili maksadile zirant 
bankasının kontrol ve murııkabesi 
altında teşekkül eden zirai kredi 
kooperatifleri de 1 ~29 senesinden 
itibaren ziraat bankasına müvazi 

olarak çalısmata başlamıştır . Bu 
sebepten yalnız mezkur iki teşki

litın faaliyetine ait rakamların tet
kiki zirai ikrazat işleriıni.zin umu
mi gidişi hakkında bir fikir edin· 
mete imkan vermektedir. 

Ziraat bankasının kredi koope· 
ratifleri haricinde yaptığı z r i ik· 
razat ile kredi kooperatill c:rinin 
doğrudan dotruya çiftçiye y l plığı 
ikrazat bir arada mütalaa cclildi· 
ti takdirde zirai kredinin ~on se
nelerde ıittikçe daha geniş bir şe· 

kilde tevzi edilditi ve müteneffi· 
lerinin de muntazaman ultı2'ı gÖ· 
rülmektedir. 

Her ne kadar ikraıı:at bak; yesi
n in 1937 senesinden itibaren art· 
tıfı görülmekte isede cedvelinden 
ıathı bir tetkıkinden bu artı ş•cı yal 
nız kooperat ı flerin müee~sir oldu· 
ğu zahabı basıl olmaktadır. Ziraat 
bankasının ikrazat bakiyt> sini gös· 
teren rakamlaı da kredi kooper a 
tıflerine yapılan ıkrazat harıç bı· 

rakılmış oldutu ve son üç sene 
zarfında 7 milyon lira artan zırai 

ikrazattan ancak bir buçuk milyon 
!ıranın kooperatiflerin kendi serma· 
ye ihtiyat ve öz kaynaklarından ve 
mütebaki 5.5 milyon liranın da zi· 
raat bankası menabıi ile karşılanmış 
bulunautu nazarı dıkkate alınınca, 
renişliyen zirai kredinin finansma
nında bankanın oynadıtı rol teza· 
hür etmektedır. 8orçlu sayısının 

son 3 senede takriben 1 öO bin 
lyalnız 1937 de 80 ,bin) kişi artması 
ve borçlu başına ikrazat bakiye•i
ni ıösteren mikdarların ıeneden se
neye inmeıi kredinin ayni zaman
da daha fakir çiftçi tabakalarına da 
teımil edıldiA"ini ifade etmektedir. 

Zirai ikrazat 1938 nihayetin· 
de 72,2 milyon lirayı ıeçen .zirai 
plaımanların ancak yarııının teıltil 

.den iıtihaal krediıidir. 

Banka faaliyet raporunu muh· 
telif yerlerinden telbiı edilmek ıu
retile tanzim edilen yukarıdaki ced· 
velde mezkQr n:ı milyon lıralık 

plasmanın takriben yüzde 50 ıinin 
istihul ve yüıde 25 inde ıürüm 

ve aatış lcrediıine tahıiı edilditi 
ve 35.6 milyon liraya balit olan 
caıi he:1ap, senedat ve iştiraklar 

ıeklindei:.i plaamanlardan takriben 
10 mılyon lirasının butday finanı· 
manına, 16 milyon liraaının şeker 

ve hu fabrikaları ıibi itlirakler 
ile bunların finansmanıaa. 2 mil
yon lirasının su işlerine ve ancak 
mitebaki 7 milyon lirasının da 
muhtelil airai Iaalıyctin fınansma
nına tahıiı edilmiştir. 

Para ve ıermaye piyaıaaın· 
......, _____ ,. dalti bu ıon vaziyete ıöre mem-

Ankara - Zonruldak hattında 
büyük bir betonarme viyadükli 

leketimizin ildiaadl durumunun ne 

kadar u~lam oldufuau kolaylıkla 
talımin etmek imkinını bulabiliriz. 

H. A. 

Tıkaa Limitıd Şlrkıtin 24.2.1Q40 
tarihindeki vulyıti 

-o-
Tak&1 ae'rileri lakiyeler ;I 

Entaı feDjabl 
ln~iliı. 
f' ra••ır; 
İneç 
1.v191 e 

Be çilta 

1 

Holancia 

131 515/14;00 
57' 553/10101 3., .810/05/11 

, .730/18104 
36 . 900/ıOıOJ 

1.102/04/06 
11.0S·Vl 1/02 

Yevmi 

Münakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit ve 
Tüccarların , mesleki 
razcteai dir· 

iDAREHANE: 
Galata, Fermeneciler caddesi 

Kenber ban, 2 ci kat. 
Poıta kutusu : lıtanbul 1261 

Telefon : 49442 ••• duratı olan E.rırum'a 
Buıünkü Ankara iıtaıyonu 

L lstanbul 
DEMiR ve MADENIYAT 

Bakır 

Tahta Ya yuvarlak 

Çınko 
Saç Siyah 

Demir 

Camlık , lröşeheııt 

Dört köşa lama yuvarlak 

mıblık •ilme 

.. utrel 

100 105 

So 35 

Piyaşaşı ./ 
MAHRUKAT 

Blok 
Yerli depoda 

Krible 
Yerli depoda 
Ecnebi ,, 

Marinlave 
Yerli bonkerde 

,, depoda 
Tuvönan 

Y erlldepoda 
,, bonkerde 

Kok 
Yerli fabrikada 

13 

'~ 

Siyah çembn 28 

Yuvarlak çubuk 

30 I Karabük 
Sömikok 

Kalay 

Karfiçe 

Şaç 
Galvanlzli düı 

eluklu 

27 

30 35 

Yerli depoda 
Petrol 

Dökme toptan 
Toptan çift teneke 

Benzin 
Dökme 
Çift tenekesi 

Motorin 

DERİ HAM VE İŞLENMİŞ 

Keç}_ derisi 

Tuzlu kuru Çifti 200 210 

ı Sığır derisi 

Kş Tuzlu kuru kilosu 75 
Tula tift.k • 110 12 ı Salamura ,, 46 

Koyun derisi 

" 

Kösele 
Sığ"İr birinci 

Tuzlu kuru Kilosu 48 50 Kt ,, ikinci 
" 

190 
150 
150 
125 

230 
180 
171 

1 Hava kurusu - 60 65 - / Manda birinci 
" 14LI Tula Çifti -.- » 

Kuzu derisi - -
Hava kurusu çifti - -.-
Salamura 11 -.-

Manda derisi 

Tuzlu kuru k loıu 65 70 
Salamura » 45 48 :ıı 

Q.ğlak 2,erisi 
( f uzlu) Kuru çifti 11 O 150 

" 
ikinci ,, 

Metin 
Elvan birinci adedi 

,, ikinci ,, 
Beyaz çek mel 1., 

.. il., 
Sahtiyan 

Elvan birinci adedi 
,, ,, ikince 

Beyaz birinci ,, 
,, ikinci .. 

120 
70 
ıoo 

50 

170 
ıoo 

110 
8U 

130 
so 

110 
o 

ERZAK VE ZAHiRE TOPTAN FİATLARI 
_Çay 

Cava 
Çin 

" akkuyruk 
Hindiye 
Seylan 

Kahve 

Limon 

390 - 450 
400 600 
800 - 11100 
410 480 
390 450 
103 104 

490 
504 

adetlik (İtalya) 
yerli 950 

825 
960 
850 
775 

420 
300.3i0 ) 
360 ) 
360 )) 
330 

• 

) 

lİtalya) 
(Trabluı) 

Pirinç ~ 
Medin 25 - ıp 
Antalya 27 - 30 
Tosya 25 -
Adapaı:arı - - J~ 
Bursa (pembe) 30 - 3' 

" ( Viyolona) 34 - j 
,, ıBeyaz kasım) 29 - 1' 
" (Kamolina) ?:T -
., (Kırmı,.) - ~ 

Edirne (Viyolona) J4 - ~ 
,, ı Maratelli) 31 - ızj 

., (Kamolina) 21 - / 
Edirne (Kırmı:ı.ı) - jl 
Yerli (Bombay) JU 

. Sadeyağ 
Uıfa 1 

" il 
300 
300 
3~0 • 

(ltalya) 
lTrablu!ii ) 

• 
Patateı 

B•ua No 1 

ı 
Birecik 
Antep 
Mardin 

I~ 
--~ 

120 - ~~ -~ 
- 1 1 

ı '' -,ıı 

" il 
" 111 

Trabzon No 1 
il 

111 " 
" Adapa.arı No 

" 
" Bolu 1 

,. il 
ine bolu 

• 
• .. 

Ordu 
• 

1 
il 
lll 
iV 
l 
il 

Sabun 

J 
il 

ili 

Zeytin yatından 
,, .. 

Pirina 
" 

e so 
5 5 1 

4 50 

6 50 
4 50 

1 32 
il 31 

7 
6 

1 Diyarbakır 
Kar1 erimiş 

105 - 1 

100 - -5 
7 
6 
5 
7 
5-

8 
4,50 
5,511 
4 50 
3,50 

6-• 
4,50 

35 
33 

» erimeUJit 
Trabzon Vakfıkebir - : ~ 

" şarla 
Şeker 

Küp yerli 
Toz " 

Vejetalin 
Yumurta 

İri sandıiı 
Ufak ,, 

Zeytin 

-
/ ~ 

2600 / 

20 / 
Duble (937 ınaha.) ., 

18 / 
Birinci 
1 15 _.., I 
kinci ,, _.., f 
Uçüncü ,. ~ _.., / 
Duble (938 mahı.) .,... _.., ~ 
Birinci " -• 18 / 
ikinci • 

u - 2-ı Uçüııcii • 
İNŞAAT MALZEMESİ 

A ~· )eıli 
,, ,, 

50 lık toıbaııı 180 300 
40 ,, 100 110 

Künk (t< prıık) numar .. ı 
,, (dökme boru) k. 

., almaıı 50 
A•f•lt yerli 

ecn~bi ., 

.. 
ki lo~u 

Çimento natierel ton11 
, , aüper ,, 

Çıııi(mu:zaik.ten) tanHİ 

, , (çımontodan) 
Fayan• ecnebi 
Fay,ecn (aknmı) ,, 
Kirot (•11) tonu 
,, (IH) ,. 
,, (tat) kılueu 

Kiremit (8.köy) taneai 
,, (E.akışebir ,. 
,, (1'ütahya) ,, 
., (Büyükder . ) ,, 

Kiiak (çimoato) t1atl111i 

1500 
- 1800 
5 a 

4 

800 1000 
650 700 

o 75 
7 -

7 50 8 -

S .S JO 

., (e cıı ebı) , , 
Mermer (v,.r ı ışen) m2 
TuRla (8.dc ı ..) bini 

1
, (F .deliksıı.) • , 

(KnR de ill:' iJ ,. 
,, (KiiR del kııir;),. 

,. (•leş yeılı ) tanuı 

,, ( , , ecneb) 
,, (Fran. . pr•H),, 

keremta (döş) köknar 
,, (çamı i.mbalı) 

, , (tavon 1ık 

köknar ll:ordonluJ 
keı .. ıe(kapl çıra.la) 

,, (aıvad . lcöknar) 

, , (pervu.lık 
köknar) 



58 ~ 
ıJ 

I~ 
51• 

sıs 

~. 
ı1· 

5Q(I 

gıı 

48 
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Tableau SynoptiQue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ......._________ --~.....,.._..--~~--~ 

----- Mode-- Prix Caution:--- Lieux d'adj•dication et du 
Obiet de ,'adjudication d'adjudicat. eatimatif provi.oire Cabier el .. Cbarıee Joura Heurea 

~udications au Rabais 
C onstructions·- ~ eparaticns-T rıııv. Publics-Wateriel de Construction-Cartographie 

~Od"f• !{ . 1 ıcation Pos.le Paqueh lstanbul Publique 2156 16 
Mf!Par bat Adm Monopoles » 814 54 
Odıfıcations 8 U locnl d'exercice de la bande Gre a gre 1130 16 

162 
61 

319 50 

Dir. P. T. T. lıtanbubl 

Dir. Pr. Monopoleı Konya 
Com Ach. Min. Def. Nat. Aıalcara 

JQ-4-40 
2-4 40 
6-4-40 

C <le musique de la Prc!>id . de la Republique 
R?nstr. parapet en fer " 350 - 26 25 Dir. Stadium et Hyppodrome Aokara 28.S-40 
CtPar. bat ecole Fcyziye (aj) Gre a gre 28579 60 2143 50 Com. Ach . lnt. Tophane 26 3_..0 
onstr. batiu e (aj) " Muhtar Villaıe Küllik Dana 1 

...!:!:_oduits Chimiques et Pharmaceutiques-tnstruments_§_anitaires-Fourniture pour Hopita~!.. 
111'11 uıncnt s et produits chimiques pr . la bora· 
1 loire de chimie d' Ankara: 155 lots 
llttrunı ents et produits chimiques pr. Jııbora· 

1 toirt: de chimic d'lskenderun: 386 loh 
11'\ruınents et produits chimiqueı. pr. laborıı· 

toire de chimie d'lstanbul: 45 lots 

3460 (9 

5615 75 

2722 30 

259 50 

421 19 

/04 17 

"~ c.h icite-C: az-Chıuttc.ge Central(lnstallaUonetMateriel 

Dir. Pr. Douanea lıtanbul 

" 

• " 

15 
15 
10 

meiı 

11 

l 1 

11 

•chine A vapeur ou locomobilc, tableau de Publique - - - - Municipalite Şile 
distribution, dynamo, fil isolatcur en 

Da,.ı 11 jourı 

1' cuivrc ete pr. install. electr . (aj) 
taıı r 

ormateur de 6Cı00 400-23 ı volt: 9 p. et 
dı, en materinux pr. montage slatiom t ranı· 

~I forınatcurs 
•ııını "1 es de correspondance: : cıo completa Publique la p 1 O 

C~lcur Die el de 65-i O C V : 4 p (aj) Cre a gre ı 7770 
loSO 0UPcı fixes et ambulants de transformateur: Publique 

2 p 

t~illement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
ı~;lre Pr. hnbits: 180l O m G;e a gre 1 7 l Ol! 

trnıeable pr. ouvr ier: 12 p.· bottes en caôu ,, 

150 -
1333 -
124 -

2565 

Cba lchouc: l 2 p 
1'0n~'•ures : 231 0-301' 0 paires ., 18000 - 2700 -

Pr. housse de !it: 25000 m. 10500 - 1575 

Societe Electricite Ankara 2l·4-48 

Com Aeh. Miniıı. Def. Nat. Ankara i-4-48 
C. A Comm. Gen Surv. Douan. I.t. 10-4-40 
Dir. Ecole Metierı Aktaın a Ankara 8-4-40 

C. A. Min. Def. Nat Dep. Avıatie" 
Com A<"h. Corpı Ar mee Çorlu 

'26-]-'40 
~7-3-40 

> " .ıı E.ıkiıebir 25 3--40 

15 -

il -
17 
ıs -

1 () 

15 

ıs 
11 C. A. Min . Def Nat. Ank. Oitt. Ayiat 2i-3 40 

Eı~ublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 
Offc ------.:....----------------pr. rideaux: 3000 m. Pli cacb 10950 -

~nıbustible - Carburant-Huiles 

ı..ı:~ut: 16,5 t. Publıque 
V Vıcoum: 5 t (aı· ~ 

le.O 6.l 
'cota , " 

ın d'biver: 4 t. Gre ia rre le 
" .. d'. . 4 ili• 

1
. ete: l t. » 

" • ıne· 5 t \ltrı· • • 
t:ıtt ııac. 6 t. 
b tolt: 6 
"ltııl· t. 
~11.t~nt: 40213 k . 

() 
0 n de terre crible: 130 t . 

l·~ 
'''ıı Collt 0 ": 3,5 t. (aj) 

l· c u h 

" 
" .. 

PubHque 

Publique 

• oı, Pr · iche ı : 100 p . {ajl 
<lcrı •cier en forme de ı uban d'une dim. Gre a E'rc 

1; 0 
56 .ı< IJ2 m m: 4 ı lc .-de f O x 112 m m: 

ltı it ·de 95x0 2 mm: 44 lc .-de ı on x 015 
ttaı: 250 lc·-de 150 x 0 15 mm: 15:2 k 

A.,,ittt.dc l l)X 020 mm: 118 le. (aj) 
' s en cuivre: ı oo ıo p.-petit seııu a an
t et · SQ ~ couvercle: 100 p chaudron gr. : 

p .• ~··ıd .' pelit: r;o p.·tassc a manche: 50 
~ ' r. cuıller : 50 p.-pahoire: 50 p ·poaı. 
'lui rıre: 50 P· 

tn c . t.! 78 uı_r pr. pelle: 75 p .id pr. J..ıİ oche : 
''hi P.·ctui en fil de fer pr. ciseau: 20 p. 

nc·ourı . " ı a aiguiıer: 2 p. 
i'İcr ) pour gravure: 4 p. 
f)~lt: :;.;; rcssort: l j 09 k . 
•ttte k . 
~U cıııe • S· c: l8()- rı: 117 lob 

1tıı,, .) p. 
et \~ 1 d' · ı· 300 · t•a . • · pour co a eco ıers· paı· 

11inc " ~ld 1 et caractere.. pour colı de 
\.•t ···= 1()() • '" t'•ta paırcı 
~llQc, ~ blanca et euıailles: 8400 p. 

S •ıon d' 1 . d l ltj cxp oıt. e 2 autobua entre 
11Yllu Ye, • Kilyoa 

35~0ndanse: 8200 p. id pr generateur: 
thau:: : Pompe d'alimerıtation d'eau de 
<it la ı~rc: l p tuyau pr. refroidir 1 'eau 
<it he audiere: 144 p . tuyau surchauffeur 

c •ud·· t.irc-f ıerc: 288 p.-tôle en acier refrac · 
l Ilı 1 tr laına et fer corniere de grille: 
Ctrb p ·briques refractaiıes: 30000 p. 

on (Bale): 1300 p . (cnh eh l L) 

Gre a ıre 
,, 
,, 
" 
" 
" 
" 

Publiqae 

o f53 
.. o 48 
" o 47 
" o 22 

200ıl -

277 40 

5-100 -
9000 -
1243 55 
1248 -
9130 
5415 

135 

966 

821 25 

220 !O 

189 -
661 50 
180 -
21 ı ~o 

99 -

ı:so -

42 -

405 -
675 -
93 'l1 
93 60 

684 75 
408 12 
20 25 

72 45 

3006 -

1 er Exploit Ch. de fer Et at H. JNfa 

Pr~ıidence Lutte Fievre Aakara 
Com. Acil. Eco11 . Mo11011. Kabataclııe 
Com. Ach. Co•• · Mil. lıt. Fılt4'ıJdı 

• 
' .. 
" ,, 

Com. Acı. Milit Lilehurraıı: 
Dir. Princip Douanct lıt 

1 l-4-'4t't 

1-•·•0 
28-3-40 
29-3-'40 
2J-3-40 
29-3-40 
29-~ 40 
29-3-40 
23-3-4~ 

15 -

15 
ıo 

14 
14 ... 
14 
14 
ı ı 

' 
Co• Aclıı !c••· ll•••JI· ICabatHlııe 28-'-41 il -

11 se , .. " " 28-3 40 

" 

Cırpı Armee Çorla 

Milit. Edirae 

C. A. Dir · Gen. fa'- · Mil. Aakara 

.. ,, 

• 
• • 

Com Ach. lntend. Tophane 
,, 

ı-._.o 

21-MI 

29-J.49 
29-3-41 
2t-J.4e 
29-MI 
19.3 .. , 
27-3·40 
28 4-40 

15 -

ti -.. ~ 
11 -
14 -

'" '• ıs -
15 30 

14 -

1 er Espl. Ch. de fer !tat H. pap 2-4-40 11 -
Com. Perm. Municip. lırubut juıqo'au 4·•·•" 11oir 

Dir. Gea E:apl [Jcetr. Tr. et T. ltt Jus~u'ıu ' -5!48 
ıeir 

7 

AVIS OfflCIELS 
Du Ministere des 

Travaux Publics 
L'adJ•lfioatioo, •••• pli caclıote, de 4 concH1eura de pierreı ot 

tracteura complet.a .t'•ne Yaleur e1timatiYe de 4500 Livres Sterlini"• 
et linableı Cif l.tanlt•l, aura lieu, le Mercredi 24.4.1940 a 15 beu· 
rH, par 4'enot la Cemmiaaioo d' Adjudicatiooı de Materiaux aİel"••nt l .tana la e .. ambre de la Direetion .te Materiau:a au local du Miniatere 
.tea Tran•x P•aliea i. Ankara. 

On peut •• proeurer gratuitement le cabier de1 cbariea d'adjudi• 
.:atien et .titaila de la dite Direction de Materiaus. 

f Le .. utiennemeat proYiıoire aera converti en monoaie Turque 
a•iYant le coun .tu jour d'adjudication et calcule d'aprea lea clia· 

J poaitioH .te l'article 16 de la Loi No. 2490. 
f Lea ao••iasioanairea doivent remettre, contre recepiaae, a la 
Ce•miıaion precitie, le m~me jour juıqu 'a 14 heurea, leurs offrea 
ea m&•e te•pa q•e le cautioonement proviıoire et lea certificatl 
pr ... ritı .ta•• le eahier dea cbara-ea. (992) (1682) 3 -4 

! De la Direction Generale 
desCheminsdefer del'Etat 

f 62 Tonnea Acier a rainure pour "reaaort d'une valeur eltimative 
tle Ltqı. 24.800 aeront acbeteea par voie d'adjudication ıoaa pli 
eachete le Lundi 29 4-940 1 15 h.30 au loca! de L' Adminiatratioa 
Generale a Ankara 

J Ceuı: qui deı·rent y prendre part doiveot remettre a la pre· 
ıidence de la Commiasion le jour de l'adjudication juaqu'a 14.3U b. 
leura offreı, une garaotie proviaoire de Ltqa. 1860 - et lea certi-

• ficala exigea par la loi. · 
Lea cahiou dea cbariea ıont dialribueı gratuitement a An· 

kara par le aervice doı Approviıionoemeob a Haydarpacba par le 
Bureau de Reception. 

f Mement_o __ d_e_s __ F_o_u_r_n-is_s_e_u_r_s ___ _ 

1 LES ADJUDlCA TJONS QUJ AURONT- LIEU LE 25.3.940 

Dir. Gen. Monopeleı : 
A,pareil 4e •o•d•ge [Ne lSll] 
Re,ar. l.ltıHe l Pa~alimu [Ne lM9) 
Teile pr. ı..oelloa 4e aaril [Ne lSSO] 
Cercuaıı: pr. ltaril• (Ne 15-49] 
Frulle f ıne [Ne 1350] 
Planeaem pr, H •Hn (Ne l'.564] 
Haile pr. cylıa4re (N11 1350] 

Cem. Acb. Milit. itlirne: 
Orae et viande 4e "<>•af (Ne l~lJ 
ClıauHaru pr. Hl.lal• [Ne 1364] 

DirHtioo Fer~t Ankara: 
loi• de centtr . rt•iııeas (Ne 1Sit] • 

Defterdarat lıt.: 
Ceutr. reate (Ne 1S52) 

Vlla1et Sa•ıu• : 
A•tome .. il• Cbnrolet (Ne lSSlJ • 
Jlte,•• bitİNe '4:ole (Ne 1'58] 

Chemina de fer itat: 
Gr•ıHe [No 1.552) 
1.1 .. t (Ne 1J52] 
SpMialitM plııar•Hnti,ue• (Ne lSSJ] 
ltn•ine [Ne 1156] 

Ecole S•p· tle Cem••rce Ma· 
riti••: 

G•ipe, "qa• 4e meteu et lııatHa 4e 
Hll'fet•ı• (Ne 1353) 
c. .... 11 .... t C6•. Pret. 
Ferltı Aakara ı 

Clııw-reı iN• tJSJl 
Dir !tahli-•e•t lmalr6ı 
Aalııara : 

Municipalite Sivaa : 
PirrrH parqHt• [Ne 1354) 
Collttr. canalİHtıon [No l~S8] 

Dir. Pr. Monopolea bmir: 
Trpn•port eıtic.H monopoli.U (Ne IXS•] 

A.tmlo. Eaux Muoicip. lıt. : 
Fearaiteare de bur•••, reaittrM et ··

,rıme• (No 1356] 

Manicipalite lzmir: 
Clble, armat .. r et lampH (Ne USb) 
OecoınlıırH .. itiHe (No 1156) 

CempreHear l ammenbc: et ••-• 
[Nn 13S6J 

Dir. Foreta lçel : 
8011 tle eenetractıon [Ne 1SS6 J • 

Com. Ach. Place Forte Çanak.: 
Cer ıtr. Statioa • •ıınauı: (No 1S5•J 

M•nicipalite Buraa : 
Eıı:triactear d'inc:endie (1356] 

Oir. Gen . Fabr. Milit Ankara: 
lrıquee refracta ıru el •erlier [Ne l.JS7] 
So•lre (No 1362} 

Defterdarat lat.: 
Farine, cauıN•. fa11teaıl• ete: [Ne JSSSJ• 

Com. Acb. Sun. Douan. lat : 
Clı .. HurH (Ne 1361) 

Com . Acb. Comm. Mil. lat . : 
Lanterna de matelot• [Ne 1161 J 
Per l cbHal (Ne IS62J 
Materiel peu uaite• veie ferreo (Ne lSM) 

Manicipalite &lu : 
Mat,riel el'9tr. camelote (Ne 136S) • 

Cem. Ach. lnt. Mil. Tophane: 
c1ıı ••••• [Ne ıssıı 
Ce1111tr. l..11tiquH (Ne 1555) 1 

Cap•ulu, e nneaua ela. [Ne 1361) 
loaton• (N• 1363) 
Eati110 corpe [No 1365] Cem. Acla. Minlat D,f, Nat.: 

Co1111tr, pitte n Mten 'r Hnol [Ne1JS3] 
lede mi•eral "(Ne 13") 

Miniıt~re Trn. Paltliea: 
Trn. •oa4aıe [No 1353] 

Dir. Gea. Esploit. E"etr. Tramı 
T•anel Iıtanbal : 

Cempteer '1eetr. (Ne 1353) 

Vil&yet Zenıuldak : 
C.Htr . .. it iHe Adm. Partieali~re et ia• 

•tali ileetr. et elııaaffar• ıeııtral ete 
(N• 1'-'5] 

Maalclpallt' Demirel : 
!heuement prej•I ileetr. (Ne USSJ 

Societe Gaz a Air Ank.: 
Tayaas et manıbons [Ne 1'-'SJ 

Dir. For6t Balakeıir ı 
leiı 4ı aon•troctioa [Ne 1SS4] • 

Com. Acb. Mllit. Bahkeıir : 
Repar . bitt i•ae [Ne 1363] 
Macbine einıer (N• 1366) 

Dir Valr.oufa Kadıluly: 
Charlııon et bei• [No 1363] • 

Diviaion Milıt. lamit: 
larine (Ne 1364) 

Diviaion Mılit. Manisa : 
Avoine (Ne 1364] 

Dir. Pr · Monopole1 Samıan 
Traupert tabau (No 1364] 

om •• CerealH Suc. lıt.: 
Habil• et cl•u•urH [Ne 1365] 

Cem. Acil. Mil . Adana: 
Selle (Ne 1366) 

Etabliuemenla Hy~ıhe l.t. : 
EacarpiH [No 1354] 
Ripu. h6p. Niman• (N• lSSS) 

FOURNISS :uRS et ENTREPRENc.URS 
Negociants, Commissionnaires, Hommes d' Affaires ! ! 

1 

Tous 
Liseni 

vos Concurrent• 
;ournellement ıe "Münakasa Gazetesi,, 

c,ıı~~~~l 
1
Journal d'Affaireı donnant au jour le jour le texte complet de touteı leı AdJudlcatlenı, ıulvt d'ua tableau ıynoptlque dea AdJudfcationa du jeur, d'un Memento de 

u auront lieu le jour ıuivant; leı traiteı de commerce et accordı de clearinr. et en ıeaeral leı leiı et deeretı·lola, liıtere11ant lea hommeı d'affalreı, le mouvement de la 
Bourse dea Changea, de la Boune du Commerce et deı Cerealeı, leı prenctpaux marche mendiaux, deı Nouyellea Economiquea da paya ete. ete. 

DANS VOTRE PROPRE INTERET ABONNEZ-VOUS AU "M0NAKASA GAZETESi,. 

ENVOI GRA TUIT O! SPlCIMIN SUR D!MANDI 



Ekonomik Haberler 
lzmirdan iki ay içinde yapılan 

ihracat 
lamir ticaret ve 1anayi odaaın

oa belli ba,lı mahıullerimizin 

ikincikanun, ıubat aylarına aid 
ihracata hakkında bir istatiıt ık 
bazarlanmı,hr . Bu istatistiğe gö· 
re ıubat ayanda yabancı memle
ketlere 7490,4 ton özüın ibrac 

Yeni TUrk-Yunan Ticaret anla~

ması mer'iyete girdi 
Yeni Türk - Yunan ticaret ve 

tediye anlaşması evvelki günden 
itibaren mer'iyet meYkiine gir 
mittir. 

Yeni anlaşmaya röre, her iki 
memleket menşeli emtia. diğer 

tarafın ülkesine ithali anında it· edilmiıtir. l"incikinun ayıodaki 
ihracat 7279,7 ton idi. Mevsim halatçı memlekette cari umumi it-
iptiduından şubat ıonuna kadar balat rejimi hükümlerine uya· 
yapılan ilz.üm ihracatı 63844 to· rak girecektir. Prine ve hubu
na bulmuıtur. Üzümlerimizi battan gayri Yuoaoistana ithal 
en çok ingiltere ve Franaa olunacak Türk meoıeli mallaran 
çekmiştir. F.O.B. bedelleri Yunanistan ban-

İncir: Şubat ayanda İzmir li- kasınn drahmi olarak ödenecek 
manıodan yabancı memleketlere ve Yunanistan bunların yüzde 
684,7 ton incir ve 226,8 ton bur• 25 ini dclvizle, 65 ini klerin• 
da ihrao edilmi,tir. lkincikinun r A 'D hesıtbına, IO unu da ide
ayında 13n ton incir ibrac edil- ring •Bt hesabına kaydedilecektir. 

nıiıtir. Mevaim iptiduından ıu- Yumurta fiyatları düşüyor 
bat ıonuna kadar yapılan incir . . 
ihracatı 27678 7 tonu bulmu•· Her ne kadar gıttıkçe yuınur-
hır. incir ihra:ah en çok İnııil· ta ihracatı eski hararetile dev•m 
tereye, İtalya ve Fransaya yapıl · etmekte ise de fiyatlar günden 
maktadır. Almanyaya geçen se· ı güne düşmektedir. San mua · 
nenin ••bat ayında 156t8 • ton meleler 1&.nda~ı~ bo.zhane F. O. 
ihracat yapıldıi"ı halde bu sene· B. 30 3 l lıra uzerınden yapal-

ain fUbat ayında 1629 ton incir 1 mı~t;~·i mukaveleler bu fiyatlar
ibraç olunmuflur. dan da düşük fiyatla yapıldığı 

Pamuk : Şubat ayında İzmir 
ıçın yumurta fiyatJarıııın da

limanımazdan yabancı memleket 
ha ziyade düşmeı.i beklennıek

lere 1623,6 ton, ikincikanun a-
tedir. Diter taraftau evvelce de 

ytnda 269,7 ton pamuk ihrac ya11ldığı gibi talaş buhranı de
edilmi,tir. lbracat Romanyaya 

vam etmektedir. Soıı hafta Yu-1apılm19tır. 
Pamuk: Şubat ayında 2157,6 goslavyadan gdmiş oJan talaş · 

ton palamut ihrac edilmittir. lar tüccarlara muayyen bir nis
fkincikinun ayında 2..12~) ton ih- l et dahilinde datıtılmıştır. Buh

r a nın kalkması için Rumanyaraç olunmuıtu. Palamutlarımız 
en tok lnniltere ve F dan ve Yugosl vyadan ye ni ta-

• ransaya laf partilleri gelmesi laL.ımdır . 
ihraç edilmektedir 

Zeylinya~ı: Şubat ayında ~·78,5 
ton, ikincikanunda 2715,3 ton 
r.eylinya~ı ihraç edilmiştir Bu 
iki a1 zarfında en çok ltalyaya 1 
aeytinyatı ihraç edilıniş t r . Bel
çika ve tlrez lya ikinci ı:e üçün 
cü ııelmektedir. 

lzmir Zeytınyağı ihracatı: 
İnıir Zeytinyağı ihracatç•lar 

birliti yedi numaradıın ıı şa~ı 
atandardların ihraç edilip edilme 

mesi meseleıini tetkik etmek le 
dir. Bu numardlar, yatmur ye · 

' mif, adi kalitelerdir. 

Almanyayı tütün ihraç edildi 
Evvelki iÜn Almanyaya bir parli 

daha yaprak tütün ihraç edilmiştir. 
Evelki gün ihraç olunan madde
ler aruıoda ~84 balya kilosu 40 
kuru1tan pamuk döküntüsü, 24 
bıtlya yünlü ve 32 balya da be 

7az yünlü paçavra bulunmBk
tadır. 

Yugoslaya ve Macar ticaret 
heyetleri geldi 

Yugoslavyadan bir ticaret ht• 
yeti me nleketiruizden La h i re, 
hububııt ve pauıuk almak üu
re şehrimize g..- lıniş, zahire bor
borııeaını gczmit ve tuccarlarla 
temaslara girişrııi tir. 

Hır Mac r heyeti de piynstı· 
mızdan deri ve tiftik almış \ e 
ibr .. catıt ba,lan ••tır. Bu heyet 
derileıle de alakndH olmaktadır. 
Ayni heyet piy ısamudarı 800 
ton susaın almRk için pazarlak
lar yapmaktadır. 

Almanyaya zahire ve Rusyaya 
yapağı ihracı menedidi 

Almanlarla yapılan 5 milyon 
50 bin liralık son ticaret anlaş
ması mucibince Almanlar mem
leketimizden muayyeıı bir kon· 
lenjan dahilinde bazı gıda mad
deleri mübayaa etmekte ve ma-
caristan ile Yoguslavyadaki baza 

Almaııyaya yapılacak ihracatın müe11eaeler vastasile de ıuıam 
satı; ;artları kontrol edilecek ' temin etmekte idi. 

Almanya ile yapılan son anleıına Bundan başka ~o~yet ~usya· 
abkammca bumemlekete ihraç t'.di nın da yapak ve tıftık mubaya-

leeek mallarımız.an tabi tutula- ası için hükümet nezdinde yap 
ca k 1 a r 1 formaliteler hakkında tığı teşebbü~ler neticesinde ken
Gümrük Vekaleii alakadarlara dilerim~ eski bir taahhüt olan 
bir izahname i'Öndermittir. Bu 300,00'l kilo yapağının· ihracına 
izahname ile Almanyaya ihraç müsaade edilmiftİ. 
olunacak mallarımızıo fiyatları· Son verilen karara nazaran 
nı ieap eden seviyede tutabil- ikinci bir it'ara kadar Almanla-
mek İlin, tütün hariç olmak Ü· ra susam Soyyetlere de yapağı 
zert'; aııtıı ıarUarı kontrol edi- teklifi yapılmayacaktır . 
lecektır. Zahire ihraç komitesi ve ya· 

DHn gelen ithalat malları ve ya- pağı Dirliği vaziyeti ihracatçı 
pılan ihracatımız tüccarlara tebliğ 'etmiştir. Bu 

İngiliz bandıralı Palermo va
purile kırtaaiye ve kitab, maki · 
ne ve aksamı, bakaliye, tıbbi 
e4ya ve ecza, lastik eşya, çay, 
yün, kiQ-ıd etya, yüulü mensu
cat, elektrik malzemeai, tutkal, 
demir eşya, cam eıya pamuklu 
menıucat, pirine eşya, kroozot 
ve aaire gelmitlir · Felemenk 
bandıralı Mars vapurile atomo· 
bil gelmiş ve mahtelif memle 
ketlere de zeytiu yaprak, tlıtün, 
fasulye, ayçiçeği tohumu, kuru 
keçi derisi . balı, iç fındık, tiftik 
kufyemi, kendir1 keten, paçavra, 
deri, tuzlu balık ihrac edilmiştir. 

TAKLİT 
Htç bir zaman aslının 

yerini tutamaz 

MÜNAKASA 
GAZETESi 

Rakipsizdir· 

ıuretle bu tarihten sonra Alman
yaya zahire ve Sovyetlere de 
yapağı satı,Iarı tamamen dura-
caldır. 

BOR S A 
ÇEKLER 

22 - 3 1940 
Londra 5.21 
Nevyork 13'1.19 
Pariı 2.9525 
Milino 7, 1375 
Cenevre 29.187.1 
Amsterdan n9. 1611 
Brükıel 22.1828 
Atina O 965 
Sofyıı 1.6925 
Madrid 13.46'l5 
Budape~te 24.6675 
Bükreş 0.62 
Belgrad 3.2575 
Y okohama 32.675 
Stokholm 30.92 

ESHAM VE TAHVıLA T 

Erıani 20.-

Münak&1ar; Gazetui 

• • 

MUZA YEDELER 
Harp AkaJemlıt Satınalma Komisyonundan : 

Seherine tahmin edilen be.leli 14 kuruı 50 santim olan 
1496 aded köhne er fotininin açık arttırma ile ıabfı 5 nisan 
940 cuma günü saat 14 de akademi satmalma komisyonun· 
da yapılacaktır. Fotinler her aün akademi deposunda eö· 
rülebillr· Arttırma münakasasına alreceklerin münal<aıadan 
evvel Bet; ktl'lŞ malmüdürlüfüne yatırılmıı 1627 kuruıluk te
minat makbu_larile mezkür &ünde komisyonumuza milraca· 
atları· 

Dursunbey Devlet Orman İıletmeıl Revir Amirltiinden : 
Dursunbey devlet orman itletmesi istasyon depoıunda 69 nu

maralı istifte mevcut 456 aded muadı li 473 metre mikab 773 desi
metre mikab çam tomruğu açık arttırma ile aatılığa çıkarılmıştır. 

Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut olup huııo ka· 
buksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır 

Tomruklara ait satıf şartnamesi Ankara, latanbul, Balıkesir or
man çevirge müdürlüklerinde ve Dursunbey revir amirliğinde ııö· 
rülebilir. 

Tomrukların beher ıayrimamul metre mik&bının muhammen 
bedeli 12 lira 10 kuruıtur. 

Tomrukların muhammen bedeli üzerinden yGzde 7,5 mm·akkat 
teminatı 429 lira ~5 kuruttur. 

İsteklilerin muvakkat teminatlarını hamilen 27.3 ~O çarşamba 
gönü saat 5 te Duraunbey revir amirlitine müracaaUeri ilan olunur. 

İıtanbul Üçüncü İcra Memurluğundan : 
Dosya No. 938 615 Mahcuz olup paraya çevrilmesine lrn rar ve· 

rilmiş bir adet A. E. G. marka üç beygir kuvvetinde biçki maki-
11esi ile 200) kilo ambalajlık tahtanın biriııci ııçık arttırması 27-3 940 
tarihine müsadif perşembe günü saat 16 dan 17 kadar ve kıymetinin 
% 75ini bulmad ıtı taktirde 3-4-94 ' tarihine müsadif çarfıtmba günü 
aynı saatlerde Galata Karaköy es'<i havra sokak yeni Zülfaris so. 
kak No. 8 de yapılacaktır. 

İstanb l Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
B şmüdürlük, Haydarpa~a ve Ticareti Bahri} e Güwrükleriııde 

mevcut 33~} kaleııı ve 316 lira 32 kuruş muhamu en kıymetinde 
hurda demirbaş eşya ile 

0

Güınrük Levazım Tetkik Memurlutuııda 
mevcut 954 parça 26fl lira 94 kuruş muhammen kıymetindeki eş
yalar ..... .J.H30 pazartesi i'ÜııÜ saat Ude ınÜLayede ile satılacaktır. 

İstekliler mahallinde eşyaları i'Örerek söıü geçen i'Ün ve ua t 
te Başmüdürlükte komisyona gelmeleri il \n oluııı.r. 

Muvakkat teıniııat 23 lira 70 ve 20 lira 2.) kuruştur. 

İs!anbul Defterdarlığından : 
Hazineye olaıı b:>rcundan dol ıt yı haci7 altına alınmıt paraya 

çevrilmesi gereken Fenerde Tahtamiıı ra Mürselpaşa caddesi 27 1 
No da sıın'i kah\•e f • brikasıuı i~letmi~ olau Miltner Gleryanın vergi 
borcundan dolayı tahsili emvhl kanunu mucibince mumaileyhe aid 
iki buçuk ton şiklelinde ve hurda halinde 2 aded kahve ezme ma · 
kinesile bir aded ~ alı.-c kavurma dol ı- bı ve 3 eded pişirme ocıığı, 

7 aded elek 25.3.940 günü saat 10 da açık arttırma ile aatılaca~ın
daıı talib olanların mflhalli me7kÜreye i'elmeleri ve fazıa malümat al
mak isteyenlerin Eyüp Maliye Tahail şeflitine müracaatleri ilan olu ı 
nur. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan : 
Bir borcun temini için mahcuz ve sııtılmuııı11 karar verilen 200 

lira muhammen kıymetli Kelvinatör marka buz d..ılabı açık arttır

ma ile Beyofrlu Firuz.ağa Altın Bileıik sokak Saadet apartımanıoın 
önünde 27-3-940 çarşamba günü saat 16 dan itibaren yapılacak birin 
ci arttırmada teklif edilen bedel kıymetinin yüzde yetmif betin 
bulmadıtı taktirde ikinci arttırması l-4·941 pazartesi günü ayni sa· 
ette yepılncııktır. Almak istiyenlerin ııün ve saatte maballinde bu 
lunacak memuruna müracaalları ilaıı olunur. 

Dursunbey Üevlet Orman lıletmesi Revir Amirliğinden : 
Dununbey Devlet Orman İşletmeı.i İstasyon depoıunda 62 No 

lı istifde mevcut 347 ~det muadili 273 metre .ı.ikap 366 desimetre 
mikap çam tomrutu açık arttırma ile ıalılığa çıkarılmılilır. 

Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut olup hacim orta 
kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

Tomruklara ait satıı ıartnamesi Ankara İstanbul, Balıkesir Or
man Çevirge Müdürlüklerinde ve Dununbey Revir Amirlifrinde ıö · 
rülebilir. 

Tomrukların beher gayri mamul metre mikabana muhammen 
bedeli 12 lira ili kuruşlur. 

Tomruklaran muhammen bedeli Üzerinden % 7,5 muvakkat te
minata 248 lira 08 kuruttur. 

İsteklilerin muvakkat temin• tlarını hamilen 27.3.940 çarfamba 
günü ıaat 15 de Dursunbey Revir Amirliı?ine müracaatları ilin olu
nur. 

M iL L I K O R U N M A K A N U N U 
(1 inei sayfadan devam) 

ve ikaz etmek gibi cidden i1&· .. leri, zaruret hisettikçe peyderpey 
betli bir yol tutmuştur. tatbik ve tatbikinden evYel de 

Bilhassa piyaaanao kanun mu· ilan edilecektir. Netekim bu gÜ· 
vacehcsinde geçirmekte olduğu ne kadar da böyle olmutlur. : 
tereddü"dü izale mBkıadile biz.im Kömür hııvzuına; faturaya mü
izah etmek iıteditimiz nokta teallik hükümlerde olduğu gibi. 
dahi esuen budur. Yani, henüz Binaenaleyh, icra vekilleri heye• 
icra vekilleri heyetinin tatbika lince tatbikine baflHdı§'ı ilan 
b ıı ş\adığııu ilin etmemiş olduğu edilmemi1 olan kanun büküm· 
hükümlerden hepsi birden mer'· lcrinin büyük bir kıımi nın henüz 
iyete giraıif uyılama:ıı. Bu hü- filen mer'iyete g 'rmemiş olduA-u 
kümlerden hiç olmazsa büyük kanaatindeyi~. 
bir kısmı safha safha ve ihtiyaç Ancak böyle bir mevzuda tah
niabetinde tatbik edilecek, ve· min ve kanaat yerine sarahat 

kaim olmuını temenni etmek 
killer heyeti kendiıine tevdi e · de yerinde bir hareket olur. 
dilmiş olan fevkalade aalabiyet· 

•• 

SAADAl 

Fabrikamızın 
Mamulatı 

TÜRKİYENİN en ZARİF en METİN 
ve: en EL VERİŞLİLERİDİR 

Yapım evi . fıtub•I. Tavuk Paurı 
• Kürkçüler Kapuıu No.55 - 1 

Kartal marka Sandalyelerini her yer.de araymıı 1 

t'mm ... Emimc:zl--mı=Cl!!?!llmmı:...~:ımm-~ 
B ÇE ve PARJ< 

Beledtyeler lçf 11 yapllacak parklar 
alakadarlarına 

Park ve bahçeler için lazım olan her nevi ve orrrı~; 
~ ve çiçek ff?~nla~mı ~n müsait f.e~aitl~ h~hçemi.zden ~t 

darik edebılırsinaz . Bır defa teırıfmiz ıddıllmızı ısba 1 e 
bilir . 

A.lru : Pangaltı Fıat Gar•jı ya•ında lidH bahc;ui N.ı. 6 

--.-...-~----- -~----.__...--" 
M~__. ___ __ _... ..... KONULAN 

Çatı. Teras, bodrum v &· yerlerin tecrit ve ." öıeoıe· 
lerine m'\hsuı malzemedir. 

SATIŞ YERLERi : 

'S ı \tl ) ti\ ~a .. A•f• t F:vi , G'' •'• \Cahm ırliya Ca ıl. 77 
1 \J T .. t., fo n: 4191\~ 

Naıh • N. '· linc An karada No \6 ı 1, l~ 
A n.fartalar Koç Han 

Talaf .... : ı57y 

Milli Müdafaa Vekiletirıi.n t1tyin ettiii evsaf 
dahilinde imal edilen 

O K A Y Yang.a aundiirma M A K ı N E L E R 1 
S ı • 1•pm• 

M ğ:ızanızı, fabrikanızı, deponuzu. e~inizi 
yangına karıı koruyan makinalardır. 

Toptan ve perakende 
aatıf : MiT AKİDl~ BİRADERLE~ 

Galata-Voyvoda cad.72-7 
Tele fon : 4 3 6 1 1 ~ 

---==-===-===========::;:::;d 
İSTNBUL TİCARET VE ZAHİRE BORSASI 

2l 3 <ı40 

F İ AT LA R 

---c 1 N S 1 . ~şa~ı 

Kr. Pa . 

Arpa ı\nadol 5 20 

• yem~lc 
Badem ic; hl o ı 

Bakla 
Beyaz pıynir 30 23 
Hu~day yumo,ak 5 32 
Butday aıırt 5 20 

le 11lc-• 5 15 
Cev ı r. i~i 

Çndar 4 35 
Faml)• afak 

• tombu1 
barbunya 

Fındık iç 

Gü:ı:. yünü 

Yıılcar 

Kr . Pa. 

.35 12 

5 .32,5 
5 32 

Huba, mavi 25 10 25 20 
Ka,ar peynir 

Kaçikılı 

Kendir tohumu 
Keten tahumu 16 

Kuıyeıni 6 10 
., çuvallı 

Mıaır aarı t;av. 
Mıaır .••rı 
Nohut kallırarla ya' 

Su Hm 

Tiftik Kuta•o•u 
• •tlak 180 -
• mal 151 - 163 -

Yapık Aaamal 

Yulaf 

z.,ı:a yatı 

Arpa 
B. peynir 
BuA-d•) 
Çavda• 
Fuulya 
Fındık 
ıc; fındık 
~eçikılı 
Kepık 

GELEN 

Kendir tolaumo 
Kuuıımi 
Mıaır 
Pamak 
Pamulı: y•Q'ı 
Nohut 
Suaam 
Tiftık 
Un 
Yapak 
Yu laf 
z,,yt ı n yatı 

Arpa 
Afyon 
Bö iilc-e 1 
Daro 
Fuulya 
İç cev•ı. 
le; fındık 
ipek 
Fındık 

Kcr.a 

Kuşyaıni 

G I DEN 

K.,ttlıı tohumu 
Kenclir trıhunıu 
Marcinıalı: 
Tıftik 

, 
/ 

.; 

/ 

Zaytın J•tı L " P. '~ 
DIŞ l'IAT ,ı 

B•tdu : : Llverpul l ı 
Şikaıı• 

1 
f 

• • Vı nipalı 

~:~:, T. '' L"J 



Miloakua Gazeteıi 

Dış Piyasalar il 
....___-----~----------------------------~----------: 2•1266~~~~~m!.1~!!.~.~~1~~.~~!1~. MD- ll ___ Ş_irket Hareketleri 

ARPA tedair Ticaret Veklleti talimatnamesi : 
Londra Borsası 375-405 

Madde 1 - Aramızda Ticaret Limited Şirketine tevdi edilir· 
~ ( 11 .3.940) 
41>11

1ada (No. 3) il Kanun 
ata ,, 

Wiatlar 400 libresi 

1 

Çelik tel çubuklar (o/o0,65 
C.den yukarı) lsveç tonu 

Haddeden geçırı lm ş Martin de-
l 230·250 

26 2 mirı sve~ tonu 

15 6 fıatlıır : lsve çkronu ve F. U .• B. olarak 

Şilin) 1 H A M D E R 1 
1 (2.3.940) 

ve Tediye veya Tnkns Anlaşması İşbu memleketler gümrük idare· ı 
bulunmıyan memleketlerle yapıla- lerinin malın kendi ülkelerine bil
cak taka:. muameleleri işbu talimat- fiil ithal edilditi halckında Tüık 

name hükümleri dairesinde Takas menşe şahadetnamelerine meşruhat 
Limited Şirketi tarafından icra e- verecek yerde bu husuı.u. mübey
dilir. yin olmak lzere tanzim ettikleri 

Tıs fi ye halinde bulunan Tark 
Bira Fabrikaları (Bomonti-Nektar) 

T. A. Ş. 

cak fevkilide heyeti amumiye 
içtimai için yatırılan senetler 
kanunun tasrih ettiti nisbeıi dol
darmamış olduklarından, hisse-

İktisad Vekaleti namına ko· darlar ilk toplantı mevzuunu 
miser Saim Nuri huzurile ve taa· telkil eden aşatıdaki hususatı 
fiye memuru Dr. P. Preiu'in rörüşmek üzere 5 nisan 940, 
reiılij"i altında 7 mart 940 ta· cuma &Ünü saat t I de Şirketin 
rihinde Galatada, Aropyao ha Galatada, Muradiye hanının 5 ci 
:11oda şirket yuıhaoeıiode top- katındaki merkezinde fevkalade 
laoao adi umumi heyet aıatı- içtimaa davet olunurlar : 

1 Marsilya Piyasası 
54 5 1

8 Cezayir Koyun derisi 1200 1225 

(11.3 9~0) 
~ Vlnlpeg Borsası 
]i tlı Buşeli ı;ent 
rı~~tnuz ,, 
'(teırln 

53 3 
8 Keçi derisi 2U 

51 8 s Kuzu, derisi 20 ,, 
~oterdam Borsası 

~ ( 11.3.940) 
~~•da(No.3) 100 kilosu Florin 8. 70 

l•rıtin 62 63 Kg. 8.55 
Marsllya Borsası 

~ (2.3.940) 
~11l'Yir 0 

0 4Emb.prompt 125-125,56 
r-.11tıs " ,, l 2."i-123,50 
P· ,, ,, 124 124,50 '•ti,, 1 Marııilya Rıhtımı 100 kilosu Frank 

Anvers Bo!'sasj 
1\, (5.3.940) 
~:ı•da Westen 3 disponible 148-

•ta 62-63 Kg. flottant 143' ~ 
" 63.64 disponible 143 
11 6ı.55 Emb. mart 143.50 
,, 67-68 ,, 
" 69.70 ,, 

( Fiatlar : Belcika Frank) 

BAKLA 
tvlarsilya Borsesı 

?ı ı. . (2.3.H40J 
11·tıtıy o '1.,_. e • 4 prompt 
l. · ır 154,154-50 
"lltiyc " 

" (Fiatlari: 100 Kilosu Frank) 

BALMUMU 

'9 .• Marsilya Borsası 
~~ t2.3.940) t,, iaıkar Fr. Fr. 2200 2250 
lııııu ,, 2600-2600 
A..rı,d' 1 ,, 2557-2625 

o u 2900-3000 
(Fiatlar 100 "kilo için 
Marsilya antreposu) 
Londra Borsası 

't~~i . . (29.2.940) 
~~n 1lıbari Şubat-:'v1art 140/· 

.. ıta 14~ , Fi ,, '' ,, a - . 
lııtil· a~~ar : 50 kilo 800gramlık 

ıı olçüsü üzerine Şilin olarak) 

BUGDAY 
a. lorıdra Borsası 
~tıit (l 1.3.940j 
~tıit0~(No. I) sonkanun 31;7-

Oğlak derisi 18 
Koyun barsağı 

(Fiatlar : fr. frankı) 

KETEN TOHUMU 
Londra Borsası 

Lap lata mart 
Kalküta mart nisan 
Bom bay ., ,, 

(Fiatlar tonu sterlin) 

15.13 
18.-
18.80 

Buenos-Ayres 
Mart 

Borsası 

Nisan 
17.35 
17.32 

Mayis • . 17.40 
(Fiatlar : 100 kil. Pezo) 

Rosarlo Borsası 
Mart • 17.10 
Mayıs . 17.35 

(Fiatlar : 100 kil. Pezo) 

KUŞ YEMİ 
Londra Borsası 

(26.2.940) 
Spot • . 25 

(Fiatlar : C. W. T. için şilin) 

Anvera Borsası 
Laplata disponible 

(Fiatlar : 100 kg. Belcika fr.) 

MADEN CEVHERLERİ 
Londra Piyasası 

(26.2 940) 
Antimuan 

Hıım Cıf Nominal 
Cevher (sülfit) o;o 55/60 Cı f 12/6-13 
Adi o;o 40 Cıf nom . 
Regulue, lngil ıı mol ı ııntrepo 
tes ımi o/o 99,t> Steri. - 100-102 112 

Reııulup ecnebi, Cıf ,, 85 
Arsenik 

Beyaı., Makaika malı, 
o;o 99 C,f 5ter. - 20 nom. 

• fsveç o/o 99,5 ,, ,. nom. 
• Corweli (lngılıere malı) 

o/o 9\1 F . o. b. Ster. nom. 
Bakır 

Cevher fi/ o 15/25 iinıtui 
• o,o lı5'80 • 

nom. 
nom. 

Blend (Çınko cevheri) 
Sırt, idi mal, f o b (Fıbri· 

kadn) Ster 18-
• Hındıataa ma'ı f,o b. nom. C:'•f: ' (No.2) ,, 31 l 

tıııhi ve G 1 2246 36 f. o. ı, , 
(F· ar.Avustra ya Krom 

Civa 
Dolar !'00 

lı ıatıarı : 480 L ibresi Şilin · Rhode •İa 0/048 , Cr2 o3 Cıf 115;-125 
llfıy11 Şı kago Borsası Turk ı ye o;o4'> Cr:.! o3 f .,b 110/·115 
t-'"ııaı .. Buşeli Sent 104-I04' 5 Yenı Kaledoniıı 
ı;.Ylnt '"l ,, ,, 104-1041 

8 
o; o 55151 Cr2 o3 Cıf nom. 

a. " ,, ıo · ı, 101-s s Kurıun 
:'.'\ Vın ı Cevher o; o 80 RC (aıtın) 
't tı1 Peg Borsası \ baz Ster. ıo (altın) 25 -
~~lrıı.ır. s9 ı t Manganez 

ltşr· 90ç 8 I 
("'·Ilı gp Hındı•tan malı O/o 50 52 Mn. 
r ıatıa 4 ün:te•i 

.__ ~ rı : Bu~eli Kanada Senti) o;o 48 Mn. ,, 
""-titob Oterdam Borsası Molibden 

,, ll~o.ı ıookiloıı.Florinl0.10 o;o 80190, Mo Sı 47/-

o .2 " ıo.oo M A D E N L E R " No.3 '' " 9.90 ,, " ,, 
\/· ÇAV O AR ı -=-= Londra Borsası 

~Yia ırıipeg Borsası Bakır 
tı.ı 73 I 2 Elektro Steri. 62 - 0-0 

~İt' lrıtıı Tufı.) e edilm ş • 62 - 0-0 111cj t , 73 1 3 Ta&fiye edı rnış o o 99,7 ,, 61 -10-0 
(Filltltfrın 22 3 4 Tufi.> e edı mış o;o 99,2 • 60 -10-0 •r ' B l' K d S ') l ' 5' ~ l:ı\J • uşe ı ana a eotı '!'el çubwldar D 65 - 10-0 

b~.ı, iti d1tpe9t Borsası 
'ttt Qı•tıtakası 16.00 - 16.25 

((.'~tıtakolar 16.30 - 16.75 
[) E ~t~ar : 100 kilos pengo) 
l 1 R ve ÇELİK 

~ 0
"'dra piyasası 

~•lit ı_ (7,3,940) 

t~'~. ıı' "'lliliı N.o l ~d ,,, . . 
""'' ••nilı malı. l.koç 
"'' 

111

hııı 
~~Glllha 

6. 7 6 
6 13 o 
6.19.0 
6. 3.0 

4 
Kalay 

Standard peıin 247 • 247 lf.4 
.3 ay vadeli 246 1/2-246 3;4 
lngıliı kalayı Liverpool 246 - 247 112 

Kurıun 
Yumuıak ham Ecnebı gümrüklü 

Steri. 25 - O - O 
MISIR 

Londra Borsası 
Laplata yenı moh•ul niun 15 4 
Cenubi Afrika(N.2) 19, 6 

Madde 2 - ( 1) inci madde h\j- ve dam2alı vesaik Ticaret Y c:H· 
kümleri dairesinde yapılacak itha letınce tasvip edilmek ıartile men· 
lat veya ihracat Talcas Limited ıe ıabndetnameıi • B» nishuı ye
Şirketine verilecek bir talepname- rine kaim olur. 
ye. müsteniden tescil ettirilir. Hu takdırde menşe ıahadetna-

lhracat için veri!ecek talepna· mesinin •B• nüıbuı tia iptal e 

meye: dilmek üure mczkQr veaaik ile 
n) Gümrük ihracat beyanname-

sinin tasdikli (3) incü nüı;hası. birlikte Takas Limited Şirketine 
tevdi elanur. b) Fatura sureti, 

ıB.» Menıe şahadetnaaıesi ibru c) Takas Limited Şirketince ica-
bında talep edilecek diğer vesaik edilinceye kadar Takas Liaite41 
raptedilir. Şirketi tarafından tediyo etiilecek 

ithalat i~in verilecek talepname· elan ihruat prialeri lxerintleıa mu· 
ye : it.ur ıirketce tealtit edilecek niıltet-

a) Gümrük beyannamesi, lerdo bir marj t .. kil etlilir. An· 
b) Fatura, cak ihraç edilen malları aiti mea· 
c) Satıf mukavelenamcsi, ıe ıalaadetaa111Hi c.lh 11ihlta11 re· 
d) Konşimento veya ordino, tirilemedifi takdirde bu baptaki 
e) Menşe şahadetnamesi, 
f) Takas Limited Şirketince ica· imkanıtzlık veya eıltıltı •tekire 

bında talep edilecek diter vesaik evrakı müıltiteaile birlikte Ticare; 
raptedilir. Vekaletine rönaerilir n Vekilet-

Madde 3 - ihracata aid talep- çe taadık. edildifi takdirde mez
nameler malın ihracından evvel kur .. B,. nüıhuınııa ibra.tı mecbu
Takas Limited Şirketi merkezine riyeti teıci1 ecilir. 
veya en yakın ~ubesine tevdi o- Madde 1 O - ltbal malının men· 
lunur. şe ve kıymeti hakkında talepnameler 

Madde 4 - Takas Limited Şir- 1merbut vesaik üzerinde Taka,, Limi· 
ketınin şubesi bulunmıyan yerler· t ted Şirketince icap eden tetkikat 
de yapılacak idhalat ve ihracata Y~pıld~k!a:'1 ~onra ithalatın yapıla· 
aid talepnnmeler taahhütlü olarak bılme!.ı ıçın ıthal aftmrütfine key· 
posta ile Takas Limited Şirketi fi yet bildirilir. GiimrOk İdaresi şir· 
merkezine veya en yakın şubesine ~etın ~u iş'arı üzerine malın itha· 
gönderilir. lıne musaade eder ve muamelenin 

Takas Limited Şirketi bu talep· İntacını takib eden 2'in zarfında 
nameleri tescil veya red ettiğini keyfiyetten tirketi haberdar eder. 
alakadorlaıa bıldirir. Bu takdirde Madde 11 - Bu talimatname· 
talepnamenin postaya tevdi edil· nin neşri tarıhinden evvel Takaı 
diği gün müracaat tarihi addedi- Tetkik Heyetlerine teıcıl ettirilmek 
lır. suretile ibrat edilmit bulonan mal 

Madde 5 - Mücbir sebebler alikadar ihraeatcının talebi üzeri· 
yüzünden (3) üncll madde muci· ne kendilerile Tıcaret, Tedıye ve· 
bince takn!i talepnamesi ihracattan ya Takaı Anlatması ile batlı bu· 
evvel tescil eıtirilmiyen hallerde lundu~umuz memleketlere klirin~ 
kevfiyet Takas Limited Şırketince veya takaı yolile sevltedilebilir. 
tetkik edilerek bu muamelelerin Bu takdırd• Takas Tetkik Heyeti 
tescili kabul veya ıed olunur. Ta· nezdindcki teıeil muameleıini ip
kas Limited Şirketinin red kııraı- tal ve keyfiyetten Tirkıye Cllm· 
!arı Ticaret Vekaletince ıliruen burıyct Merkez Bankı11aı baber• 
tetkık olunur. dar eder. liu ihbar berine Tdr· 

Madde 6 - ihracat an kona in yas· kiye Cilmhuriyet Merku Bankası 
yon veya anopsıyon yapıldığı tak· malın tıkaa mevzuu teşkili takdi· 
dirde ihracattan evvel keyfiyet bir rinde tak.aı tılepnameaiDi tescil 
mektupla Takas Limited Şirketine edor. 
blldırilir. Ancak ecnebi idhalatcı Madde 11 - Talr.u Tetkik He· 
veya komisyoncudan alınacak kat'I yetlcrine tescil ettiriıert:k. başlamış 
fatura ile Talcas Limited Şiı it eti bulunan bil Ora um taltu muamele· 
nezdinde malın kıymeti tevsik et- leri ~. ~099 11yılı kararnamenin 
tirildıkten ıonra talepname alına· (:l), (3) vo ('4) ineli mıadclerin;n 
rak tescıl muameleııi yapılır. tatbikine mütedair talimatname bil-

Madde 7 - Takaslarda ihraca• ltüıoleri daireıinde b11 taliaıtnı· 
t•n F. O B. kıymetile idhalatın menin oeıri tarihinden itibaren 
C. l F. kıymeti denkleştirilir. bir ıene zarfında teltemmftl ve in· 

Madde 8 - Tıkaı Limited Şir· taç ettirilmek ıurctile tasfiye taı
ketine tescil ettirilerek ihraç olu· fiye edilir. 
nan bir malın mücbir ıebebler yii- Madde 13 - Bu laliaııtnıme· 
;ıilnden klirinır veya ahdi takulı nin neşri tarihinden evvel r at.as 
bir memlekete ihracına zaruret hı- Tetkik Heyetlerine tescil ettiril· 
sıl olması gibi hallerde talepname meden yapılmış bulunan ihracat 
ibtal olunur. takaı mevzuu teşkil eder. Bu tak-

Mnddc 9 - Takaa yolile ihraç dirde yukarıda (5) inci madde hü· 
edılen her mal için ihracattan ev- ktimleri dairuiııde talepname teı-

cili ic:ab eder. 
vel mer'i kararname hülcümleri 
dairesinde alakadar Ticaret Oda· Madde l4 - 2}8099 aayılı lr.a· 

rarnamenin (2) (3) ve (4) tincü 
maddelerinin tatbikine mütedair 
talimatname yalnız {12) nei mad· 

aından menşe şehadetnamesi alınır. 

İhraç malının karşı memlekete 
bilfiil idhal olundug-u. Türk men
şe şehndetnaıııeııinin idhalatçı mem· 
leket giimrük idaresince damgalı 

ı B» nüshası f ıli ihracat tarihinden 
en geç bir ıenc zarfında Takas 

dede dcrpif edilen ahval i~in tat· 
bik. olunur. 

Madde 15 - işbu talimatname 
Resmi Gazete ile neıri tarihinden 
muteberdir. 

~ .... Q•vl ne 
' ""d •nd d·1c-'tf,,l ııııııt k o um demiri 
Lt•• 11 O,s .j ••• te.limi 5 . ıı,o 

,, ,, ,. 4) şubat 
,, ,, ,, 6)(sahcı) 231 

• y U LA F 
(Fiatlar: 48u Libresi Şilin) L d Bo 

YUMURTA 
~ .. O,ı 1° - 0,7S o/o 6. O 6 t.t, 'Iİ\kiiıtılı o 1 

:- 0,S O/o 6. 9 0 
~ "1Cl) d •ııuı S.12.6 
~;~ 3·18" e:ıır ve çelik 
t>'"ıı/~6 "••d hha yulcarıııh;in 12. 2 6 
'talı dllıiri ' a aşıı~ııı iç.n 13.00 
~~•t •ıııirı 13.126 
~iihb" lc;iıı -.1ı. 1'/4 'H 111-

t'fıı dlıd "• p t 14. 2 6 
()ı't•tı •ıııırteriole\ 12. 2.6 
~ '11~111 'd' lçı.ıı demiri 4' ve 
y'%ı •ıtıir 31 13. 2 6 

on ra rsası Buenos-Ayres Borsası 
N' ILaplata son kanun 
ısan 4- 85 Kanada mart ~ 6 

\1.ayıs · 320 ·1· · L'b · ş·1· 

Berlin Borsası 

(2.3.940) 

A B c o H · 4 84 (Fiatlar : lngı ız ı resı ı ın 
azıran · , • • I 

( Fiatlar : 100 kilosu pezo ) Buenos Ayre• Borsası 65den60-65 st-60 50-55 45-50 
Mayıs • 5 50 yukarı 

Roza Borsası ' • OO k'I . . B ' ırram ıram ııram ırram ııram 
Mayıs 4.67 (Fiatlar : t. . ı o ıçın uenos· Türkiye 81/, 8 71/, 61/, 
Haziran . . . 4 .66 Ayres teslımı pezodur) taıntue 

( Fiatlar 100 kilo pezo ) Şikago Borşası (G.1.tamtaze) 
Budapeşt Borsası Mayıs 42 1 ı 4 Y-uıo- 9 ö 1/2 8 7 1/ 4 61/ , 

daki kararları ••rmiıtir: 1 - Kiralanma konturatının 
1 - Umumi heyet taafiye me· feıbine ve Şirketi imtiyazlarını 

muruo•n raporunu tuvip ve terke mecbur eden esbab ve 
31.12.940 tarihinde teıbit olu- avamil hakkında meclisin beya
nan laeaabları tas~ik ve taafiye nah. 
memurunun zimmetini ibra eyle· 2 -Binaenaleyh, tetekkülünün 
miştir. 1 istihdaf ettiti. maksa~ı t~min ve 

2 _ Umumi heyet Hasan Ali tahakkuk ethr~ek ımkansızlı~ı 
Öptmen'i üç sene muddetle ve b~ ı;ebeble _tı~aret kanununun 
ıenevi 300 lira ücretle mürakip· 442 cı maddesının 2cı fıkrası mu· 
lit• intihap eylemit ve mumai- cibince tirketio feshi hususları
leyhin ıaybubetinde müraldblik mn meclisce tayin ve teıbiti. 
vazife1inin A. Hazan tuafından 3 - Tasfiye memurlarının ta-

yapılmaaına karar vermittir. 

imar Bankasi T.A.Ş. 
Heyeti Umumiye lktiıad Ve

kaleti namına komiıer Saim Nu· 
ri ve Boraa komiserliği namına 
Hakkı Kafadar huzuriy)e ve 
Faik Bayıel 'in reisliğinde 21.2. 940 
tarihinde Aıir efendi Cad. lınar 
hanındaki busuıi daireıinde adi
yen toplanmıt ve aşağıdaki ka· 
rarları ittibu etmiştir : 

l - İdare mecliıi ve müra
kip raporları okundu ve tudık 
edildi. 

2 - Bilanço ve karuz:arar cet
veli okunarak aynen kabul 
ve idare mecliıi azaları ile mü. 
rakibin zimmelleri ibra edildi. 

3 - 1939 seneıi kazancının 
1.3.930 tarihinden itibaren his
sedarların emrine amade bulun
durolmaaına ve tevziahn beher 
kupona 140 karuı elarak ya· 
pılmaaına, 

4 - 'Elki idare mecliıi •H· 
ları Faik Baysal, Haidar Tokal, 
Ahmet Fahri Demircan, Hikmet 
Toker ipkaen ıeçilmitlerdir. 

5 - İdare mecliıi aıı:alarına 
iştirak edecekleri beher içtima 
için hakkı huzur olarak (od on) 
lira verilmeıine. 

6 - idare meclisi aularından , 
her hangi birinin gerek münfe
den Te gerek müttereken ban· 
kanın yapmakta olduiu mua
meleler nevinden bir iti yapma- , 
ıına ve bankalar kanununun 
müıaadeıi niıbetiode bu işlere 
bankanın dahi ittirakine ıa .. u. 
niyet verilmiıtir. 

Balya.Karaydın Madenııri T:A.Ş. 

& Mart 9-tO tarihinde toplana-

yini ve salahiyet ve ücretlerinin 
tesbiti. 

4 - Kontrölörler tayini. 

Borsada kote dövizlerin Şubat-1940 
ayındaki vasatr çek flatları 

-:-

1 nisan 1940 tarihinden 30 nisan 
19t0 aktamına kadar itibara a· 
lınması lazım gelen ve borsada 
kote ol.rn ve oimıyan dövizlerin 
vasatı fiatları atatıda &Österil· 
miıtir. 

1 Sterlin 
JOO Dolar 
100 Fransız Fr. 
100 Liret 
100 fsvıçre Fr. 
ıoo Florin 
100 Ranmark 
100 Bel&• 
100 Drahmi 
11.iO Leva 
100 Çekeal.Knre .. 
100 Peıeta 
100 Ziloti 
100 Peoıö 
100 Ley 
IOO Dinar 
100 Yen 
100 laveç Kur. 
100 Ruble 

Lıra Kr. 

5 32 
130 17 

2 94 
6 68 

29 18 
69 19 

21 95 
o 96 

sa 

13 34 

23 40 
o 83 
3 07 

30 95 
30 92 

Santim -
37, 

2~ 
75 
50 
75 
50 

~o 

75 
50 

15 

50 

Borsada kayıtsız bazı dövizlerin 
şubat 1940 ayını ıid vasntl 

çak f iatları 
-:-

Lira Kr. lantıuı 

100 Dınlmnka K.r. 25 .. , 
100 Norveç K. 29 59 75 
100 FinlindlyaMerlı:: 2 08 75 

ıoo:Estonya m. 31 94 75 
ıoo Rupi 3g J~ 25 

Resmi Devalrin 
Dikkat Nazarına 

Yevmi MÜNAKASA GAZETESi memleketin bütün Müteah· 
bit ve tüccarların elindedir. Orada çıkan bir münakasa veya mü· 
zayede ilanı bu mesleQ'e intisap edenleri heman harekete getirir, 
ve bu itibarla bir ilandan beklenen azami randımanı verir. 

ilin ücretleri dig-er gazetelere kıyuen yüzde 30-35 nisbetinde 
daha ucuzdur. Bu da ayrıca hazine lehine bir menfaat teşkil e· 
der. 

İlanlar Türk Maarif Cemiyeti Resmi lıan işleri Biirosu vasıta· 
sile gönderilebilir. 

İDAREHANE ı Galata, Fermeneciler Caddeei, Kenber Han , Kat 2. 

r 
Posta Kutuıu • lltanbul 1261 - Telefon • 49442 

Bilumum Müteahhit ve Tücca11 larm 
Dikkat Nazarına 

, 
';'• ç~~lıklırı Ve •şn2'ıeı için 13. 9.0 
~ ... ı "ll~lır s• 
'••rı c;ı.ıı ııeni, ve •o•-
~"t,,'k "• Ilı 13. 9 o 

Tisza havalisi 21.40·21.55 Temmuz. • 36 5 8 slavya tamtaze 
Diğer mıntakalar malı 21.35·21.50 Eyllıl . · · : : .33 118 Bulgaristan 9 8~ ! 8 7ı, _6'' Türkiye Cumhuriyeti bududları dahilinde bütün Münakasa 
Budapeşte antreposunda ( Fıa~la~: 32 Lıbresı Şıkago Z E Y T 1 N Y A G 1 ve Müzayede ilinlarıni, gün.Ü gününe, toplu ve taanif edilmit r 6(ı lıtıbba 3' ve a-

ç, llı •. v 13. 2 6 
ııı1ı,1 • ~ltar111 için 10.10,0 

t(p~ij -
• ~ 111 •r in . 12. ıs.o 
~•t, lı)p S til~ılıı tonu ba· 

11 lıltoııto da· 
~"ti ı.~~ . 
r- ~t 1 11•~1 h ç Pıyaıaaı • 
"'I ı: •ı 1 rı • 

o: tıı~111ıı11 Cat harn demiri 
"il() \l~ı., 160 
I.;, .~ C. d,<••k kaynaklı 

t '°"- 11 Yllltırı) 

( Fıatlar: ıuu kilosu penıo ) teslımı Sent) Marsilya Piyasası 'MÜN t 
3 94 ) surette ancak Yevmi ' AKASA GAZETES ,,nde bu· 

Wlnlpeg borsası (4. • U ı- l R hbe 
P A M U K Cezair • • . 1060 - lü70 labiliraiuiz. O sizin en uzüm Ü e rinizdir. Menfaatınız ica- 1 

Liverpol Piyasası Mayıs Buşeli Sent 41 (Fiatlar: C. 1. F. lıO kilosu hı hemen abone kaydediliniz ve dostlarınıza laV1iye ediniz . 
Cl l.3,94 1) J'emmuz ,, ,, 39 l ı2 frank olarak) Talep üzerine meccanen nümiine olarak bir nüsha tak· 

( lb. peni) lııci teşrin ,, ,, 35 5~8 Nevyork Piyasası ı dim edilir. ı 
AlivreMiddlingAlivreUperF.G.F. B dapeıt Bo ıa11 (122940) 
"ayıı · u r · O 95 _ O ne iDAREHANE: Galata, Farmeneciler Cad, Kenber ban, 
•vı Birinci nevi - Tağyır edilmiı • ,'7<: T ı 9 2 ı 
TelllUZ ikinci " • . 20.60 - 20. Yemeklik 2.0U oomi.oa 1 kat 2. Posta kotuıu 1261, e. 4 44 • 

Nevyork Piyasası (Fiatlar: 100 kiloıu Pengö) (Fiallar: Loca, ralonu dolar) ~- ~ 
( lb. = Dolar ıenti) 

Middling Mart 10.98 



23 Mart 1940 MilnakaH Gazeteıi 

.. 
Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

_________ C.-.,;tn.•~i--------~~--~-----·Şek~~-M~u-h_m_.~b_ed_._T_e_m~in_a_t~~~~i~ı:a_ça.;.._a_t_y~er.-...i~~ Günü Saa tı ---
A' MUnakasalar 

inşaat, Tamirat, Naha 
lıt. paket postanesi tadili 

işleri, Malzeme, Harita 

inhisarlar idaresi binası tamiri 
Riyaaeticümhur.Bando heyeti meşkbaneain 

de yap. tadilat 
Demir korkuluk hıt. 
Feyı:iye Mektebi binası tamiri (temd.) 
Bina inş . (temd.) 

aç. eks. 2156 16 

.. 
paı:. 

paz 

.. 

814 54 
2130 16 

350 -
28579 60 

162 -
61 

3 19 50 

26 25 
2143 50 

lst. P. T. T. Müd. 
Konya İnhisarlar BatmGd. 
M M.V. SAK. 

Ask . Stadyom ve Hipodrom Müd. 
Tophane Ln. SAK 
Milas Küllük Nahiyesi Külluk k8yü 

Muhtarhj-ı 

10-4-40 
2-4-40 
6-4-40 

28-3·40 
26-3-40 

15 -
15 -
10 

15 
15 30 

1 ay müd 

ilaçlar, Klinik ve ispençi1arT aUU, Hastahane Lvz. 

Kimyevi ecza ve alit Ank. kimya labora- 3460 09 
tuvarı için: 155 kalem 

Kimyevi ecza ve alil iskenderan kimya- 5615 75 
hanesi için: 386 ka~em 

Kimyevi ecza ve alil lst. GilmrOkleri kim- 2722 30 
yabanesi için: 45 kalem 

6 te~trit -Haveıg~zı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik tesiıah için buharlı makine veya lo - aç. ekı . 
komobil ve tevzi tablosu, dinamo, izo-
latör baklr tel v.s. (temd) 

Transformatör 6000·400 231 voltluk: 9 ad. ve 
transformatör istasyonları montajı için 
mabeme 

Muhabere filamaaı: 2·JO takını aç. eks. Beb. 10 -
OiLel motörü: 65-70 beygirlik: 4 ad. paz. 17770 
Kaynııık muhavvile ıırupları sabit ve seyyar: aç. ekı 1650 -

.. 

2 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır 

Elbiselik kuma': 18000 m pa:r;. 
Amele muşambası : 12 ad -lastik çi:zn·e: l 'l ad ,, 
Kundura: 2310-3COO çift 
Yatak kılıflık b~z: 25000 m. " .. 

v.s. 

17100 

18000 
10500 

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

Perdelik kumaf: 3000 m . kapalı ıı:. 10950 -

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Kriple maden kömürü: ı ·~o t . 
Vakum yağı: 5 t. (temd.) 

aç eks. 
.. 

2000 -

" kıtlık: 4 t. paz. Beb k . o 63 
., yazlık: 14 t . 

Valvalin . 5 t . 
Gre1: 6 t . 
GuyaQ'ı: 6 t. 
Benzin: 40213 k . 
Maı:ot: 16 5 t. 

Müteferrik 

" 
n 

.. 
.. 
n 

Bakır saban: 10000 ad -kapaklı bakraç· 100 paır.. 

ad.·büyük kazan: 50 ad.-küçük kazan 
50 ad.-saplı tas: 50 ad.-saplı kepçe: 50 
ad.-ıü:ııeç: 50 ad .-yat tavası : 5ü ad . 

K8ıeleden kürek kılıfı: 75 ad -köseleden ,, 
kuma kllıfı : 78 ad.-tel makas kılıfı: 

20 ad. 
Tevhit semeri: 1805 ad . 
Okur yaka işareti ve ~\! su: 300 çift er ya · 

ka ita re ti ve harfleri: 100 çift 

.. 
" 

Cilali beyaz çini: 8400 ad. aç. eks. 
Sariyer ile Kilyos araıında iki otobüt iş· 

letme imtiyazl 
Bileme tezgahı : 2 ad. 
Hlk teziahı : 4 ad. 
Yaylık çelik: 1309 k . 
Bohçalık ıaç : 4992 k. 
Zımpara lafı: 117 kalem 
Litapon: 3,5 t (temd. ) 
Kıyım bıçatı: 100 ad. (temd.) 
Şerit halinde çelik ıaç 56 X 02 m ım lik: 

411 k. 60 x02 mm: 170 k.-95 x02 m/m: 
'44 k.-100x015 mm: 250 k .-150 x 015 
mm: 152k.ve 115 x 02U mm: 118 
k. (temd.) 

Kondanıe borusu: 8200 ad -generatör bo
rusu: 3jO ııd.-kuan su tatdiye tulum 
bası : 1 ad.·kazan soğutuc u borusu: 144 
ad -kaı:an surşöfer borusu: 28 ad.· ateş 
tuğlası : 3 000 ad bale kömürü: 13 O 
ad -lama ve iıkara köşebendi: 1100 
ad. (fart . 1 L .) 

. . 

par . . 

" 
n 

" 
" aç. eks. 

paır.. 

, 

.. 

.. 
" 
" 

o 63 
o 48 
o 47 
il 22 

277 40 

5415 -
135 -

966 

MOO 
9000 
1243 55 
1'248 
9130 

r\/I U N A K ASALAR 
inşaat -Tamirat- Nafıa işle ri - Malzeme-Harita 

Türkiye Demir ve Çelı k Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlügünden : · 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları müessesesi tarafından yap
tırılacak katranlı cüruf şosesi inşaatı vahidi fiat eaasile ve kapalı 
sarf ususile eksiltmeye kunmuştnr. 

ltbu inşaatın muhammen keşif bedeli 61,016,50 liradlr. 
Eksiltme evrakı 2,50 mukabilinde An karada Sümerbank mua· 

mel1t tubeıinden, istanbulda Sümerbank şubesinden ve Karabükte 
müe1sese müdürlüj'ünden alınabilir. 

Eksiltme 5.4.940 cuma günü saat 15 de Karabükte Türkiye 
Demir ve Çelik fabrikaları müuıeıcsinde yapılacaktır . 

259 50 

421 ıg 

!04 17 

150 -
1333 

124 -

2585 -

2700 
1575 

821 25 

15~ 

189 
661 50 
180-
211 50 
99 -

220 20 

42 

406 12 
20 25 

72 4~ 

.f O~ 
675 

93 27 
93 60 

684 75 

3000 -

lst GOmrükleri Batmftd. 4.4 40 11 

" 4-4-40 11 

" 
4-4-40 11 

Şile Belediyesi 1 O fCln sarfında 

Ankara Elektrik Şirketi 22-f·40 15 -

M.M.V. SAK 6-4-40 
Gümrü k Muh Gen. Komut. İst. SAK. 10 4-40 
Ank Ak,am Sanat Okulu Müd. 8 4-40 

11 -
l7 
15 -

M M.V. Hava SAK 
Çorlu Kor SAK 
Eskişehir Kor SAK 
M.M.V. Hava SAK 

D.D. Yolları Ha7darpaf8 

lst. Gümrükleri Batmüd. 
inhisarlar Umum Müdürlütft 
lstanbul Komut. SAK Fındıklı 

.. 
" 
" 
" Lüleburgaz Aık. SAK. 

Ank. Satma Mücadele Reiıli~i 

Çorlu Kor SAK 

!dlrne Ask SAK 

Tophane Lvz. SAK 

" 

O.O. Yollara Haydarpat• 
lstanbul Belediyesi 

26-3-40 
27-3·40 
25-3 40 
28.3 40 

ı ı.4-40 

28-3-40 
29-3-40 
29-3·40 
29 3-4" 
29-3-40 
29-3-40 
23-3-40 

8-4·40 

10 -
15 -
15 
il -

15 -

- ? 
10 
14 
14 
14 
14 -
14 
il 
15 

21-ı.40 15 

27 3-40 15 30 
2s.3 .4rı 14 -

2 .4 4q l I -

4-4-40 aktamına kadar 

Askeri Fabr. U. MQd. SAK A•k . 29·3-40 
29 3.40 
29.3 .40 
29 3-40 
29-3-40 
28-3·40 
28-3 -40 

10 30 
11 -
14 -
14 30 
15 

n 

.. 
" 
" inhisarlar Umum Müdürlüj'Q 

" 
" 

5.4.40 

il -
11 30 
14 -

İst. Elek. Tamny Tünel lılet. U. Mld. 7-5-40 a kadar 

istekliler teklif evrakı meyanında timdiye kadar yapmış olduk. 
ları bu kabil işlere, bunların bedelerine ve hangi bankalarla mua
melede bulunduklarına dair vesikalarını koyacaklardlr. 

Muvakkat teminat miktarı o4,300 liradtr. 
Teklif mektuplann ı havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 

14 e kadar Karabükte müeasese müdürlütüne teslim edilecektir 
Postada vaki olabilecek a-ecikmelerden dolayı müe11e1e mes'

uliyet kabul edemez. 
Bu intaah müessese taliplerden dileditine vermek veyabud mÜ· 

1 nakaaaaayı hükümsüz saymakta tamamen Hrbesttir 

Ankara Polis Kolejinden : 

Ankara Poliı Enstitüsü yanında inta edilecek Polis Koleji için 
bir avanproje müsabakuı açllmıştır. 

Bu müıabakaya her Türk yükıek mimarile Türk yükıek İnfaa· 

~--M_u_· t e ah h it 1 er i n Tak v ~ 

52. J. 9~0 ta YAPILACAK İHALELER 

inhisarlar Umum Müd. : 
Sondaj aleti (No l.'123) 
Paşali'Tl an binuı tamiri ( No 13-49) 
Fıçı tapaaı bezi (No 1350) 
Fıçı çemberı {No 1349) 
ince kınnap (No 1350) 
Sandılclık t ahta (No 1364) 
Silindir yatı (No J:iSO) 

Edirne Askeri SAK : 
Arpa ve •·t•r eti (No 1341) 
e-r kunda ruı (No 1364) 

Ank. Orman Çevirge Müd.: 
Ç .. m kerH te (No 135 J) • 

İs tanbul Deflerdarlı A-ı : 
Yol ıo,. (No 1352) 
Un, kanape , kolt•lı: tulumba v • 

[Ne 1358) • 

Samsun Vilayeti: 
Şnrule otomobili {Nu 1352) • 
O kul binuı tamiri (No J358) 

O. O. Yolla rı : 
GrH yatı (No 1352) 
Bol H t (No 1352) 
Tıbbi müıt ah&arat (~o 1353) 
Benzin (No 1356) 

Yüksek De niı: Ticaret Mektebi : 
Kik motQr teknesi ve ca n l v rtarar. 

(No 135:!) • 
istanbul Komu t. SAK : 

Gemici ft neri (Nu 1361) 
Nal (No 136'2) 
Demiryol birlikleri içın ınal~eme ( No 1%6) 

Bolu Belediyesi : 
Hurda elektrik mal:ı.em~•i (Nu 136:~) • 

Tophane Lvz. SAK : 
Kap8ÜI hallc.a v.a. ( N o 19 63) 
DüRme (No 1363) 
Paşt emal (No !365) 

Balıkesir Ask. SAK : 
Bina tamiri (No 130~) 

Kadıköy Vaklflar Direk.: 
Kömür n odun (No 1363) • 

İzmit Tümen SAK: 
Un (No 1164) 

Manisa Tümen SAK: 
Yulaf (No (1364) 

Samsun İu hisarlar Batmüd.: 
Tütün nakli (No 1364) 

Toprak Mahsulleri Ofisi İıt.: 
Elb ee ve ayalc.lc:abı (No 1365) 

Orman Koruma Gen. Komut 
Ank.: 

Ank. lakin Müd.: 
Dii lduin inş. (No 1355) 
At (No 1353) 

Adana Ask. SAK: 
Tevh.ı ııemeri (No 1366) 

M.M.V. SAK: 
Beton uçuş pietı inş. (No 1353) 
Madeni ıyot (No 136') 
Nafıa Vekaleti: 

Sondaj ;, ; (No 1353) ftrıtl· 
İst. Elektrik Tramvay ve 
i,let meleri : 

Sayacı (No 1353) 

Zonguldak Vilayeti: 1, . 
İdare buıHiye binaı • inş. e lektrik k• 1 

rif.,r, tH•Hlı ile ıtor v ı . ciÖ1'
111 

(No 1355) 
Demirci BelediyHi: 

Elelc.tr it projtıi t a rı:ı.imi ( Ne 1355) 

Ank. Havaa-azı Şirketi : 
Boru ve ma nton (No 1355) 

Balıkesir Orman Müd.: 
Ke rf!a le (Nu 1354) • 
Singer ma~ ineı ı (No 1366) SA ~; 
İstanbul Sıhhi l\' üesseıeler " 

lılc.ar pin (No 1351) 
Nümune ha1t. tnıiri (No 1355) 

Sivas Belediyesi: 
Parke t a şı (No 1 •54) 
L•A'ım ınş (No 1358) 

İzmir İnhisarlar Başmüd.: 
lnbi .. rlur mamulatı nalc.li [Ne 1354) 

Belediye Sular İdaresi: ,, 
Kırtaaiye aııılze•Hi ve ma t lt11 evrık 

d efterler ( Ne 1356) 

İı: coir Belediyesi : ) 
Kablo ile armatiir n la mba [No 1351 

B ina a nkuları (Ne 1356) • , 
Amonyalc.lı lc.omprHÖr ve tefı rf'll 

lf'lo 1356] 

İçel Orıuan Çeviri'e Müd.: 
KerH te (No t356J • 

Çanak. Mst. Mvk . SAK: 
İşaret 11tu yonu in, . [No 1356) 

Bursa Belediyesi : 
Yangın eöndürme aleti [ No t356J ~· 

, A. (I 

1 
Aıkeri Fabr. U. Müd. SAi',.. 

Atl'ş tuıtlu ı ve harçlar (No 1857) 
Kükürt ( No 1362J . SA~ 

1 Gümr. Muh. Gen. Kom. ı.t . 
Kundura (No 1352) Kundura [No 1361 ) _____________________ ____.,/ 

mühendisleri girebilirler. 1 ~JO 
Müsabaka müddeti 25 mart 1940 tan batlamak ve 25 ni••" 

ta bitmek üzere bir aydır. · 1,.ı 
Müsabaka talimatnamesi ve arsa vaziyet planile progralll I~ ıeı 

bul, lzmir Nafıa müdürlüklerinden . Ankarada Yapı ve imar ıf 
reiılitiaden bedelsiz olarak alın ır. 

Babaeski Belediye Riyasetinden : del~ 
Babaeski kuabasına aid müstakbel imar planı 30 gün 11>6d 

münakasaya çıkarılmmtştır 
Muhammen bedeli 1000 liradır. ~~ 
Talip lerin muhıtmmen bedel üze rinden yüzde 7,5 temi11•11ı~~b' 

teri yatırmalan ve yahu t da hillu1metçe tanınm ış bir banka 11>• 
jbraz etmeleri ıarttır. lf 

İhale 19 nisan 1940 tarihine rastlıyan. cuma a-ünü 1aat 14 d~ıl 
lediye dairesinde teşekkül edecek encümen buzurile ic:ra 1< ı 
eaktır . Alf 

Bu husustaki şartnameyi görmek iıtiyenler Babaeski bclt 
reesliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane Lvz. 
Milli Müdafaa Vekaleti Hava Satınalma 

Komisyonundan : il 
Muayyen günde talibi ı:uhur etmiyen 30 kilo madeni saf /' 

yeniden pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 240 lir• 
kat'i teminat miLı.tarı 36 liradır . ~' 

Pazarlı~l 2.~ 3.H40 pazartesi günü saat 10 da hava aatıoalıı.t'~,ı 
m syonununda yapılacacakhr. İstek l leri muayyen i'Ün ve ıaatte 
teminatlariy le komisyonda bulunmaları. 

Türkkuıu Genel Direktörlüiünden : 
Türkkuşu birlikleri i htiyacı için 5 ton bintyatı pazarhk18 

alınacaktır. .,t 
Muhammen bedeli 6750, muvakkat teminatı 5116 lira 25 k11' ı 
Fenni ve idari ,artnameleri her ıün komİ!!yonda para•1-' 

rak verilir. 
İhalesi 6.4.941) cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. ""~~ 
İsteklilerin belli gün ve saatte kanuni vesikıt ve 11>11 r .'"'' teminatlarile birlikte Türk Hava Kurumu binasmda satın 

misyonunda bulunmaları. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüiünden : lı I 
. 4.4.40 tarihinde saat 11 de ayr ı. ayrı. eksilt~eıi yapılac• d' f 
ışlerle bunlarm muhammen beddlerı ve ı l k temınatlıırı aı;sl1 

teri lmiştir. ,ti. 
ı Ankarada vekalet binasında tesis olu ıacak kimya l~b~ 

için 155 kalem kimyevi ec1& ve alat: muhammen bedeli 34 
9 kuruş olup ilk tem i natı 259 lira 50 1. uru,tur. • t 

İskend erun kimya hanesi ihtiyac ı için 386 kalem kiınye"1 cPı/ 

1 

ve alit: muhammen bedeli 5615 lira 75 kuruş olup ilk te 
421 lira 19 kuruştur. ~I~ 

İs tanbul Cümrükleri kimyahanesi ih i iyacı için 45 kalell' . 1~ ~ 
vl ecza ve alat: Muhammen bedeli 2722 lira 30 kurut olup 1 

minah 204 lira 17 kuruttur . tıı' 
Her birine ait şartnamelerl e al ııı acak malzemenin ı:JJ 1 " g6! 

evsafını srösterir tartnameler, her gün Levazım Servisinde I 
bilir. ıııO 

İsteklilerin kanuni veıaiklerile beraber belli günde B•Ş 
lük Satmalma Komisyonuna ielmcleri ilan olunur. 
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23 Mara 1940 

~ktrik, Havagazı. Kaıarifer (Tesisat ve Malz.) 
Ankara Elektrik Şirketinden: 

Ankara Elektrik Şirketi şebckekc ihtiyacı için 9 aded 60 ;() 
4000 231 voltluk transformatör ve taransformatör istasyonları mon. 
lajı için muhtelif malzeme satın alınacaktır. 

Alınacak malzemenin fenni şartname ve müfredat listesi mec 
cıınen şirket oıüdüriyetinden tedarik edilebilir 

Tekliflerin en geç 22 nisan 1940 pazartesi güiıü saat 15 e ka 
dıır ınüdüriyete tevdi edılmiş olmuı lazımdır. 

M. M. Vekaleti Satanalma Komisyonundan : 

ha Beher takımına tahmin edilen fiyatı 1 O lira olan 200 takım mu
bere fılamaıı açık eksiltme ile satın alınacaktır 

15 
~~siltmcsi 6.4.940 cumartesi günü saat 11 dedir. ilk teminatı 

O lıra olup şartnamesi komiıyonda görülür. 
Taliplerin muayyen ıün ve saatte M M. V aatınalma komiı 

~da bulunmaları . 

~ucat - l:lbise - Kundura - Çamaşır v. s. . 

Türkkuıu Genel Oirektörlüğlinden : 
•ti' lürkkuşu ihtiydcı koyu kur:ıuni renkte 1000 metre lııarici elbi-

ık kumaş, kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
~1uhanırnen bedeli 7750, muvakkat teminatı 581 lira 25 kunıttur. 
ihalesi, 8 nisan 9t0 paı.artesi günü saat 1• da yapılacaldır. 
rümunesi ve idari tartnamesi her güıı kemisyonda iÖrül~bilir. 

ttı• steklılerin belli gün ve saatte kanuni vesika ve muvakkat te
bi•rıatıarile birlikte kapalı ıarflarını Türk Hava Kurumu merkez 
~da müteşekkil satın ıı l111a kom"ıyonuna vermeleri. 

~ukat. Benzi•1. Makina yağiar v~ 
ılan-111 

5 >JO k . vd.kıırıı y.tğı alınac ı!:tır. B;,;- İııhi::ıa: U. Mld. 
' •na 
~-~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 

Maarif Vekilliğinden : 
->25 Orta ... 9 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 

ilci Tıca ret Okullarının 3 Üncü, 4 üncü ve Ticaret Liselerinin 5 
b1 Ve 6 ıncı sınıfları için 4 ciltten müte,ekkil bir Mal Bilıiıi kita

}'~~lınaaı müsabakaya konulmutlur. 
Clııo Uıabaka müddeti 14.IV. 1940 tarihinden başlamak ve 14.Il.1911 

~~Ünü aktamı bitmek üzere on aydır. 
A"~· ••at ,;~abakaya işlir~ke _karar ~erenler 14 . X~. ~9~11 pe_r.şembe günü 

bı.ı ıo ~ 30 a kadar bır dılekçe ıle Maarıf vekıllırıne ınuracaat ederek 
•la~~sabakaya girecekler defteriııe adlarını yazdırarıık bir numara 

5f.~ llıo. g" a~dır. Müıabakaya girt>nleriıı yazdıkları kitapları l4.ll.H41 ca· 
dorıo~~u akşamı saat 17,3 ı a kadar Maarif Vekilliti rıopiyat mü 

~~~e teslim etmeleri tarttır . 
O 

l,,do. Uıabakada birinciliği kazanan kitap serisi 3 yıl sıra ile okul-
lgl ok ~tri),. utulacak ve müellifine her yıl için 2600 lira telif hakkı 

. ı-~ I• 
• ıe1 
ıt 

~,~ :ektir:. İkin ci çıkan kitap seriaini ya:ıa::a bir defayıt mahıu.s ol 
\'trilt\ızere birincini n müellifine verilenin bir yıllığı mükafat olarak 

~:ktir. 
tİı.ıt i~sabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüaha olmak Üzere ma· 
~killi e. ve kağıtların yalıı ız birer yüı.üne ya.ulmı• olarak Maarif 

ıı 2iiııdt ll neşriyat müdürlüğüne wakbuı mukabilinde vermeleri veya 
ddel &aitiııi:ırtıeleri lazımdır . Kitaba konulacak resim, tekil, grafikler ve · 

~llt btıı asıllarının yaln ıı bu nüshalardan birine ve yerlerine konul 
1tab111 ~nhıas ı kafidir Müsııbakaya buılmış bir kitapla girenler de 

b ~i.i Uç nishasının ' verecek, veya gönderecekler.lir. 

1
,111 cd~~~akaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte, eseleri ka
~11de \ 

1 dıği takdirde eserlerini ilan edıleıı telif haklu mukubi
~ç Yı1J 1 ~ lı~r türlü tasarruf hakkından va geçerek Maarif Vekilliği ne 
~r basıl bır devre için terkettikleriııi ve kitabın o dene içindeki 

~. 1lııda t •tı~ son taııhihleriniu kendıleri veya kendi uıesuliyetleri 
it, N

01
e

11
Y.1n edecekleri dılfer bir ut tarııfından yapılacağını ıöıte · 

l\iı r!ıkten taadıkli bir teahhüt aenedi vermeleri lazımdır. 
~a•lcr,:p arda bulunmaıı lazım ıelen pedagojik ve teknik nııfları 
lflttlıGJij :rtnaıııe ile Noterl ıte tasdik ettirilecek teahbüt Hnediuin 
~ İıtjY•nl a~rif Vekilliti neşriyat müdürlütüııden alınabilir. Mektop-

btder erın bir kurutluk poıta pulunu da birlikte göndermeleri 
f if ,,_ 22~ . 

J41 fırt ;>9 •a l 
r• ııı -' lic

8 
yı ı kanunun talbikiııe dair olırn talimatnameye aöre 

lilt ret ok 'l 3 - - 4 - - fl · · ·k · · ı f \ k~k·ı uı arının uncu ve uncu aını 11rı ıçıu ı ı cı lten 
ı:sı•.,~ı• 11 ıı111'lı\ıt~ bir "Ekonomik Co~rııfya,, kitabı yuılwaaı musabakaya 

, ~:e.. _ur. • 

tı '1ı~,t~~ba~a tnüddeti 15.4.1940 tarihinden ba~lamıık ve 15.2 . 1941 

' ~llıııb iUnü akşamı bitmek üzere on aydır. 
~ı akay . . . k k l 5 / Ilı 114 k d a ıştıra a arar veren er 1 • 11 .1940 cuma günü ak-

ş ~ 'b•kaa ıır bir dil c:kçe ile maarif vekillıtiııe müracaat ederek bu 
~'ki Yll • A ~ lrdır i 1recekler defterine adla rını yazdırarak bir ııuıuara a-

ı1tılf;, t~llırtrt•ıi ' _Muıabakaya girenlerin ya zdıkları kitapları 15.2. 1941 

1, 
1 tı\ ttıli!Uııü saat 13 e kadar maarif vekilliA"i netriyat müdürlü. 

~td ~İiıab k•tıneleri veya gönermeleri tarttır. 
tilt a Okı.ıt;( ada birinciliğini kazanan kitap aeriııi üç yıl sıra ile okol· 
'-ı,~t~tir, İk~ca~ ve müellifine her yıl için 1200 lin. telif hııkkı ve 
'U, li:ı,1, ~~~· çıkan kitap seriıiııi yazana bir defaya mahsus ol· 

t~~İt . •rınci müellifine verilen bir yıllığı mükafat olarak ve· 

~iı:ıt . llıabak . 
/ ~t~İll~t: ve ~!a gıreceklerin eıerlerini üçer nüıha olmak üzere ma-•" t t~lld 1~İ ııc .ağıtların ya lnız birer yüzüne yazılmış olarak maarif 

ıd' lılt)t:tl:tıcte!~ı~~t uıüdürlüğüne m11kbu:aı: mukabilinde vermeleri veya 
~ı:ı1ıı Vt•aire ~~ıındır. Kitaba kouulacak resim, şekil, harita, ıra· 
tı d ltı1ı4 but•n •sıllarınan yalıııı. bu nühalardan birine ve yerlerine 
l l: kitab u~ınası kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla iiren 
"lı •ııQ hı u M h 

l td· 1rtbak ç nus uını verecek veya göndereceklerdir . 
~, ~ 1ldi~i t~a gireıılerin eser oıüsveddelerile birlikte eserleri ka
t1U1~ttb·tiitlü il dird e eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde 
~•ıı1 it dev, ta~a~ruf hakkından vazgeçerek maarif vekili tine üç 
11114, tıt ııı 10 e •çın terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her 
~~t t.... n taıhihl · • k d"I · k d" l' · tıı ·~"ıll ed crının en ı erı veya en ı mesu ıyetlerı al. 

Aded 
75 
78 
20 

Mtıoaka .. Gazete11 

Edirne Aıkeri Satınalma Komiayonundan : 

Köseleden kürek kılıfı 

" kazma kılıfı 
Tel makaı kılıfı 

Yukarıda yazılı malzemeler pıtzarlıklu 25.3.940 paurtesi puü 
saat 15 de Edirnede Sanayi kışlaıında Satınalma komisyonunda aa
tın alınacaktır. Tahmin bedeli 277 lira 40 kurut teminatı 42 liradır . 
Nümune ve eYaafı komi117ooda g<Srülilr. 

Balıkeıir Askeri 

Aded 

Satınalma Komlıyonundan : 

1000 
12uo 
500 
300 
200 
500 
200 
100 

Yem torbuı 
Kolan 
Urıan 
Kadana deri yular bath2ı 
Mekkarl deri yular hatlı~ı 
Zincir yular 
Su kovası 
Tavla halatı 

Yukarıda cina v• miktarları yazılı 8 kalem mutabiye pnarlık
la aatın alınacaktır. 

ihale günü 27.3 P4f) çarçamba i'ÖnÜ aaat 15 ie Balıkeair kor 
satınalma komisyonunda yapılacaktır . 

Nümuno ve şartnamesini görmek iıtiyenlor her iÜn i' aaatle· 
rinde komisyonumuzda ıörebilirler. 

Taliplerin me:ıkür aün ve saatte kom is7onumu:ıa müracaat ot· 
meleri ilan olunur 

* "' • 
3500 k litapon ile 100 ad kıyın bıça~ı alıoa.caktır. Bak: İn-

hiurlar U. Müd. ilanlarına 

••• 
1145 k. şerit halinde çelik aaç alınacaktır. Bak: İn .. iıarlar U. \1üd 

ilanlarına. 
* • • 

5 

Cinsi Mıkttm Eb'adı Saati 

-----------
Şerit halinde çelik aaç 41 1 Kg. 36 x 02 mm 

" " " 170 " 60 x 02 " 
.. " " 44 ,, 95 x02 ,. 

" " • !50 " 100xo15 " 14 
,, ,, " 152 ,, 150 .ı<0 15 ,, 

" " " il 8 " 115 x 020 " : 
1 - 18111.940 tarihinde talibi bulunmayan mikdarı yukarıda ya-

tılı 1145 kilo çelik aaç müteahhidi nam ve be.sab111a yeniden pnar
lı~a konmuıtur. 

il - ?narlık 5.IV.940 cuma gilnil Kabataştc Levazım ve Mu· 
bayut Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

ili - Nümuneler her gün sözü geçen Şubede görülebilir. 
iV - iıteklılerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 

edecekleri fi at üuriııden ~~ 7,5 gilvenme paras yle birlikte 'llezkür 
komisyona müracaatları. (2281) 1 4 

* * • 
Cinai Miktarı Ekıiltmenin tekli Saati 

Vak•ıw y•fı 500u Kı- Açık ekıiltm• 10 
Litapoo 3500 " " ., 1 1 
Kıyım bıçatı 100 adet " " 11,30 

l 18.lll.9t0 tarihinde yukarda ciııı ve miktarı yazılı 3 kalem 
eıyaya te klif olunan fiyatlar haddı layık görülmediğinden eksiltme
leri teraiti sabıka dairesinde on gün temdit edilaıişti r. 

il - Ekıiltmeleri 28.lll.94f) per.şenbe günü hizalarında yazılı saat· 
lerde Kabatatta Levazım ve Mübayaat Şubesiııdeki Alım Kom syo-
nunda yapılacatı ilin olunur. \2282) 

• • • 
Muham. bed ~o 7,5 tem. Eksiltme 

Cinai Miktarı 
Muhtelif kondanse ve kazan boruları, kazan tağdiye tulumbası, ----- __ 

ateş tuğlası ve saire alınacaktır Rak: iıt. Elektrik Tramvay ve Tü· Fıçı tapaaı bezi 

lira kr. lira kr. şekli saati 

250.000 atlet 
nel İtletm. U. Müd. ilanlarıoa. İnce kınnap 500 k ılo 

3000 kilo 

3082 -
620 -

1350 -

231 15 açık ek. 15 
46 - » 15,30 

Erzak. Zahire. Et. Sebze v. s. Silindir yatı 
-------------- I - Şartname 

101 25 .. 16 
ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mik
malzeme açık eksiltme usulile ekı.ltmeye kon Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 1 tarı yazılı 3 kale :n 

Tahmin edilen bedeli 93854 lira 64 kurut olan 963600 kilo ek-
1 

mu.tur. 
meğfo, 3 n san 94() tarihine raıtlıyao pertembe ırünü aaat 11 de il Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları , eksiltme sa 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. atleri hizalarında yazılıdır . 

İlk teminatı 5942 lira 73 kuruş olup ,aartnameıi ber gün ko- \ 111 - Ekı. ltme 25 llI. 940 pazartesi günü Kabatnşda Levazım 
miı1ondan 47.t kuruş bedel mukabilinde ahnabillr. J .e Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin 2t91J sayılı kanunun tRrifatı dahilinde tanzim ede- f lV - Şartnam e ve nümuneler her gün sözü geçen Şubeden pa-

l raaız alınabilir 
cekltri kapalı teklif mektup arını en geç belli gün ve saatten bir aaat I V j 

1 k d b 1 - ateklilerin eksiltme için evve ine adar Kasımpaşa a u uııan komiıyon batkanlıtına makbuz tayin olunan gün ve saatlerde 
mezkur Komisyona müracaatları . mu'< abiliııde vermeleri . Y. 7,5 rilvoıım• para.larile birlikte 

• •"' Tahmin edilen b edeli 5722 lira 5 1 kuruş olan I~ bin kilo 
toz tekern 26 mart ıq.t') tarihine raatlıyan aalı iÜnü aaat 16 da 
pazarlıkla eksiltmesi yaı ılacaktır 

İlk teminata 429 lira W kuru' olup •artnameai her ıiln komis-
yondan alınabilir. 

isteklılerin 24911 sayılı kanunda yazılı veıaikle birlikte belli iÜn 
ve saatte Kaaımpatada bulunan komiıyona müracaatları . 

* • * 10 bin kilo ıabun 26.3.940 aaat 14,30 
10 bin kilo nohut 26.394'1 saat 15 

Deniz birlikleri ihtiyacı ıçın yukarıda yaz ı lı iki kalem yiyecek 
mRddesi hiıaların da göıterı len gün ve saatlerde pazarlıkla almaca k · 
tır. 

Pazıırlığa ittirak edeceklerin belli ıün ve aaatte, ovaaf ve tart· 
ları görmek iatiyenlorin her gün Kaşımpaşada bulunan komiıyonu• 
mu:ıa müracaatları . 

Edirne Askeri Satanalma Komisyonundan : 

Müteahhit nam · ve he11bına 300 ton arpanın evıaf ve tıırtlarına 
göre kapalı :ıarfla ihalesi 15.4 940 pa:.carteai ıünü aaat 11 do Edlr
nedo Miltiriyet dairesinde ıatmalma komisyonunda 7apılacaktır. Tah
min edilen tutarı 30,0lH I lira teminatı 2250 liradır. Ev1t1f n prtna
meai her iÜn komisyonda görülür lıteklılerin .özü ieçen ıünde 
ihaleden bir uat evveline lıadar teklif moktuplarıuı komiıyona ••r· 
mcleri. 

• • * Bo:ıbin kilo hayvan tu:ıu alınacaktır. Paaarlıtı 25.3 940 pa· 

zarlHi günü ıeat 16 da Ed.rnede eski müşiriyet dairesinde aatınalma 
.komiayoı undıt yapılacaktır. Tahmin edilen tutarı :JOO ve teminatı 
45 liradır. Şartname ve •vıaf komia1•nda aörillelıt' lir. 

Manisa Tümen Satınalma Komisyonundan :. 

480 ton yulaf terait ve evsafı dahilinde pazarlıkla satın alına· 
cakt&r. İh •leıi 25.3.940 pazartesi JÜoü ıaat 10 dadır. lıtoklilorin 
mezkur s ette Maoiaada Tumen aatınalma komisyonuna ıelmeleri. 

İzmir Levazım Amtrliil Satınalma Komllyonundan : 

Kilo 
3 i'I 1 keıilmit ıığır eti 
3(}1)0 • kuzu eti 
48) ı " Koyun eti 

lımi r Deniz komutanlıtı birliklerinin yukarıda cinai ve miktarı 
yazılı ü .; kalem et ihtiyacı açık eluiltme auretile mGnakaaaya ko 
ııulmutt ıır 

ihale .i 27 Mart 940 çar,amba srOnü ıaat 15 te kıılada İzmir Le 
vazım A rııirliti Satın alma Komiıyonuoda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 4736 liradır 
Taminatı muvakkata akçeıi 340 liradır. 
Şartnameıi ber pn komisyonda prilleltilir. 

( 1733) 4 4 
• • * 

Eksiltmenin 
Cinsi Miktarı 

Mıµh bed. ~07,5 tem. 
lira kr. lira kr. şekli ıaati 

Büyük lastik bilezik 500 A . 
Küçük :ıı » 500 A . 1050 79 açık eksiltme 14 
Lastik terit 300 mt. 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibir.Ct" yuknrıda miktarı ya11lı 
mal1eme açık eluiltme usul le sııl ın alınaca ktır. 

il - Muham men bedeli, murnkk, t tenıiıı ıt tı, eksiltıı e saat i hi
zasında ya7ll ıdır 

111 - Ekıiltme 3.IV. 94 1 çarşamba günü Kabataşda Le,,. 21m ve 
Mubayaat Şubeı= ndel<i Alım Komi•yonunda yapıl caktır. 

iV - Şartname her gün sözü geçen Şubt'deıı parasız alınabıle . 

eeA"i aibi nümuneler d~ görülebiler. 
V - iıteklılerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %7,5 

rthenm• paralarile birlikte mezkur Komiıyona müracaatları 
(2132) 2 4 

.. * • 
Ebat lia'eai mucibiııce 19 mz ıırndık lık tabtıı pazıırlıklıı aa · 

tın alınacaktır . 

il - Pazarlık 25. 111 940 pazartesi güııü saat i l' da KRbataşda 
Lovn.ım ve Mııbayaat Şubuindeki Alım K omisyonunda yapılacaktır 

ili - isteklilerin p81arlık için tayin etlilen gün ve saatte 11
0 7,1 

ıü•cnme paralarilo birlikte wezkür K omiıyona müracaatları. 
(2170) 4 - 4 

~-~--~~~---------------

lstanbul Elektrik. Tr.amvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

ı~-..O adet muhtelif kondanıe borusu 
3~ " eeneratör hava müberridi borusu 

" kazan su tatdiye tuluınbeıı 
144 " kal.!l.n soğutucu boruıu 
288 ,, kazan sürşoför boru11 u 

l IOOo C. adet derece hararete mukavim çelik ıPç, la ma ve 11• 

kara köşebendi 
30000 adet atet tuğlası 

1300 ,, bale kömürü 
Cinı ve miktıırı yukarda ya11lı malzeme mübay&a ed.lecektir. 
M11ukkat teminat maktuan 3000 lira dır. 

Teklifler 7 Mayıa 940 ıalı günü akşamıııa kadar idaremiz Le
vazım Daireıinde Komisyon Katipliğine tevdi olunmalıdır . 

Şartname ve kro k iler idare vezne11i ne 1 lira mukabilinde tevzi 
edilmektedir. 

isteklilerin 
ları. 

'artname almak Üzere idaremiz veznesine müracaat-

22471 

~~ 1 tıı ı •• ~.ek~eri diter bir zat tarafından yapılacağını sr<Sıterir 
r•ttrıtQPIQrda ~klı bir taahhüt aenedi vermeleri lazımdır. Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

1tııttı0~tı t•rtn ul~nınası lazımgelen pedegoloj ik ve teknik vasıflan 5000 kilo tavuk eti açık ekıiltmeai 2.4·940 saat 14 de Ankara 

BÜTÜN MÜTEAHHİTLER 

MÜ NA KAS A'yı 

Okur ve takip ederler 

Çünkü bu Gazete 

onların en emin rehberidir· 

İmtiyaz Sahibi ve Ya:ıı 

işleri Direktörü: 

lsmail Girit 
~~la ifl. .llıaari:nıe ıl~ noterliğe taadik ettirilecek taahhüt aenedinio 1 Lv. amirliti aatınalma komiayonunda yapılacaktır. 

tj j11 •1lıYtnj .... vckılliği n~triyat müdürlüğünden alınBb:l'r. mek- • Muhammen bedeli 3750 lira ilk teminata 281 lira 25 knroştur. 
""'P "''tıı b. tdtt. ır luıruıluk poıla pulunu da birlikte a-6ndorm• · Şartnamesi komisyonda görOlür. Kanuni vesaiki• belli gilade 

J müracaat edllm11i. 

Baıııldığı yer: 

Akın Buıoıevi iıtanbul 
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Art. 6.- Si l'exportation est 
faite en consignation ou en op· 
tion, le fait sera porte a la coıı· 
naissance de la Societe Limited 
Takas, par lettre, avant l'expor• 
tation. C'est seulement apres 
avoir justilie la valeur de la 

Raiainı ınes de raisins iı destinntion de l'e- marchandise aupres de la So· 
t Nous sommes heureux d'annoncer a nos chers Lec· Pendant le mois de janvier ranger. cietc Limited Takas au moyen 

P d t 1 · d d, teurs que le "Munakasa Gazetesi" entre auJ' ourd'hu 1940, il a ete vendu en Bourse ı en an e moıs e ecem· de la facture defiııitive reçue de 
. b ·1 , , , d dans sa dnquieme annee de publication· d'lzmir, 53.015 sacs de raisins, 

1 
re, ı a ete exporte u meme l'importateur ou du commission 

de types 7-2 a 6,5-17 piastres. port 3.247,1 tonnes de raisins. Organe de liaison entre les Departements Officiels naire ctranger que la demande 
Pendant le mois de decembre Exportalions par pays destinn· et les Fournisseurs et Entrepreneurs de l'Etat, le M Mü· sera reçue et l'operation d'en 

1939, il avait ete vendu 60.921 taires (en toıınes) nakasn Gazetesi" malgre ıon format modeste a su con- registrement effectuee. 
aacs de raisins, a 13.75 20 ptrs. 1 Xll querir une pince proponderante dans la presse du pays, Art · 7. - Dans les operations de 

Du debut de la saison de 1939, 1940 1939 1Q39 s'attirer la sympathie des lecteurs et capter la con· conıpensation la valeur FOB de 
(21 aout au 31. t.940 au soir), le Allemagne 1.87-t,8 fiance des Departements Officiels· Le nombre croissant l'exportatio11 sera compensee nvec 

A l 5 57
- 4 6 4 6 d l t d' t ff la valeur CiF de l'importation. 

total general des ventes iı la Bour· ng et. . ı, , 5, e ses ec eurs emon re su isamment que ses efforts 
e tt · t 44(' 445 France 1.312.2 1.147.3 24 3 constanls pour l'amelioration de ses services ont ete Art 8. - Dans le cas ou par 

1 8 8 eın >. sacs ltalie 303,3 345,9 1""'7 suite de force majeure il ıerait 
D d .b t d ı · d 1938 '· apprecies a leur juste valeur par le Monde du Commerce. u e u e 8 ıaıson e , Divers 286,8 1,747 55:>,2 indispensable d'exporter a un 

du 25 aout au 31 janvier 1939 ___ __ __ Par ces temps fatidiques oü le canon gronde dans pays ayant conclu avec nous un 
au soir, le total general des ven · Total 7 747,9 3.247,1 2,477,6 diverses parties du Vieux Monde, il serait temeraire de Accord de Clearing ou de com 
tes ala Bourae etait de 653.555 sacs. Exportations generales par parler de proJet d 'avenir et de prodiguer de prommes· pensation coııtractudle,une mar-

Figueı pays destinataires (en tonnes): ses ; ce que nous pouvons neanmoins assurer a nos lec· chandise exportee apres enre· 
En janvier 1~40, il a ete ven · 1939 40 1938·39 teurs, c'e~t que nous poursuivrons, sans relache, gislrement ( enregislree pour 

d B d
'I 6 Ali 2 033 3 l' li d l' exportation ? ) aupres de la 

a en ourse zmir .544 sacs emagne 5 • , ac· comp ssement u programme que nous avons 1 S · • ı. L. · d r k ı d 
d f

. · 4 5 2 5 A J 20 10( 2 3 6 ocıeh: ımıte · a as, a emaıı· 
e ıgues, a , · l , piastres, et F ııg eterre 

2
• 

8 
), 1. IO. traceet qui consiste simplement a RENDRE SERViCE. d~ sera annulee. 

1751 l&CS de hourdas a 3.4 pias· rance .5 3,4 664,5 tres . ltalie 1.475,0 279,3 Münakasa Gazetesi Art· 9 - Un certificat d'ori-
En decembre 1939, il a ete Divers 9.7u6,3 8 .943, ı gine doit etre obteuu de la 

vendu en Bourse 17 961 sacs de 1 Total 33.864,9 63.230,8 t ~ ------~-' CJ1aan~~:e :ned;eomd~;rcdi~~~;~::~.~ 
fiıueı a 4-14 piastres, et 3.371 Fi~ues Huile d'olive l l XII l du Decret en vigueur et avant 
sacı ,de bourdas a 3 5-5,5 ptrs. \ En J'anvicr INO, il 8 ete ex· 1940 1939 1939 l'exportation pour toute mar-

L 
• d En jaııvier 1940, il a ete ex. annee erniere, il a ete t, d t d'I · Etats-Unis 82 chandise qui doit etr.e exportee 

d . . 4 671 d por e u por ın ır oux pays t' d'.I . 2 713 3 d'h . ven u en J•nvıer . sacs e , por e zoıır , tonnes uı Australie 64 8 20 2 par voie de compensation 
figues. 1 etraııgerds, f~n total de 1.758•3 le d' olive a destinntion des pays Argeııtine 97 9 • L'exemplaire"B,, du certificat 

Depuis le debut de la saison tonncs c ıgucs. Hollande • ' d'origine turc estampille par la 
ele 1939 (du 25 aout 8U 31 jan· les exportations de decembre etrangers Angletterre 

4
•
8 

douane du pays impoı tateur 
vier 1940 au ıoir) le total gene- 1939 ont ete de 2.5:?1.2 tonnes. En decembre 1939il en nete ltalie 2.J 1 8,3 

42
•
1 

pour certifier que la marchan· 
ral des veotes en Bours~ a atteint En janvier 1939, elles nvaient exporte 709,3 tonnes. TchCcosl. 

438
•
7 5~:g dise d'exportation a ete effecti-

180.334 sacs de figues et I0.509 ete de 1.377 tonııes. En jcınvier 19391 crs exporta- Egypte 1 1 vement İwportee dans le pays 
sacı de hourdas . Du debut de la saison 1939 Uruguay 123.8 108,0 ' destınataire, doit etre remis a 

Danı Ja saison de 193 ' du au 31 1·aııvier 1940 aıı soı'r ı'I a tionsavaient ete de 101, 3 tonnes. V la Societe Limited Takas au 
29 3 

• E d enfauella 28,5 510 
. aout au 1 janvier 1939 au ete exporte du port d'İzmir xportations par pays es- _ _ _ plus tard dans le delai d'uıı aıı 

ıoı~, le to
6
tal general des ventes 27.519,8 tonnes de figues. tinataires (en tonnes): Total 2.713,3 709,3 I Ol ,3 a parlir de la dete de l'exportn-

etaıt de 1 8.260 sacs de figueı En l9Jö,du debut de in saison tion effective de in nıarchandise. 
et de 9.248 aacı de hourdas. au 31 J'anvier rnJg, le tofal ere·. Sous reserve d'etre approuve c o es Ope' r tı·ons par le Min stere du Commerce 

oton neral des exportations avnit ete l'exemplaire "B,, peut etre rem-
Pendaot le mois de 1°anvier de 28.647,2 tonnes. d c 1 ' d 

1940 
·ı , d e ompensatı·on p ace par \ln ocument portant 

, ı a ete ven u en Bourse E 
i 

xportations par pays desti· le cachet de in douaııe du pays 
d' zmir, 5.028 balles de coton nataires ( en tonnes ) : 
Akala, i 51-63,5 piaatres et 341 1 Xll 1 ( lnstruclions relatfoes a /'Art. 2 du Decret No en question et attestant que la 

2~6 . . marchaııdise a ete effectivement 
balleı de coton indigene a 43-46 1940 19J9 1939 2 v1 9, publıees par le }ournal O//icial No 4452 · t . d l d't . 
piastres. Allemogne - 1.084 3 dıı 7. 3. 1940 ). ı •mp?r ee a~s e ı p~ys,au lıeu de 1 annototıon portee au des· 

Pendant le mois de decembre Aııgleterre 6,9 41:1 Communique du Ministere du Commerce sous du certificat d'origine turc. 

1
1693369,8ilbal etedvendu en Bourse, France 1.591,4 1.227,1 6,3 ' Dans ce CBS l'exemplaire "B 

, a leı e coton Akala iı Jtalie 17 4 ' " 34.64 piastres et 87 balles de co· ' - - Art.1. - Les operations de com· A t 3 L d d . serd remis a la Societe Limited 

t 
• d' :ı.. 

6 
Divers 143 6 l 19;1 ) 245 3 r · ·- es eman es d'expe- T k • t 

OD in li°ıcne a 4 ·50 piastres _ '._ ' -' '- pensation avec les pays quİ n'ont 

1 

dition doiveııt etre remİStS a~ant ~ as en mc:me emps .que cette 
Pendant le mois de janvier Total 1 758 3 2 421 2 1 377 O pas conclu avec nous un Ac· l'exportat' d 1 h d. pıece, pour etre aıınule. 

l
n39 ·1 . . . d • ' . , ' ' d d C ıon e a marc an ıse 1 U e a· f. l S ~ , ı avaıt ete ven u en Bour- C cor e onımerce et de Paie· au 8 . . n marge ıxer par a o· 

ae, 6 600 balleıı de coton Akala _ oton meııts ou de compensation se· ıege ou a la ıuccursale la ciete Limit~d Takas sera retenue 
a 43.53 ptn. et 1083 balles de En janvier 1940, il a ete ex- ront faites par la Societc Umi· plus ~roche de la Societe Limi- ( par c~lle·c.ı sur les primes d'ex-

porte du port d'ızmir 269,7 ton- t d T k d 1 d d d' ted lakas. portatıon a payer par elle 1·us 
cotoo indiı~ne a 38-44 piastres . e a 88 ans e ca re es ıs · '. 1' 1 . ııes de cotoıı contre 1.170 ton· · · d Art 4 Les de d ı t• qu a ce que exemp aıre "B du ·Valonneeı posıtıoııs es preseotes instruc· · .- man es re 8 

•· certificat d'origi e 't J' 't 
ııes en janvier 1939. tions. ves aux importations et expedi· ı Cependant s' 1 ° tso! pro .ubıl · 

En janvier, il a ete vendu en A t 2 L . . r . d . • ı es ımpossı e 
Bouue d'lzmir 358 quiotaux de Exportations par pays desti· r • :- ~s ı.mportatıons ou ıons quı. ?ıve~ıt_etr~ fa.ites daııs d'o~t~nir l'e~emplaire "8., du 
valoonees a 270·410 piastres nataires ( en tonnes) : exportatıons a faıre dans le cad- Jes Jocalıtes ou ıl n exıste pas certıfıcat d'orıgine des marchan· 

Dorant le moiı de decembre Alleınagne föl,4 re des dispositioııs de l'Art. 1, de succursale de la Societe Li· dises exportes et que cette İm· 
1939, il a ete vendu 12.258 quin· Itnlie 59,6 330,5 seroııt enregistrees sur bue d'une mited Takas doivent etre envo. pouibilite ou les cas de force 
taux de valonneea a 190-440 ptrs Roumanie 210,1 178,l demande iı adresser a la Socie· yees sous pli recommande au majeure sont certifies au moyen 

En janvier 1939, il avait ete Honi'l'ie lO,O te Limited Takas. siege ou iı la succuuale la plus de pieces justificatives envoyees 
nada en Bourse 7.124 quintaux ___ Les pieces suivantes doivent proche de la Societe Limited 

w 

au Ministere du Commerce, et 
approuvees par ledit Mini~tere, 
il sera sursis a l'obligation de 
produire ledit exemplaire "B,• ' 

Art. 10 - Les demandes rels: 
tiveı a l' origine et a la vale.Ut 
des marchandises d'importatio~ 
seront examinees par la Societe 
Limited f akas sur base des do· 
cuments y annexeı et la douaııe 
d'imporhıtion sera informee que 
l'importation peut etre effectuet• 
Sur l'avis de la Societe, l'.Ad: 
ministration des Douanes auto 
risera l'importation et en inf0J' 
mera la Societe,le lendemaio .• : 
l'accomplissement des foroıaJıte 
y relatives. 

d. ef 
Art. 11 - Les marchan 11 

exportees par voie d'enregi~tre5 
ment aupres des Commissı005 
d'exameo des compensotiofl . e"· avant la publication des pre• . 
tes lnstructions, peuvent etre ~s 
Pediees par voie de Clesrıııl . ,. 
ou de Compensatioo a destııı c 
tion de pays ay ant conclu afe . 
la Turquie un accord de Coıı.1 

IJ.l' 
merce,de Paiements ou de Co de 
pensation, sur la demende 
l'exportateur interesse. Daıı• ~ 
cas,l 'operation d' enregistreııı~~ 
aupres de la Commission d ,. 
xamen des Compenıatioos ~e 
annulee et la Banque Ceotr' 11 
de Ja Republique de Turquiee 1 
sera avisee A la suite de c~,_ 
avis la Banque Centr•I• de '§• 

Republique de Turquie erıref . 
ııf• 

trera la demaııde de CooıPe 1 b 
tion si la marchandise fait 1 ° 
jet d'une compensıttion. dt 

Art· 12 - Les operatiorı• ,., 
compensation commencee9 ~el 
voie d'euregistrement aupreCorP' 
Commissionı d'Examen de• ,ıı• 
pensations scront liquidee9 el 1, 
le delai d'un an a partir d'ı•' 
date de publication deı prese"de' 
lnstructionı, dans le cadre rt· 
dispos'tions des lnstructio0Atti· 
latives a l'application des f'J' 
cles 2, 3 et 4, du Decret 
2 8099. f oıı' 

Art. 13 - Leı exportı 1 ,;ı 
faites 1&nı enregistremenl aıJJ'dt* 
des Commissionı d'Exaın•11 bl;." 
Compensationı avant la P(0ıı' 
tion des presentes lnstruc t~D~ 
font l'objet de Comperı•8 /it' 
Dans ce cas,il y a lieu d~ ~ 
enregistrer une demande el '6 ,ı 
les dispositions de l' Art• 
dessus. Jı' 

Art.14- Leı dispoai tio~s f! 
lnstructionı relativeı a l •f JI 
cation des Articleı 2, 3 et t ,( 
Oecret No. 2 8099, ne so0 pil 
plicables que dans les cıı• 
vus a 1' Art. 12 ci desıu•· ti 

Art. 15 - Les preseııt~~ıı' 
tructions entreroot en \fi f, 
a partir de la date de le~;ji 
blication danı le J~ 

ıie valonneea, a 150·470 ptn Total 269,7 1.170,0 ed·tre annexees iı la demande Takas. 
Huile d 'olive .Yalonnees 'exportation: La Societe Limited Takas in-

Commnnique par la Maison 

E 
• a) Le troisieme exemplaire formera les inte' resse's qu'elle a 

Pendant le moİJ de janvier ıı 1anvier l 940, il a ete ex-
1940 

·ı . t, d B , d · certifie de la declaration enregistre· ou r .. 1·ete• ces deman· 
, ı a e e ven u en ourse porte u port d'lzmir 2 320, 1 t. "' 

51,9 tonnes d'buile Sıra, iı 33- de vnlonııees. d'exportation en douane. des. Dans ce cas la date de re· 
37,5 ptra. En decembre 1939,il en a ete b) Une copie de la facture. mise a la poste de la demande 

Pendant le mois de decembre exportc 3,2S5,9 tonnes. c) Les autres pieces qui seroııt est coıısideree comme la date 
1939, il a ete vendu 7, 1 tonnes En janvier 1939, ces exporta· demıındees par la Societe de la demarcbe. 
de Sıra, a 37,5-38 ptrs. et 60 ton· · d Limited Takas. .Art. s.- Oans leı cas ou·, par tions etaıeııt e 3.325,5 tonnes. 
nes de Sıra a terme, a 36.39 Les pieces suivantes doivent auıte de force majeure, la de-
piutres. Exportations par pays desti· ~tr • · ı d d d' ' d d e e annt>..xees a a eman e ıın · maıı e 'exportatioıı ne peut 

Pendant 1 · d · · nataireı (en tonnes): t t' e moıı e J&nvıer por a ıon : pas etre enreaistree avant l'ex-
1939, il avait ete vendu en Bour· 1 xıı ) L dL ı 

6 

82 d 
a a ıt:C aration en douane. portation en vertu de l' Art. 3. 

ae tonneı e Sıra a 40 ptra. 1940 1939 1939 b) La facture. 1 , 
5 

· a question sera examioe'e par 
et 4, tonnes d'huile de aavon· Allemaane 1888 O c) Le con\rat de vente. 

erie a 38 75 pt 6 • la Societe Limited Takas et n ' rs, Anglet. 1.015,4 207,3 443,0 d) Le connaissementou l'ordre 
E XP ORTA T 1 ONS Fraııce 354.1 50,0 9, 1 de livraison. l'euregistremeut de ceı opera· 

Ralıins ltalie 127,7 123,0 54,5 e) Le certificat d'origiııe, tions sera accepte ou rejete. 
En janvier 1940, il a ete ex- Divers 822,9 2.905,6 93 1,9 f) Et les autres pieces qui ıe· Les decisions de rejet ıeront 

d 
, d d'I 

1419 
--- ---- ront demandees par la So· exam.in.ee.s, en opposition, par 

ro tc e port zmir • ,7 ton· Total 2 320 1 3 285 9 3 325 'Lt' L' · d T k l M • , • , Ch; e ımıte a as. e ınıstere du <.:ommerce. 
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