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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 
,, 
" 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memlekelleriçin 
12 aylığ ı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma. 
yan tediyat makbul değildir. 

Yıl: l Sayı: 195 
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GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

· PAZARTESİ 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, l ci kat 

No. 3 ve 4 
Gal:ıta, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İ:Ja rehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

9 İkinci Teşrin l 936 

PİYASA 
HABERLERİ 

._ •• ıse•••••••-••-•••••••-•- 1 Ankara Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 
~i j 1- Ankara harbiye okurlarımn ihtiyacı için 48000 kilo pirinç 

:~ •»:··~ 

KontrolJu ihracat 

İhracatın mürakabesi hakkın· 
daki kanunun 15 birincikanıın
da mer'iyet mevkiine girecek· 
lir. Bu kanunun hükümlerini 
İyi tatbik için alakadar memur
lar yeni açılan bir kursa devam 
~lıneye başlamışlardır. Yakında 
lstanbul ve Trabzonda tatbikata 
çıkacaklardır. 

Heyet seçimi 

Hamallar cemiyeti yeni idare 
heyeti seçimi dün başlamıştır. 
Bu seçimde idare heyetinin is · 
tifa etmiş olan yarı azası seçil
llıeldedir. Seçim bugün de sey
}'ar olarak .:levaın edecektir. 

Muamele Vergisinde 

Yapılacak Tadilat 

Muamele vergisinde yapılacak 
tadila ta esas olmak üzere Tica· 
ret Odası Sanayi şubesi direk· 
törlüğü tarafından hazırlanmak 

ta olan rapor ikmal edilmiş, 

bir kaç gün evvel Vekalete 
gönderilmiştir. 

Galata Kulesine aıansör 
Konulacak 

Galata yangın kulesine çı

kacak seyyahlara kolaylık ve 
kuleye rağbeti celbetmek Üze· 
re bir asansör yapıl:nası karar• 
laştmlmış tır. Yakında inşaata 
başlanacaktır. Asansör yapıl
dıktan sonra kuleye çıkacak

lardan küçük bir duhuliye a· 
hnması da düşünülüyor. 

Diğer taraftan Beya:ı.it yan
gın kulesine de Galata kulesi

ne olduğu gibi asansör kurul
ınası muvafık görülüyor. 

Müi:eahlıitler vesikasız 

münakasalara kabul 

edilmeyecektir 

Müteahhitlik yapmak ıçın . 
tnutlaka resmi makamlardan 
birer vesika almak lazım gel 
tnektedir. Nafia vekaleti müna· 
kasa ve müzayede işlerine gi· 
recek olanların fenni ehliyetini 
tahakkuk ettirdikten ıonra bu 
"esikayı vermaktedir. 

Nafia vekaleti yalnız Anka· 
tada değil, İstanbul gibi müte· 
ahhit işleri çok olan merkez
lerde de vesikasız müteahitle
rin çalışmasını doğru bulma· 
dığından bunların sıkı surette 
kontrol edilmesini ve vesikayı 
harni) olmıyan müteahhidlerin 
trıünakasalara kabul edilmeme
sini bildirmiştir. 

---
(Devamı 2ci sahifada) 

iÇiNDEKİLER: 1 23- l 1-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 1 1 de kapalı 

a) Münakasalar 

Piyasa Haberleri 
Hanlar, Emirler, Tebliğler 

1 Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 

4 Elektrik-Havagazı Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

5 Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

6 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

7 Müteferrik 
b) Müzayedeler 

Müteferrik: 
Kanunlar, Kararnameler Ticaret Muhadeleri 

İlanlar, Emirler, Tebliğler: 

Istanbul Vakıftar Direktörlüğünd:m: 
9-11 ·936 Pazartesi Eminönü 

10-1 l-g36 Sal• Fatih 
l 1-11 936 Çarşamba Eyüb 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü mıntakası dahilinde bulunan 
camilerin 936 levazımı yukarda yazılı günlerde Şehzadebaşında 
Teberrükat ambarında saat 9 dan 12 ye kadar verilecektir. Ala· 
kadarın adı geçen ambara müracaatleri . 
W!I~' t i 1#"N""M _...rx..sm~~~~~!!!!!!!' 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumunundan: 
Tahmin İlk Pazarlık 

bedeli teminat gün ve sa. 
23 kalem yaş sebze 6475 486 10-11-936 15 
ye meyva 

Haydarpaşa lisesi pansiyonunun mayıs 937 gayesine kadar 
olan 23 kalem yaş sebze Ye roeyva ihtiyacı kapalı zarf usulile 
4-11-936 tarihinde eksiltmeğe konulmuştur. 

O gün talihler tarafından verilen fiat gali görülmüş olduğ'un-

dan pazarlığa bırakılmıştır. 
Pazarlık yukarıda gösterilen tarihte saat l5te İstanbul Kültür 

Direktörlüğü binası içinde toplanacak olan Komisyonda yapıla
caktır. isteklilerin Okul Direktörlüğünden alacakları irsaliye ile 
ilk teminatlarını Liseler Muhasebeciliğine yatırmaları ve belli 
günde Ticaret Odası vesikasile birlikte Komisyona gelmeleri. 

Şartnameler mektebde görülebilir. 

İstanbul Komutanlığı satınalma komisyonur.dan : 
İstanbul komutanlığına bağlı kıtaat hayvanatının iaşeleri ıçın 

ihtiyacı olan 600 ton yulafa talibinin vermiş olduğu fiat makam
ca pahalı görülerek tekrar kapalı zarf suretile eksiltmesi 27-11-936 
curiıa günü saat 15te yapılacaktır. Muhammen tutarı 37500 lira• 
dır. Şartnamesi öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. İs· 
teklilerin 2813 liralık ilk teminat makbuz veya mektubu 2490 
sayılı kanunun 2 nci ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaikle beraber 
ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarını Fın
dıklıda komutanlık Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Erzincan Tüm Satınalma Komis; onundan: 
En.incan garnizonundaki kıtaatın 450,000 kilo ekmeklik una i

hale gününde teklif edilen fiyat gali görüldüğünden yeniden ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23-11-936 pazartesi 
günü saat 11 de Erzincanda Tümen satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 67500 liradır. İlk teminatı 4625 liradır. 
İstekliler ihale günü Tecim ve Endüstri odasında kayidli bulun
duklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 

Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar komisyona ve
rilmiş bulunacaktır. 

Bu unun ihalesinde tekarrür edecek bedelinin üçte biri nisbe· 
tinde ve teminat mukabilinde müteahhidine avans verilmesi :ıart 
konulmuştur. Şartnameyi okumak istiyenler bir adedini 338 ku
ruş mukabilinde komisyonumuzdan alabilirler. 

zarfla ahnacaktır. 
2 - Şartnamesi her gün eksiltmenin yapılacağ'ı Lv. amirliği 

satınalma komisyonunda parasız görülür. 
3 Pirincin tutarı 9600 lira olup muvakkat teminatı 720 lira-

dır. 
4 İstekliler kanunun 2: 3 cü maddelerindeki vesika ve te-

minat makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar komisyona vermiş olacaklardır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Çatalca müstahkem mevki kıtaatı ihtiyaçları olan 30000 kilo 

kuru fasulyaya talibinin vermiş olduğu fiyat pahalı görülerek 
tekrar açık eksiltme ile 25-11 -936 çarşamba günü saat 14 de iha
lesi yapılacaktır . Muhammen tutarı 4200 liradır. Şartnamesi ko· 
misyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 315 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile beraber belli gün ve vaktı muayyende 
Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 

Kilo 
8000 M11ır 

5000 Arpa 
1500 Adi buğday 

Bir kiloıunun 
Muhammen bedeli 

5,50 
5 
6 

Halkalı Ziraat Mektebi Tavukçuluk müessesesine lüzumu olan 

yukarda cins ve miktarı yazılı yem açık eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İıtekliler 
2490 No.lu kanunda yazıh vesika ve 58 lira 50 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubu ile beraber 2.t-11-936 sah günü saat 
14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

_?-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Su ve boru tesisatı: Telsiz binasına verilecek su ve boru tesi

satı pazarlığa konmuı;tur. Keşif tutarı: 1067 liradır. Keşif, proje 
ve şartnamesi parasına karşı inşaat şubesinden alınacaktır. İhale· 
si: 21- 11-936 cumartesi günü saat l 1 dedir. İlk teminatı: 80 lira 
70 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili buluannlar 2490 sayı
lı kanunun 2, 3 maddelerinde istenen belgelerle birlikte pazar · 
lık gün ve vaktinde M. M. V. satınalma komisyonuna gelsinler. 

Dahiliye Vekaletinden: 

Evvelce eksiltmiye çıkarılıp ta talibi zuhur etmiyen Muğla şeh
ri içme suyu tesisat ve inşaatı aşağıda yazılı evvelki şeraite gö
re yeniden eksiltmiye çıkarılmıştır. 
Muğla şehrine 783 metre mesafeden su isalesi ve şehir dahi· 

lindeki şebeke için İcab eden malzemelerin tedariki ve boru fer · 
şiyatının icrasile sair buna müteferri imalatın yapılması ve şehir 
dahilinde iki depo inşası, su saatleri ve diğer alat ve edeva· 
tın tedariki kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1- İşin muhammen bedeli 59,9n lira 82 kuruştur. 
'l - İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrak 3 lira 

mukabilinde Dahil!ye Vekaleti Belc1iyeler imar heyeti Fen şefli
ğinden alabilirler. 
· 3- Eksiltme 23-12 936 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 

11 de Ankarada Dahiliye Vekaleti binasınJa toplanacak Beledi
yeler imar Heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmiye girebiJmek için isteklilerin aşatıda yazılı te
minat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisliğ'ine 
teslim etmiş olmaları lizımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
4248 lira 89 kuruşluk muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C · Kanunun 4 üncü maddesi mucibince ekıiltmiye girmeğe 

mani bulunmadıiına dair imzalı bir mektub. 
D - Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, 

5- Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz mu
kabilinde komisyon reisliğine verilecektir, posta ile gönderilecek 
m~ktublarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar 
komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler 
imar Heyeti Fen şefliğine müracaat etmeleri. 



PİASA HABERLERİ 

(1 inci sahifeden devam) 

Tiirkofis ·ten 
Romanya ile iş yapanlara 

1 Romanya'da meri umumi 
döviz rejimi mucibince konten· 
jana tabi olan herhangi bir ma
lın Romanya'ya girmesi bir ithal 
müsaadesinin alınmasına tabi 
olmakla ithal müsaadesinde 
gösterilen kıymet menşe şaha
detnamesinde gösterilen kıy
metten az olduğu takdirde ma· 
lın ithal edilebilmesi için mü
temmim bir ithal müsaadesinin 
istihsali icabetmektedir. 

2- İthal müsaadesinde gös
terilmiş kıymet gümrük resmi 
istifa edilererek ithal edilmiş 
malın kıymetine uygun olsa da
hi, menşe şahadetnamesinde 
gösterilmiş kıymetten az oldu· 
ğu takdirde bedelinin kliring 
hesaplarına yatırılabilmesi için, 
mer'i kliring anlaşmasının hü
kümleri mucibince menşe şaha
detnamelerinin "Bn nüshaları

nın gösterilmesi icabettiğinden 
menşe şahadetnamesinde yazılı 

mıktarın tamamının gümrükten 
geçmesine mütevakkıf olmakla 
kısmı bir tediyeyi mümkün kıl
mak için Romanya'da bulunan 
Türkiye konsolosluklarınca ve· 
rilmiş bir müfrez menşe şaha

detnamesi gösterilmesi icabet
mektedir. 

3 - Keyfiyetin alakadar İhra
catçılımmıza bildirilmesini dile
rim. 

Holanda hükumeti bazı mad
deler üzerindeki kontenjan 

usulünü kaldırdı 
Lahi Elçiliğimizin 10· I 0-936 

tarih ve 13702 268 sayıh yazı· 

sından anlaşıldığına göre. 
Holanda Hükumeti aşağıdaki 

maddeler üzerinden kontenjan 
sistemini kaldırmıştır: 

Linoleum 
Yün ve yarı yün fatüler 
Tabanlık köseleler. 
İntikali hareket kayışlarına 

mahsus köseleler 
Koşum kayışlarına mahsus 

köseleler 

Muğla Vilayetinden: 

Marmaris merkezinde yaptırılacak 13348 lira 33 kuruş keşif 
bcdeti yazılı ilk okul binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 19-1 J-936 perşembe günü saat 15te İlbaylık maka
mında toplanacak Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapılacak
tır. Muvakkat teminat 1001 lira 12 kuruştur. 

İstekliler eksiltme, fenni ve bayındırlık işleri genel şartname
lerini ve buna müteferri diğer evrakı Muğla Nafıa Müdürlüğün
den görebilirler. 

Eksiltmeye girmek istiyenler bu gibi işleri evvelce yaptıkları
na dair ehliyet vesikası göstereceklerdir. 

Vilayet Nafıa Müdürlüğünden vesika almak istiyenler ihaleden 
· en az sekiz gün evvel resmen müracaatle ehliyet vesikası ala -
caklardır. Teklif mektubları 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin
de hazırlanacak ve 19-1 l-936 perşembe günü saat 14e kadar mak
buz mukabilinde Muğla İlbaylığına vereceklerdir. 

Daha fazla izahat almak istiyenlerin Muğla Nafıa Müdürlüğü

ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Direklörltiğünden: 
1 - Çiftliğin Gerdeme mevkiinde inşa edilecek yem anbarı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
2- Keşif bedeli 15.069 lira S8 kuruştur. 
3- Eksiltme 24-11-936 tarihine müsadif salı gunu saat 15te 

Bursada Baytar Müdürlüğü binasında toplanacak Merinos Çiftliği 
inşaat komisyonunca yapılacakhr. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 1 .133 liradır. 
5- İstekliler proje, mali ve fenni şartnameyi çiftlik müdüri

yetinde ve Bursa Baytar müdürliiğünde göreceklerdir. 
6- İstekliler şeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 2490 sayılı 

kanun tarifatı dahilinde eksiltmeye iştirakleri ilan olunur. 

Dahiliye Vekaletinden: 

Eskişehirindeki dahili şebeke için icap eden mabemelerin t~ · 
dariki ve boru ferşiyatınm icrasile sair buna mütefer.ri imalatın 

yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1- İşin muhammen bedeli 71 ,610 liradır. 
2- İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 360 

kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti 
Fen Şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 23-12-936 tarihine raslayan çarşamba günü saat 
11 de Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Belediyeler İmar 
Heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te 
minat vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisliğine tes 
lim etmiş olmaları lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
4833 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, 

B- Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun 4üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub, 
D- Nafıa Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, 
5- Teklif mektnbları ıhale günü saat ona kadar makbuz 

mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderi
lecek teklif mektublarının iadeli taa.hhüdlü olması ve nihayet 
bu saate kadar komisyona gelmis bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Belediyeler 
İmar Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. 

Seraciye derileri 
Ahşap mobilve 

Fransız gümr'ük:e kontenjan\ 
sisteminde değişiklikler 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

1 inci İşletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara hattı üze· 
rinde aşağıda mevkii, mikdarı, muhammen bedeli ve teslim müd
deti, muvakkat teminatı yazıh 3 mahalde balast ihzar ve vagon
da veya ocakta teslimi kapalı zarf usulile ayrı ayrı eksiltmeye 
konmuştur. 

Fransız hükumetinin 2 birinci 
teşrin 936 tarihinde çıkardığı 

kararnamelerle gümruk tarifesi 
ve kontenjan sisteminde yapı

lan değişikliklerden memleke
timizi alakadar edenler aşağıda 
gösterilmiştir: 

1- 10 birinciteşrin 936 dan 
itibaren me.-'i olmak üzere: 

Ham madde resimleri " 11 20 
Yarı işlenmiş madde resim· 
leri % 17 
Mamul ,, n " o 15 

indirilmiştir. 

2- Kontenjan tabi maddeler
den şimdiye kadar alınan lisan 
taksı da 10 birinciteşrin 936 
dan itibaren yüzde 20 nisbetin
de indirilrrı iştir. 

3- 1 O birinci teşrin 935 ta· 
rihinden itibaren bir kısım mad
deler üzerindeki kontenjantman 
tedbirleri kaldırılmıştır. Konten
janı kaldıran maddelerden mem· 
leketinıizi alakadar edenlerin 
Fransız tarife numaraları aşa
ğıya çıkarılmıştır: 

0377 T aaeli maddeler 
456 bis Tiftik mamu1atı 

ex 476 A Keçi derileri 
ex 80 Nohut 

82 Darı. kuş yemi 1 

(Devamı 3 cü sahifede) 
1 

Eksiltme 23 11-936 pazartesi günü saat 15 te Haydarpaşada 
gar oinası dahilindeki ı ci İşletme komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işlere ait şartnameler ve mukavele projeleri parasız ola
rak komisyondan verilmektedir. 

İsteklilerin 2490 No. lı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu 
mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vezaikle ve her 
iş için hizalarında yazılı muvakkat teminat makbuzlarile her iki 
teslim şekline göre fiat teklifini havi zarfın üzerine hangi ma
haldeki balast için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden 
bir saat evvel makbuz mukabilinde Haydarpaşada Komisyon Re· 
isliğine vermiş olmaları ve teklif sahiplerinin de eksiltme günü 
saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenlerin 
de Haydarpaşada Yol Başmüfettişliğine müracaatları lcizımdır. 

Beher metro Muham. bedeli 
Mevkii K. L. M. Vagonda ocakta teslin Muv. mik-

Veyirhan 217+000 
Bozüyük 258+000 
Polatlı 479+000 

teslim teslim müddeti teminat tarı 
138 134 6 5520 4000 414 
147 143 9 22050 15000 1654 
138 13 l 6 6904 5000 517,5 

• ,. ... 
Zeyrekte çöp istasyonu yaptırılacaktır. Bak: İstanbul Beledi

yesi ilanlarına. 

3-llaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Gülhane hastanesi ihtiyacı olan 6 çeşit alat açık eksiltme ile 
23-11-936 pazartesi günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. Muham-

ı· 
men tutarı 1780 liradır. Şartnamesi öğleden evvel komisyoouınıı, 
da görülebilir. İsteklilerin 134 liralık ilk teminat makbuz veY• 
mestubl:ırı ile beraber belli gün ve saatte Fındıklıda satınalfll 
komisyonuna gelmeleri. 

* • * is· 
Cerrahpaşa hastanesi ıçın 33 kalem ilaç alınacaktır. Bak: 

tanbul Belediyesi ilanlarına. 

~~.,,,..~.....-:re cm}""CZ'C'Tm'mmr w s · ~ 

4 -Elektrik, Havagazı- Kalorifer Tesisat ve Malzeoıc 
---------------------- -

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 6000 adet Filips, Osrıı;, 
veya Tungsram ampülü 25-11-936 çarşamba günü saat 14,30 .. 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen tutarı 2100 lıj". 
dır. Şartnamesi öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. 

5
• 

teklilerin 158 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile bers 
ber Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gelmel'!ri· 

5-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, H~· 
Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden: 

Akademiye açık eksiltme ile masa, dolap, sandık. para-vıııt' 
ve tabure alınacaktır. 

Eşyanın muhammen bedeli 988 lira 80 kuruştur. Muvakkııt 
teminat miktarı 75 liradır. 

Şartname Akademiden bedelsiz olarak alınabilir. Alınacak eŞ 
yaya ait planlar Akademide görülebilir. 

ihale 23-11-936 pazartesi günü saat t 5te Cağaloğlundaki Y u~· 
sek Mektebler Muhasebeciliğindedir. 

Istanbul Belediyesinden: 

Zührevi hastahanesine alınacak 50 tane karyola açık eksilt' 
meye konulmuş ise de belli ihale gününde gire~ bulunınadığttl 
dan pazarlığa çevrilmiştir. Bu karyolaların hepsine 800 lira bedt 

tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüleb 
lir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 60 liralı~ 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 24-l 1-936 salı güıt' 
14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

P. T. T. Başmüdürlüğünden : 

Başmüdürlüğümüz radyo stüdyosunun kadife perde işi açı 

eksiltme ile yaptırılacaktır. . .. .. .. ,~ 
Buna ait şartname ve kadife nümunelerı her gun Başmudurlı.1 

yazı kaleminde görülebilir. . d 
Tahmin edilen bedel 1500 lira muvakkat teminat 112 lıra :1 

kuruştur. 

Taliplerin daha evvel teminatlarını yatırarak ihale günü olııC 
23-11-936 pazartesi saat 15 te Başmüdürlük komisyonuna mütB 
caatları 

6-·Mensucat - Elbise · Kundura Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 - 154 kilo yumak keten iplik ve 1130 adet makara ketef 
ipliğe talip çıkmadığından yeniden açık eksiltmeye konmuştur· 

2- Tahmin edilen bedeli 1349 lira 60 kuruş olup ilk temio9 

parası 1O1 lira 22 kuruştur. 
3 İhalesi 10-11 ·936 günü saat 11 dedir. 
4 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanlinun 2, 3üoC~ 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatiod 

M. M. V. satınalma komi11yonunda bulunmaları. 

7-Miiteferrik 

Bursa Tıcaret ve Zahire Borsası Komiserliğinden: 
Borsamızca açık eksiltme ile sabn alınacak kantar, baskii1 

tartı ve kefe zincirlerinin eksiltmesi ön gün daha uzatılmış old 
ğundan isteklilerin eksiltme günü olan 13-11-936 cuma günü sP 

at 15 te Borsada bulunmaları ilan olunur. 

Antalya Şarbaylığından: 

1- Şeraitine uygun olmak üzere kapalı zarfla bir arazöz ıJ1 

bayaa edilecektir. 
2- İhale l O- 12-936 tarilııine musadif perşembe günü saat 151 

icra edileceğinden teklifnameler ayni tarihte saat 12ye kadar 1'1 

bul olunacaktır. Teklifnameler Antalya Şarbayhğına tevdi o\uıı' 
caktır. 

3 - Teklif mektubları 2490 sayılı arttırma, eksiltme kanunuıııl 
32nci maddesinde yazıldığı şekilde olacaktır. 

4- Şartname bilabedel Antalya Şarbaylığından alınabilir. 

M. M. V. Satmalma Komisyonundan: 

1 - 5 kalem A. M. Contalarına verilen fiat komisyonca pa~ 
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~nci t-- şrin 

1 g·· 

2 °tli.ldüğünden yeniden pazarlıkla eksiltmiye konmuştur. 
..... ihalesi 16-1 l-936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
~ 3. Tahmin edilen bedeli 3500 lira olup ilk teminat parası 

lıra 50 kuruştur. 
"?~ ..... Şartnamesini M.M.V.Satınalma komısyonunda bizzat alabi-

s· .tr. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
~ ..... E ? 3 .. .. 

~ ksiltıneye gireceklerin 2490 sayılı kanunun ~. ve uncu 
y addelerindeki istenilen belgelerile ihale gün ve saatinde M. M. 
' •atın alma komisyonuna gelmeleri. 

Devlet Demirydları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresinden: 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saat-
aşağıda yazıtı lokomotif ve vagon band.ajları 24-12-936 per

'llıbe günü kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın 
llacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminatle 
llunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 ·5-936 g. 3297 
llıaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
llınış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 ve 14,45e ka· 

~r Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 

,S. ~qYdarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
Muhammen Muvakkat 

1 
2 

İsmi 
Loko bandajı 
Vagon •ı 

bedeli teminat 
22233 lira 1667,47 lira 
43146 " 3235,95 " 

Saati 
15,30 
15,45 

ÜZAVEDELER 

İstanbul Gümrüğü Müdürlüğünden: 

168t mezat kaimesi 870 kiio 750 lira boş av fişengi, 1660 m; 
ilt' k 162 kilo 6.t8 t. ipekli yün mensucatın 1 1- t 1-936 günü saat 14 

le İstanbul Gümrüğü.ıdeki satış salonunda açık arttırmaları ya
Pılilcaktır. Arttırmaya gireceklerden yüzde 7,5 pey akçesi ve 
~tı.van tezk11resi aranır . 

Belgrad Orman işletme Direktörlüğünden: 
1- 6-11-936 cuma günü saat 1-t te ihalesi ilan edilen kesil-

'ııiş karışık 33.0üO kental odun için mezkur günd~ talih çıkma
iığından 12-11-936 perşembe günü saat 14 te pazarlıkla ~hale 
'di!ecekt;r. 

2- Pazarlık İstanbul Orman Direktörlüğü dairesinde topla
~cak olan komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - İstekliler 620 lira muvakkat teminatı yatıracaklardır. 
-l - Diğer şerait te eski ilanlara göredir. 

İstanbul 4üncu İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 

~~ .. ilmiş bir Amerika çarka demir kasa ve 3 maroken koltuk 
v~ bir yazıhane peşin para ve açık arttırma ile müzayede ile 
~alatada Danüb Sigorta hanının önünde 20-J 1 ·936 cuma günü 
'~at JO da satılmadığı takdirde ikinci arttırma tarihi olan 25 i
kinciteşrin 936 çarşamba günü saat 10 da aynı mahalde satıla· 
Cağından talip olanların mahallinde hazır bulunacak memuruna 

• llıuracaat etmeleri ilan olunur. 
te• --- -

İstanbul Altıncı İcra Memurluğundan: 

Bir alacağın temini için satışına karar verilen, bir adet Re-
llo Markalı, müstamel ve hurda Kamyonun motörünün Fındıklı

nc~ da Tramvay caddesinde 40-42 No. lı (Halk) odun deposunda 
ind ~ l · l l-936 çarşamba günü saat 16 da açık arttırma ile satılacağı 

•lan olunur. 

Istanbul Defterdarlığından: 
İstanbul Balıkhanesinin tamirinden kalıp elyevm Şehzadeba

Ştnda Selimpaşa yokuşundaki Belediye Tanzifat ahırlarında 
~ilklı potrellerin beher kilosu 3 ve hurdaların beher kilosu 2 

at f Uru~ üzerine en ~çık art~ı~~a .. ile satışı . o~ gün. uzatılm~ştır~ 
k steklılerin ve tedıye şeraıtım oğrenmek ıstıyenlerın 16-11 3{) pa 
td~ ~<trtesı günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile Milli Em
s' 1ikte toplanan komisyona mü~tl~rı. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Gümrük satışından : Satışın 3 sayılı anbarında safi 7500 kilo 

( ilğırhğında 8437 lira 50 kuruş değerinde A-C markalı 75 yuvar
ı w l~ı._ Şerit halinde zivana kağıdı kapalı zarf uıulile satış Müdür

J51 1"ğünce satılacaktır. Şartnameler pa.rasız bu Müdürlükten verilir. 
Jel ~Uvakkat teminat 633 liradır. Teklıf mektupları makbuz karşı

'· 

uıt' •tında 24-11·936 gününde saat 14 de kadar bu Müdürlükçe alı· 
~ır. İsteklilerin Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair vesika· 
~tını üsulü dairesinde teklif mektuplarına koymaları şarttır. 
l' ~ktuplar aynı günde saat 15 de satış salonunda açılacaktır. 
l dtliflerin şartnamelerimiz altında ayrılan yere yazılıp şartname• 
~tlc birHkte zarfa konulması mecburidir. 

• * * 
8 

33402 kilo 950 gram tütün satılacaktır. Bak: İstanbul İnhi-
Cltlar Başmüdürlüğü İlanına. 

MÜNAKASA GAZETESi 

l(,mun'ar. 1Cır:.i·nan; :.' 1er, T~ .:are1 ~nuhadeleri 
~- ~---- loii: ,,,._,_ ~ ..,..: ....... 

Tücarlarımızın İspany:ıdak ' 
alacaklarının tcsvi ye suref; 

Kararname 2 5337 

Sayfa 3 
fMH 

makta olup bu para, Türkiye
İspanya kliring anlaşmasının 
ikinci maddesinin 3 üncü fıkra
sına göre ihracatçılarımızın İs
panyaya yaptıkları ihracat be· 
delinin yüzde sekseninin öden
mesine tahsis edilmiş olduğun
dan yumurta ihracatçılarının 

alacaklarının, İspanyaya yapı· 
lan ihracatçılarının alacakları · 
om, İspanyaya yapılan ihracat 
bedelleri karşılığının Banco Ex
terior De Espanaya yatırılması 
şarlile bu hesaptan tesviyesi 
muvafık olacağmdan işin bir 
karar<-t bağlanması istenilmiş
tir. 

İktisal vekilliğinden yazılan 
15·9-936 tarih ve 14493 sayılı 

tezkerede; yumurta ihracatile 
uğraşan tüccarların, İspanyaya 
sattıkları yumurtaların bedel
leri oradaki mali eta!>lismaııla

ra yatırıldığı halde, son zaman
larda mezkur memleketteki da
hili karışıklıklar yüzünden, bun
lara ait ha valelerin salahiyet
tar ınQessese olan Banco Exte
rior De Espana tarafından Tür
kiye Cunııhuriyet Merkez Ban
kasına gönderilmemekte olduğu 
için paralarını alamadıkları ve 
bu yüzden memleket içınde al
dıkları avansları ödeyemiyerek 
faiz vermekte oldukları ve bu 
vaziyet karşısında diğer mem · 
leketlere de ihracatta brıluna

madıkları cihetle İspanyada o · 
lan alacaklarının kurtarılmasını 
istedikleri ve iki memleket 

arası• .!a me\' cut kliring anlaş· 
:nası hı.ikun !erini tatbiki için 
Haric iye Vekilliğince yapılan 

teşeb b ü .len ele bir netice alına
madtğı bildirilmiş ve anlaşma 

hükümlerine göre normal ah
valde Cümhuriyet Merkez Ban
kasındaki (A) hesabından tedi
ye yapılabilmesi için İspanya· 
ya kliring bankasının tediye 
emrine lüzum otup Banco Ex
terior De Espana ise kliring 
hesabına yatırılan paraları Mer
kez Bankasına muntazam bir 
surette bildirmemekte olmasın
dan İspanyaya sevk olunan yu
murta bedellerinin Cüınhuriyet 
Merkez Bankasınca tüccarları

mıza tesviye edilmediği ve bu 
suretle İspanya hükumetince 
musadere edilen mallar bedeli 
hariç olmak üzere lakriben ye-

Bu iş İcra Vekilleri Heyetin-
1 ce 16-9-937da görüşülerek, tek· 

lif veçhile muamele yapılması 
onanmıştır. 

.. 

di milyon Fr. fr. kadar bir pa
ranın İspanyada beklemekte 
olduğu, rliğer taraftan İspanya
dan Türkiyeye yapılan ithalat 
b~deli ise 447,000 lirayı bul 

I~tanbul Belediyesi ilanları 
~-----

Cerrahpaşa hastanesine lüzumu olan 33 kalem ilaç 
pazarlığa konulmuştur. Bu ilaçların hepsine 420 lira bedel 
tahmin olunm1ı1ştur. İlaçların listesi Encümen kaleminde 
görülebilir. İstekliler 31 lira 50 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 11-11-936 Çarşamba günü 
saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) 401 

* . ~ 
Keşif bedeli 1947 lira 50 kuruş olan Zeyrekte Unka

pam caddesinde yapdırılacak çöp istasyonu pazarlığa ko
nulmuştur. Keşif evrakı levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 146 lira 6 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
11-11-936 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) 402 
~·· · 

İstanbul 
İnhisarlar Başmüdürlü~ünden: 

Cumhuriyet gazetesinin 20·6·936 günlü ve 4346 sayılı, 
ve Son Posta gazetesinin 20·6·936 günlü ve 2115 sayılı 
nüshalariyle ilan edileıı sahipleri bulunamayan 32 şahsa 
aid denk, paket ve döküm .halinde, eski seneler mahsulü 
«33402» kilo ve 950 gram ve 219 lira 1 O kuruş muham· 
men bedelli yaprak tütünler açık arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma 24-11-936 Salı günü saat t 4 de Kabataşda 
İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü binasmda yapılacaktır. 
Nümuneler Eyüpte İdareye aid Bahariye deposunda ve 
bunlara müteallik şartnameler Başmüdüriyet muhasebesin
de görültbilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saatte yüzde 7,5 nisbetin
de teminat akçelerile birlikte Başmüdürlüğümüz Komisyo-
nuna müracaatları. «275.!n 398 1 - 4 

• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- İstanbul Başmüdürlüğü için tip ve eb'adı şartna

mesine bağlı listede yazılı 5772.32 lira muhammen bedelli 
213 kalem mobilyanın imali kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmu.ştur. 

2- Eksiltme t 0-11-936 tarihine rastlıyan salı günü saat 
15 de Kabataşta Levazım. ve Mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat temin'at 433 liradır. 
4 - İsteklilerin, eksiltmeye girebilmeleri ıçm ihale gü

nünden en az üç gün evvel İnhisarlar inşaat şubesine 
müracaat edip bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına 
dair vesikalarını ibraz ederek ayrıca vesika almaları la
ıımdır. 

5- Bu işe aid şartnameler parasız olarak her giin 
Levazım ve Mübayaat şubesinden alınabilir. 

6- Teklife aid kapalı zarflar ihale günü en geç tam 
saat 14 de kadar yukarda adı geçen Komisyon Reisliği
ne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (2460) 366 4-4 

f ratelli S P ER CD 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro ;al 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 
BACCHUS vapuru 19-24 lci 

teş. 935 

U L YSSES vapuru 26-31 1 ci 
teşrin 936 
Nerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ;in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer
hndez Kumpanyası ile anlaşıl 
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru ~~on'limen
tolar verilir . 

İTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
BACCHUS vapuru 
U L YSSES vapuru 

19-10-936 
20-10-936 

Nippon Yusen Kaisha 
- ---

JAPON VAPUR KUMPANYA S 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaskov. 

(doğru ve aktarmasız) 
Lll\'IA MARU 18· l 1 936 

ltalyan Seyahat Kumpanyasl 
Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 
Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu " 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde rıo tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 

daFRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra · 

caat olunur. 

imtiyaz sahibi ve yazr işleri 
Direktörü: 1 ııınail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Galata Billur sokak No. 10 
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ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baııır 
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-Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite •' adresser 

a l' Adminiııtration 

GAZETESİ 

jouroaJ Quotidieo des Adjudications 

T elefone: 42425 

Boite Postale N. J26l 

Adresse Telegraphique: 

lıtanbul - MÜNAKAS~ 

1 ere Annee No. t 95 
--=-==-~~ 

9 NOVEMBRE J9JÔ 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~· 
IPrix est. I ~r:u:: ld·~i:~~c. I Lieu d'adjudication. Cahier des Charges 1 Date ! f-Iell 

LUNDl 

Objet de l'adjudication 

Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Installation d'eau et tuyautage (au batiment TSF.). 
Constr. station pr. deversersement ordures a Zeyrek. 
Construction pensionnat (ec. primaire) a Marmariı. 
Fourniture et pose du materiel necessaire au reseau 

d'eau cl'füıkichehir et autres travaux accessoires 
(cah. eh. P. 360). 

lnstallation d'eau de la ville de Moughla (aj.) (cah. L.3) 
Constr. d'un depôt pr. fourrage a Guerderme (aj.'. 
Prepar. ballast en 3 endroits de la ligne H.pacha-

Aokara (livr. carriere ou wagon) (sep. (aj.). 

1067 - 80 70 
1947 50 146 C6 

13348 38 1001 12 
71760 4833 50 

Gre a gre 
,, 

Pli cach. 

" 

59977 82 4248 89 " 
15069 98 11 33 " 

34-34470- 2585 50 Publique 

Com. Ach. Mio. Def. Nat. Ankara. 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Com. Perm. Vilayet Mougbla. 
Mioistere de l'lnterieur-Com. Res· 

tauration Municipalites. 

" Direction Veterinaire Boursa. 
1. Com, F.xpl.Ch.Fer Etat H.pacha. 

Dir. Economat Municipal.Istanbul. 
Dir. Trav. Publics Moughla. 

Ferme Elev. Merinos Karadjabey 

21-11-36 
ıı ...... 

11-11-36 t4 
19-11-36 

15 .... 

23-12-36 ıı 

23-12-36 11 / 

24-11-36 15 
23-11-36 15 / 

----~--------------------------------~-- -------- ---~------~- -~--------------~------~-·---,_..--------------------~·----------
Produits Chimiques et Pharmaceutiques -

lnstruments Sanitaires - F ourniture pour Hôp· 
Medicaments : 33 lots (pour hôpital Djerrahpacba.) 
lnstrumeots medicaux: 6 lots (pour hôpital Gulhane) 

Habillement- Chaussures - et Materiel. 

Fil de lin en pelotes : 154 kilos- Id. en bobines : 
1130 p. - (aj. ). 

lnstallation et Materiel d'Electricite, 
de Gaz, de Chauff age Central 

Ampoules (Osram Philips ou Tungsram) : 6000 p. 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-T apisserie- ete. 

Tab1es, armoires, caisses, paravents et tabourets. 
Pose de rideaux en velours au studio de radio. 
LitG: 50 p. (pour bôpital maladies veneriennes) (aj.). 

Divers 

Bandages pour locomotives. 
Bandages pour wagons. 
Arroseuse : 1 picce. 
Balances, bascules, poids ete. (aj.). 
Joints A. M. (aj.). 

B) Adjudications a la surenchere 

Coffre-fort, bureau, fauteuils maroquin. 
Poutrelles (dcpôt de Selimpacha) (aj.). 
Moteur ::le camion Renault (usage) 

420 - 31 50 Gre a gre Com. Perm. Municipalite lstanbul. Secret. Municipalite Istanbul. 
1780 - 134 - Publique Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 

11-11-36 
23-11-36 

____ .._. ..... ----.. -..-uı-·-- ·---------------------- -----

1349 60 101 22 Publique Com. Ach Min. Def. Nat. Ankara. 10-11-36 

2100 - 158 - PubHque Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 25-11-36 

988 80 75 - Publique Compt. Ec. Super, Djahaloglou. Dir. Academie des Beaux-Artı. 23-11-36 
1500 112 

" 
Direction Gen. PTT. Ankara. Secret. O. Gen. PTT. Ankara. 23-11-36 

800 60 Gre a gre Com. Perm. Municipalite lstanbul. Dir. F.conom. Municipalite lstanbul. 24-11-36 

22233 L67 47 Pli cach. Adm. Ch. Fer Etat Ankara. Dep.Mater.Ank.-Chef Exp.H.pacha 24-12-36 
43146- 3235 95 

" " " 24-12-36 

" 
Municipalite d' Antalia. 10-12-36 

Publique Commissar. BourseCereales, Boursa. 13-11-36 
3500 262 50 Gre agre Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 16·11-36 

1 
Publique 

" 

Devant Danube Han, Galata 4me Bureau Executif lstanbul. 

6me Bureau Executif lstanbul. 

14 
15 

15 
15 
14 

Tabac anciennes recoltes : 33402 k. 950 g. 219.10 (?) - 1 : 

Dir. Biens Nationaux lstanbul. 
Depôt de bois "Halk,, Fin dikli 
Com. Acb.Econom.Monop.K.tache. 
Direction F orets d'lstanbul. 
Direction VentesDouanes d'lstanbul 

Comptab. Oir. Gen. Monopoles. 

20-11-36 
16-11-36 
11-11-36 
24-11-36 
12-11-36 
24-11·36 

10 
1'4 
16 
1~ 

14 
!4 

620 - Gre a gre Bois de chauffage : 33000 quint. (aj.) (foret Belgrade) 
Papier dorc (zivana) marque A-C: 75 rouleaux 8437 50 633 -, PB cacb. 

(7500 kgı net). 

lndustrie -Finances - Commerce 

Les gisements de chrome en Turquie 
La Turguie est un pays trcs riche en minerais de 

chrome. Elle ~ eu durant de longues annees une influence 
prcponderante sur le marche mondial. . 

Ce minerai a t;te decouvert dans les environs de 
Bursa en 1848 pour etre immediatement mis en exploi· 
t~tion. L'abondance de la production jointe aux proprie
tcs trcs riches du minerai, permirent a la Turquie de sa
tisfaire une bonne partie de la consommation mondiale. 

La guerre balkanique, puis bientôt apres la guerre 
mondiale, marqucrent une diminution sensible dans la 
production. 

Par ailleurs, la decouverte de nombreux gisementı 
en Nouvelle-Caledo.ııie, aux lndes et, surtout, en Gambe
sie b~itannique, influencerentı tres fortement le marche 
mondıal du chrome. 

il a ett> decouvert 117 gisernems diHerent.s dans le 
pays. Les plus importants sont ceux des vilayete de 

Bursa, Mugla, Deni:tli, F' skişehir, Kütahya, Balik.esir et 
lçel. 

Soi.xante·dix concessions ont ete accordees jusqu'a ce 
jour. Les gisements actuellement exploites sont repartis 
comme suit: 

12 dans le vilayet de Kutahya ; 
4 a Eskişehir ; 
6 a Mougla; 
I a Bursa; 
J a içe&. 
Les nombreuses analyses ont montre que la teneur en 

metal des minerais extraits, atteint 48 a 57 pour cent. 
Grace aux efforts du gouvernement de la Republique 

et a l'appreciation unanime de l'industrie siderurgique 
mondiale, l'exportation du chrome tend actuellereent a 
reprendre son importance premiere. 

En effet, la production qui, en 1914, atteignait a 
peine 3.400 tonnes, est arrivee a 119.844 tonoes pour 
l'annee 1934. 

Voici le tableau comparatif de la production des der· 
nieres annees : 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

28.325 
79.525 
55.215 
75.379 

116.844 
La production annuelle mondiale atteignant a l 'he 

actuelle 400.000 tonne• en tout, la Turquie a elle se 
represente 33 pour ceot· de ce total, avec une tendıJ 
nettement marquee vers une augmentation de cefte 
portion. 

* • • 
Vers la dimiııution du prix de revient de ı> 

produits d'exportation 
Le fait sailla.t de ces dernieres semaines au P.I.' 

de vue economique est le voyage du President du 
seH dans les regions cotonnieres et les me~ures envi 
g-ecs pour le developpement de la culture du coton e 
la reduction du prix de revient. 

Le fait que beaucoup de paya font, en ce moıııt 
tout leur .Po~sible po~r reduire .les prix de leura prod 
ne pouvaıt echapper a la perspıcacite de M. Inönü. 

La Turquie devra done reduire le cout de ses 
duits et de seı articles de consommatlon. 


