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MÜNAKASA GAZETESİ 

iÇiNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Devlet Matbaasl binasına bir kat ilave edile· 
ccktir. (Devlet Basımevi Direktörlüğünden) rn.2.31 15 

Siyasal Bilgıler Uk. Kanalızasyurı ıu9 .... L•· (tı-r.-
Vekaleti 16-2-37 15 

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

Yün çorap: 9000 çift. (Çanakkale Mst. Mevk.) 3-2-37 15 -
Erkek iskarpini: 130 çift: kız iskarpini: 50 çift, 

(Ankara Okullar Sayişman.) 16-2-37 15 

3 - Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

Battaniye: 132 ad. (Ankara Mektebler Müb. 
Kom.) 19-2-37 14 

4 Kereste - Tahta v. s. 

Normal Kayın travers: 16000 ad. (Kuzdağı or· 
manından.) (Nafıa Vekaleti) 18-2-37 15 -

5 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Benzin: 1920 k. - Vakum: 96 k. Gaz: 60 k. 

(Eskişehir Ask. Kom.) 15·2-37 15 

6 - Müteferrik 

Atelye tezgahı: 12 parça (Nafıa Vekaleti) 
Vagon kurşunu: 10000 k. (Del'let Demiryol· 

tarı) 
Filmoğraf makinesi: 4 ad. (Milli Müd. Vek.) 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

Epidiyaskop cihazı: 1 ad. (İst. Komutanlığı) 
Sönmüş kömür: 1500 k. v. ı. (Tophane Leva· 

zım Amir.) 
Sömi dizel motorü ile tevzi tablosu v. s. 'Ak-

IB-2-37 14 

19-2 37 10 
H-2·37 il -

26·2·37 15 -

H-2-37 14 -

şehir Şarbaylığı) 
Kurban deri ve barsakları. (T. H. K. Aydın Şub.) 

15 gün 
15-2-37 

a) MÜNAKASA LA R 

1 ·İnşaat· Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita -- Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
9292 lira 79 kuruş keşif bedelli Devlet Matbauında yapıla· 

G T i 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ÇARŞAMBA 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No . 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşü! ur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

3 Şubat 1937 

ı cak kat ilavei inşaatının açık eksiltmesi 19-2-937 cuma günü saat 
15te Devlet Basımevinde icra edilecektir. 

İsteklilerin o gün eksiltme saatinden önce muvakkat teminat 
akçesi 697 lirayı Vilayet Malsandığına yatırmaları ve beraberle
rinde 5000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gösterecegi ve· 
sika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve 
Ticaret Odası belgelerile Komisyona gelmeleri . 

' 12 Mahrukat - Benzin Makine yağlan ve saire 

Nufıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltme}•e konulan iş: Ankarada Sıyasal Bilgiler Okulu 
kanalizasyon inşaatıdır. 

Keşif bedeli 2898.45 liradır. 
2- Eksiltme 16-~-937 tarihinde salı günü saat 15te Nafıa Ve

kaleti yapı işleri odasmda pazarlık usulile ya?ılacaktır. 
3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri ~vrak 15 kuruş 

l!lukabilinde yapı işleri umum müdürlügünden alınabilir. 
4- Eksiltmeye girebilmek için talıblerin 217 lirn 38 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
muktazidir. 

İsteklilerin vesaiki havi zarfları 2inci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lii11mdır. 

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

Ankara Okullar Sayışmanlığı Satmalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Gazi Terbiye Enstitüsü talebeleri için aşagıda ınüfrcdatile 

muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı islrnrpinler açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 16-2-937 salı günü saat 15 de okullar satınalma ko

misyonunda yapılacaktır. 

Nümune ve şartnameyi g örmek istiyenler okula müracaat et

melidir. 
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okullar sayışmanlığı veznesine yatırmaları lazımdır. ' 

Cinsi Çift Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

Erkek iskarpini 130 
Kız ,, 50 

Lira 
650 

300 
48.75 
22 50 

Çanakkale Mst. Mvk. Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem mevki kıtaatı ihli} acı için açık eksiltme ile 9.000 
çift yün çorap alınacaktır. Yün çorabın beher çiftine 45 kuruş fiat 
biçilmişlir. İhale günü 3-2 937 çarşamba günü saat 15 te Çanak 
kalede müstahkem mevki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin 3 3 lira 57 kuruş teminatı muvakkatelerile ve kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde istenilen \ esikalarla birlikte komisyona 

müracaatları. 

3·Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Ankara Mektebler Mübayaa Komisyonu Reisliğinden: 

Siyasal Bilgiler okulu için 132 tane battaniye açık ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 19-2-937 cuma gunu saat 
14 de mektebler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda 
yapılacaktır. Beher battaniye açın 14 buçuk lira bedel 
tahmin edilmiştir. İlk teminat 143 lira 55 kuruştur. Bat
taniyelerin şartnamesi ve nümunesi okul idaresinde her 

gün görülebilir. 

4·Kereste, tahta ve saire 
--------~-----------------

Nafıa Müdürlüğünden: 

?8-2-937 perşembe günü saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti 
Malzeme Eksiltme komisyonunda Safranbolunun Kuzdağı Abaza 
Devlet Ormanlarından veya hususi mukaveleli ormanlarından 
kesilmek ve ana hat üzerinde her hangi bir istasyonda teslim 
edilmek 23200 lira muhammen bedelli 16000 adet normal kayın 
traversin kapalı zarf usuliyle eksiltme i yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüab para ız olarak Ankarada 
Vekalet Malzeme Dairesinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1740 liradır . 
İsteklilerin teklif mektublarını Nafıa Vekaletinden alınmış 937 

ıencsi müteahhitlik vesikasile birıikte 18-2-937 perşembe gunu 
saat 14 e kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne ver

mf'leri lti:ıımdır. 

Eskişehir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

İst~~bul ~avutpaşa kışlasındaki kıtaya teslim etmek ve mua
yene~ı . lst. K: Muayene ht"yeti tarafından yapılmak üzere bedeli 
~alımını 711 lıra 20 kuruş olan aşağıda isim ve miktarları yazılı 
' k~le~ nıevaddı müştnile 13-2-937 pazartesi günü saat 15 de 
Eskırhırde Askeri satınalma komiı;yonunda pazarhkla alınacak
tır .• lk teminatı 53 lira 34 kuruştur. Şartname Eskişehirde As· 
kerı ~atınalma_ komisyonunda ve İsta.nbıılda İstanbul komutanlığı 
satı~ .. t~a koınısyonunda görülebilir. isteklilerin pazarlık saatında 
Eskışehırde satınnlma komisyonuna gelmeleri. 

Kilo Cinsi 

1920 
96 
60 

Benzin 
Vakom 
Gaz 

6- Müteferrik 

Nafıa Vekaletinden: 

1- 19 Şubat 9:\7 cuma günü saat l 4te Ankarad& Ve
kalet Malzeme Eksiltme Komisyonunda altı grup 12 par· 
ça atelye tezgahının grup grup açlk eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

2- Eksiltm~ye konan tezgahların cıns, muhammen 
bedel ve muvakkat teminat miktarları: 

Muhammen Muvakkat 
Grup Aded Cinsi bedel teminat 

L. Kr. L. Kr. 
. . . ~Z§ Sep,ing pl~nya 2,100-: 157 :50 

2 1 32 sutunlu matkap l .900-: 142 : 50 

2 16 ,, 
" 

3 400 kollu destere J .700 127 : 50 
~~------------~----~~~~----~~--~-

4 

5 

6 2 

125 160 A elektrikli 
kaynak cihazı 850-: 63 : 75 

5 kollu makas 
4000 otojen kaynak 

cihazı 900-~ 67 : 50 
750 Kg. montaj vinci 

4 M3 Seyyar moto· 220-: 16 : 50 

~~..,_..,.,. • ._ .... _ _,,,,=--"""""' p~-------
3- Her gruba aid eksiltme, şartname 

parasız olarak Ankarada Vekalet Malzeme 
den alınabilir. 

ve teferruatı 
Müdürlüğün· 

4- İsteklilerin her grup için ayrı ayrı pey sürmek 
üzere 19 şubat 937 cuma günü saat 14 teAnkarada Ve· 
kalet Malzeme Müdürlüğünde bulunmaları lazımdır. 

Milli Miidafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

47 Rue Bageuk Montrouge, Seine, Paris Fabrikası mamu· 

latından 4 filmoğraf makinesi fabrika vekilinden alınmak üzere 

pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 2487 lira olup ilk teminat parası 

187 liradır. 

3 - İhalesi 6-2-937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgel~rle birlikte ihale giin ve saatinde 
M. M. V. satınalma komisyonunda hazır bulunmaları. 

Devlet Demiryolları İsletme Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 2870 lira olan 10000 kilo vagon 
kurşunu 19-2·937 cuma günü saat W da Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda pa

zarlıkla satın alınacakbr. 
Bu işe girmek istiyenlerin 215 lira 25 kuruşluk mu· 

vakkat teminat vermeleri ve kanununun tayin ettiği ve· 
saikle birlikte komis ona müracaatları lazımdır. Bu işe 

ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 
dır. 



b) M Ü Z A V E O E L E R 

1-Müteferrik 

İstanbul Levazım amidiği Satınalma Komisyonundan: 

Tophane fırınında mevcut 16l)i) kilo kırıntı ile Davutpaşa fı· 
rınında mevcut 1230 kilo sönmüş kömür 9 Şubat 937 salı gunu 
saat 14 de Tophanede Satınalma Komisyonunda pazarlıkla satıla· 
caktır · Kırıntının teminatı üç lira kömürün teminatı 225 kuruş· 
tur. İsteklilerin belli saatte komisyon:. gelmeleri. 

Akşehir Şarbaylığından: 

Açık eksiltme ile satış; 
Çalışır ve hüsnühalde bulunan 60 beygir kuvve tinde ve ma

zutla işler şakuli sistem bir ade:l Sömüdizel motörile Bergman 
markalı 220 voit mütemadi cereyan üzerine çalışır iki tevzi tab· 
losu ve iki aded dinamonun ayrı ayrı ve peşin para ile 29-1-937 
den itibaren on beş gün içinde satılmak üzere arttırmıya konul· 
muştur. 

Bunlardan motörün denizde çalışan vasıtalarla kullanılır neviden
dir. Talihlerin 249'.) numaralı eksiltme ve arttırma kanunun hü· 
kümleri dahilinde Akşehir Belediyesine müı·acaat etmeleri ilan 
olunur. 

Türk Hava Kurumu Aydın Şubesi Başkanlığından: 

Aydın Merkez kazasile Çıne, Bozdoğan, Söke, Nazili ve Ka· 
racasu kazalarına aid kurban deri ve barsaklar 25-1-937 tarihin· 
den 15 2-9.17 tarihine kadar müzayedeye konmuştur. 
Buna aid şartnameler, İzmir, Aydın, Denizli, İstanbul, Manisa 
Turgutlu, Muğla, Milas, Uşak Hısva Kurumları Şubelerinde görü· 
lebilir. 
Tal blerin ihale günü Aydında bulunmaları veya o gün telgraf 
muhaberatile müzayedeye iştirak etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Gülhane hastahanesinde noksan bulunan akıı;amından dolayı 
eski model bir tane Epidiyaskop cihazı açık arttırma ile ihalesi 
26-2-937 cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen kıy· 
meti 50 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin ilk temir.at makbuz veya mektublarile be· 
raber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

Akay İşletmesi Müdürlüğündeı1 
Haliçte Unkapanı Köprüsü yanında demirli ve İdare-

scitiifga-ç:ka1r'ı'ı1r'rYi'ş1'ı'r.HırnAııı ... , .. ., .. """'·~·· - - ·'· • .. u.. ., 

Arttırma 5-2-937 cuma günü AKAY Şefltr encümenin
de saat 15 te başlıyarak 16 da i~alesi yapılacağından 
taliplerin şartnameyi görmek üzere işletme Şefliğine ve 
yüzde 7,5 güvenme ve arttırma paralarıle o gün encü-
mene gelmeleri. (460) 77 2-2 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret m uhadeltr 

Kararname No. 5867 
Mühendislik ve mimarlık hakkındaki 1035 sayılı kanunda ya· 

zılı ruhsatnamelerin usulü itasına dair olan talimatnamenin mü· 
teferrik birinci maddesinin kaldırılması ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7 
inci maddelerinin ilişik şekildeki gibi değiştirilmesi; Nafıa Vekil· 
liğinin 13-1-937 tarih ve 326 420 numaralı tezkeresile yapılan tek· 
lifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 20-l-937de onanmıştır. 

20-1-937 
Madde 1- Türkiye dahilinde yüksek mühendis, yüksek mimar 

ve mühendis, mimar unvan ve salahiyeli ile icrayı sanat hakkını 
bahşeden ruhsatnameler ihtısas cihelile alakadar vekaletler tara· 
fından verilir. 

Madde 2 - Yüksek mi!hendislik, mimarlık tahsilini gösteren 
Türk mekteblerinden verilen diplomalar ruhsatname mahiyetini 
haizdir. Bu diplomalara malik olan bilumum yüksek mühendis 
ve yüksek mimarlarla mühendis ve mimarlara ayrıca ruhııatname 
verilmeyip Jiplomalarının ait olluğu vekaletler tarafından tescili 
ile iktifa olunur ve kendileriue hüviyet varakası verilir. 

Madde 3- Diplomalara yapıştırılan fotograflardan bir nüsha-] 
sını ahz ve hıfzl e muamelei tesciliyeleri ifa edilen bil'umum 
yüksek mühendis ve yüksek mimarlarla mühendis ve mimarların 
diploma ve sidl numaraları ile isimleri tescil edildikten sonra 
aid oldukları vekaletler tarafından Resmi Gazete ile neşir ve 
ilan olunur. 

Madde 4- Yollar, demiryollar, sular, limanlar. elelı:trik, ma
kina. şehircilik, sıhhiye ve tayare inşaat yüksek mühendislerile 

yüksek mimarlarına, mühendiıı ve mimarlarına, müteallik tescil. 
tetkik ve imtihan gibi muamelat Nafıa Vekaletine ve maden, or· 
man ve sanayii nesciye ve kiınyeviye mühendisJerininks İktisad 

Vekaletine ve ziraat mühendislerile zir.ıi su mühendislcrninki Ziraatı 
Vekaletine ve inşaatı bahriye Mühendislerininki Milli Müdafaa Ve-1 
kaletine bağlı yüksek meslek mektebleri tarafından yapılır . 

Madde 5- Ecnebi mühendis ve mimar yüksek mekteblerile 
teknikum diplomalarını haiz olup Türkiye dahilinde icrayı san'at 
etmek arzu edenler yukarıda 4 üncii maddede gösterildiği üzere 
ih!ısasları noktai nazarından mensub bulundl•kları vekaletlere • 
bir istida ile müracaat edecekler ve bu istidaya haiz olduğu dip· ı 
)omalarının noterlıkten musaddak bir !llUretile Türkçeye tercüme
ıinı ve nüfus hüviyet cüzdanı suretile kendi fotoğraflarının üç 

-------- --·--

kıl'asını rapteyleyecekler ve._taleb vukuunda :fiploınalarır.ın aslı· 

nı da ibraz etmeğe mecbur olacaklardır. 
Madde H- Müstedinin diploması tetkik edilerek diplomayı 

ita eden mekteblerin Türkiye Yüksek Mühendis veya Mimar ve
yahut Teknik Meltteblerine muadil olduğu kabul edilmiş ise , 
melfuf nümunesi matbu bir kıt'a ruhsatname imla ve ziri ruhsat
nameyi ita eden vr:kaleti müteallikaıınca tasdik edildikten sonra 
müstediye verilir. Ecnebi mekteblerinin Türk mekteblerine mua· 
dil addolunması mevzuubahis ecnebi yüksek mühendis veya mi· 
mar veyahut teknik mekteblerinin ders programları muadil Türk 
mekteblerinin ders programlarından hiç bir suretle noksan olma· 
r;ıuına vabestedir. 

Madde 7- Yüksek tahsilli mühendis ve mimar veya teknik 
mektebinden diploma almamış olduğundan dolayı yüksek mühen· 
dis veya mimar yahut mühendis veya mimar sıfat ve unvanile 
icrayı san'at edebilmek için bilimtihan ruhsatname istihsal teşeb· 
büsünde bulunanlar görmüş oldukları tahsile aid vesaikın suret-

lerinin ve üç kıt'a kendi fotoğraflarının •aptile icrayı san·at 
edecekleri ihtısas şubesinin mensub bulunduğu vekalete ba isti· 
da müracaat: edeceklerdir. 

(Resmi Gazete 29-1-937, sayı 3520) 

. 
PiYASA HABERLERİ 

Tiftik fia tları 

İhracat emtiamızın başlıca· 
)arından biri olan tiftik ıçın 

IH36 senesi ümit edilmedik 
parlak neticelerle kapanmıştır. 

Bütün sene zarfında talep hem 
de istikrarlı olmuştur. Fiyatlar 
ise 1935 Birincikanunundarberi 
yüzde yüz nisbetiude yüksel· 
miştir. Son on iki ayın satış 

miktarı 7 bin tonu doldurul· 
muştur. Elde mevcut stoklar 
yeni kırkıın mevsimine kadar 
olan talepleri karşılayamıya· 

caktır. Tiftik talihinde birinci 
defaya mahsus olmak üzere 
görüyoruz ki, yeni kırkım baş· 
langıcı olan Mayıs ayına hiç 
stoksuz olarak gireceğiz. 

Bütün sene zarfında baş 

müşterimiz Alm1'nya olmuş, 

buruı tek başına olarak beş 

milyon liralık tiftiğimizi almış· 

tır. İkinci sırayı almak için 
Bratford piyasasile Rusya çok 
şiddeli rakabet yapmışlardır. 

D. !1 • t ' .. • • 

büyGk bir hararetle devam et· 
ınektedir. Fakat fiatların 2ay
ritabii bir surette çok yüksek 
olması ve stoklarında pek azal· 
mış buluııması iş imkanlarını 
selbetmektedir. Fiyatlara gelin· 
ce, birinci tiftik ana mal kilo
su 145 kuruştur. Derili mal 135 
deri 130 kuruştadır. Oğlak, 
!ltok olmadığı için muamele 
yoktur. 

Mustahzar ilaçların 
T arifnameleri 

Yerli ve ecnebi tıp mustah· 
zarların şişeleri üzerinde ve 
ıçıne konulan tarifnamelerde 
ilaç maddeleri miktarlarını ve 
nevilerini gösterir kafi izahat 
bulunmadığı son yapılan kont· 
rollerde anlaşılmıştır. Sıhhat 
vekaleti bu gibi ilaçların satıl· 
masına müsaade edilmemesini 
ııhhat müdürlüğüne bildirmiş-

tir. Sıhhat müdürlüğü, bunun 

için bir müddet tayin edeeek 

ve bu müddet ıonunda nokun· 
~arı tamamlanmamış olarak pi· 

yasada görülecek tıbbi mustah· 
zarların aalıtını menedecektir. 

Anadolu Tahvilleri hakkında 
karar 

edilmiyen kuponların derhal 
tediyesine başlanacaktır. 

Hükumet ayni zamanda bu 
tahvillerin kıymetini muhafaza 
için şu tedbiri almıştır: 

Birinci, ikinci ve 3 üncü 
tertip Anadolu obligas1 onların· 
dan iki sene zarfında amortis
man sandığına ibraz edilenleri 
42 lira luymettinden Ergani 
veya Sıvas-Erzurum dahili ıs· 

tikraz tahvilleri ile mübadele 
edecektir. 

Mümessil senetlerini 30 ha
ziran 937 tarihine kadar ibraz 
edenlere 4fi lira kıymetinde 

mezkur dahili tahviller verile· 
cektir. 
Haydarpaşa obligasyonlarını 

da ikı sene müddetle ibraz e
denlere 46 lira kıymetinde ve 
mümessil senetlerini 30 haziran ' 
937 tarihine kadar ibraz eden· 
lere 50 lira kıymetinde dahili 
tahviller verilecektir. 

Bu mübadele tamamen ha· 
ill.,rinirt ~1'ı.: ... . - ' • _ ....... .., 

lrr. Anadolu aksiyonlarından 
yüzde yüz tediyeli olanlar ke· 
zalik iki sene müddetle 42 lira 
yüzde 60 tediyeli olanlar 2.1 
kıymetinde dahili tahv:Uerle 
yine ayni sandık tarafından 

mübadele edilecektir. 

Gazi köprüsü 
Yapılması Bir Alman şirke· 

tine verilen Gazi köprüsünün 
inşaatına, deniz altında don· 
maıı lazımgelen ve şartname
ye konan bir cins çimentonun 
Almanyada bulunmaması yü
zünden başlanamıyordu. Niha
yet şartnamede tadilat yapıl· 
mış, bu çimentoya muadil bir 
tip çimento tesbit edilmiştir. 
Şirket, yakında Almanyadan 
bu tıp çimentoyu gi:nderecek· 
tir. Bu çimento, evvela köp· 
runun iki tarafında tecrübe 
kazıklarında kullanılacaktır, 

Köprünün genişliği 25 me
tredir. Çifte tramvay hattı ge· 
çecektir. Boyu 460 metredir. 
Köprünün üzerine tahta kal· 
dırım döşenecektir. Altına 26 
büyük duba konacaktır. Kena· 
rındaki parmaklıklar şakuli ola
caktır; çünkü ufki parmaklık · 

lara çocuklar ayaklarile çıktık· / 
larından tehlikeli görülmüştür. 

Köprü 1,600,000 liraya inşa I 
ettirilmektedir. 939 senesi so
nunda inşası bitmiş olacaktır. / 

ınontnjı yapılarak yerlerine ko· 
nacaktır. 

Eski Unkapanı köprüsünün 
parçalarından Sütlüce ile Eyüp 
arasında bir köprü kurulması 
esaslı surette tetkik edilmiştir. 
Eyüp-Sütlüce arası uz.un olma· 
dığından eski Unkapanı köp · 
rusunun sağlam kısımları bu 
köprünün kurulmasına kafi gel
ınekted ir. 

Yalnız yeni köprülerin kurul· 
ması, şehir planı noktai naza· 
rından da tetkik edilmekte ol
duğundan şehircilik mütehassı· 

sı Prost geldikten sonra onun 
da mütaleası alınacaktır. Fakat 
esas itibarile Eyüp ile Sütlüce 
arasında yapılacak bir köprü, 
şehir güzelliğini bozmıyacağın· 
dan Prostun da bunu muvafık 
göreceği şüphesiz sayılmakta
dır. 

Kömür sergisi nizamnamesi 
Mart•n yirmi altısinda Anka

rada açılacak olan bevnilmilel 
kömür sergisinin nizamnamesi 
hazırlanmış ve alakadar olan· 
lara gönderilmektedir. Bu ni· 
zamnamede serginin planları 

gösterilmekte ve iştirak şekil· 

leri ve şartları izah olunmakta
dır. 

Şişe cam ve kavanoz 
ithalatı 

Yeni ithalat rejiminde mem· 
nu olan M listesinde yazılı 494 
A pozisyonunda yazılı olan adi 
renkli ve renksiz şişe, küçük 
şişe, kavanoz ve saire cam ma· 
muliitının kle .. ing suretile menı· 
lekete ithal edilmesine H~yeti 

Vekilece karar verilmiştir. Da· 
macanalar esasen klering He 
girmekteyd!. 

Otobüslerden istenen bele
diye hissesi 

Belediyenin, otobüs imtiyaz 
sahibi sıfatile, otobusçülerden 
istediğt hi seyi verip vermeye· 
ceklerin i otobüs sahipleri 

belediveve bildirt>rPkl• .. ·• 
dır. 

Beledi) enin 
şöyledir: 

istediği hisse 

Beş, altı buçuk kuruşlu '< 
biletlerde bir kuruş , 7,5 8,5 ku
ruşluk biletlerde elli para, lO 
ve 11 kuruşluklarda altmış 
para , 12,5 kuruşluk biletlerde 
yetmiş para , 14, 15, 16 kuruş

lıık biletlerde iki kuruş , 17,5 
kuruıluk l:iletlerde 10:1 para, 
22,5 kuruşluk biletlerde 11 O 
para, 22,5 kuruşluk biletlerde 
3 kuruş, 30 ve 31 kuruşluk bi· 
Jetlerde ise 3 ,5 kuruştur. 

Otobüsçüler bu parayı ver· 
meği imkansız görmektedirler. 

Çek ve Fransız Rejileri 
Çek ve Fransız rejileri tara

fından memleketimizden alınan 
tütünler gönderilmiştir . 93j 
mahsulünden Almrın ve Aıne 

rikan fabrikalnrı için satılan 
16 milyon kilo tütünün işlen· 
mesine başlanmıştır. 

Amerikalılar yeniden Samsun 
ye Bafrada mübayatta bulun
mıı ktadır. Marmara piyasası 
yskında açılacaktır. 

Havagazı ucuzlandı 

Havagaıı hrifesini tesbit e· 
decek konıiııyon toplanmış , ta· 
rifelerde yeniden tenzilat yap
mıştır. İstanbul lıavagazı 6 ku 
ruş .30 paradan 5 kuruş 32 pa
raya, Kadıköy havagazı 7 ku
ruş IO paradan 6 kuruş 2 pa· 
raya indirilmiştir. 

Anadolu demiryolları ve Haydar· 
paşa liman şirketleri heyeti 
umumiyelerinin intihap ettik
leri murahhaslar hükumetle te
masa gelmiş ve ısşağıdaki şe· 

kilde mutabık kaldıkları anla· 
şılmıştır. 

Bu şirketlerin aksiyon ve 
obligasyonlarının faiz ve itfala· 
rı bugünkü İıviçre frangı üze· 
rinden tediye edilecektir. 

Köprünün inşaatına bakacak 
olan iki baş mühendis ile mon· 
törler, Almanyadan şehrimize 
gelmişlerdir. Köpriinün duba
ları Balatta şantiye tesisatı iler· 
lemiştir. Bu tezgahlar, ilerde 
köprünün dubaları bozulduğu 
vakit yeniden yapılması temin 
için burada kalacaktır. 

Beyoğlu havagazı tarifesi he· 
nüz tesbit edilmiştir. Yeni tari· 
feler Vekalete gönderilip tas· 
dik edildikten sonra muteber 
olacaktır. 

Bu itilafı mübeyyin tanzim 
edilen liyiha Büyük Millet 
Mecliaine arzedilmiştir. 

Kanunun tasdikini müteakip 
vadesi hulul edip henüz tediye 

Dubalar İstanbulda yapıla
cağından bir hayli Türk ame· 
lesine iş çıkmaktadır. 

Köprünün diğer aksamı Al· 
manyada yapılmaktadır. Bunlar 

bilihara İstanbula getirilerek 

Fındık piyasası 

Giresun, Ordu, Trabzon ha· 
valisinin iç fındıkları bu sene 
Almanya, Çekoslovakya, Fran
sa, Birleşik Amerika, ve ilk 
defa olarak Anısturalya, Yeni 

Zelanda, Arjnnlin ve Brezilya· 
ya kadar gönderilmiştir. Türk 
fmdıklarından tombul nevi bu 
yeni pazarlarda ço~ rağbet 

görmüştür. Bu seneki fındık 

mahsulümüzün hemen hemen 
kaffesi denilebilecek kadnrı sa· 
tılmıştır. Lehistan dahi bizim 
için yeni müşte:-iler arasına 

girmiştir. İtnlya ve İspanya fın· 
dıklarına nazaran Türk malları 
çok iyi fiyatla satılmıştır. Ge· 
çen sene ayni cins fındıklar 

50·5.'i kuruş arasında verilmiş 
iken bu sene 65-70 kuruştan 

satılmıştır. Son fiyatı 70 kuruş 
10-15 para arasındadır. 

Pamukçuluğumuz 

İlk defa olarak iizere mem· 
lekelimizde yetiştirilen pamuk 
tohumlarından tecrübe edilmek 
üzere Macaristan ve Romanya· 
ya nümuneler gönderilmiştir. 
Şimdiye kadar dışardan pa· 

muk tohumu nümuneleri geti· 
rirken, harice pamuk tohumu 
göndermeğe başlamamız pamuk 
ziraatının inkişaf etmekte ol· 
duğuna bir delil sayılabilir. 

Ege ve Adarıa hr.valisinde 
pamuk ziraatına büyük bir 
ehemiyet verilmektedir. Ziraat 
vekaletinin pamuk ziraatını 

makineleştirmek için dı nrdan 
400 makine ge~irmeğe karar 
vermesi haberi pamuk mınta· 
kalarında bilhassa Ege ve Ada· 
na havaliııinde memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Pamuk ziraatile uğraşanl21r, 

tevzi eJilecek bu makinelerle 
işe başladıktan sonra verim 
nisbetinin bir kat daha artaca· 
ğını temin etmektedirler. 

f ratelli S P[RC~ 
Galata Salon caddesi 

Hüdavendigar Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdaın - Komp&ni Ro1al 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A· 

msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

VULCANUS 
ULYSSES: 

limandadır 
1- 5 Şubat 

Necrlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ; in 

hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 

landez Kumpanyaıı ile anlaşıl 

mak suretile bütün dünya Ji· 

manları için doğru ~•onşimen· 
tol ar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan beklenen va· 

purlar: 

HERMES 8-2-37 ye doğru 
ORESTES 10 2 37 ,, ,, 

JtaJyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilitı 

Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ., 

Demiryolları ,, 
. Bagajların sigortası 
ltalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşı ında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 

da FRA TELLi SPERCO 
ne2!'dinde C . J. T. ye müra · 

caat olunur. 
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Asgııri Az::ınıi 

MADDE ithalat ihracat Kilosu Kilosu 

Ton Ton Kr. Pa. Kr. Pa. 

Afyon 
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Araşit yağı 
Arpa 

" 

: ince 
: kaba 

: yemlik çuvallı 130 
: biralık dökme 

Av derisi 
,, 
" ,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

çakal 
: kedi 
: kunduz 
: porsuk 

ııansar 

: tilki 
: tavşan 
: varşak 
: zerdeva 

Ayçiçeği yağ: 
Badem kabuklu 

" Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

" 
il 

,, 

" 
" 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çnvdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

,, 
" 

Haşha:ı 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

il 

Nohut 

" 
" Pamuk 

iç 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: eks. ısert 

sert 
sümter 
kızılca 
mahlut 

: i <; 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yağı 

yenı mahsul 

beyaz 
: sarı 
: iıp. tohumu 
: ka)burlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk yağı : 
"tohumu: 

Peynir beyaz: tam yağlı 
,, ,, : ynrım yağlı 
,, ,, : yatsız 

Peynir kaşer: yatla 
,, ,, yağsız 

Razmol 
Sus m yeni mahsul 

240 
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15 -

19 50 
2 

2 

15 

5 
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k ,l20 

3 

,, yağı 
Tiftik oğlak 

ana mal 
çengelli 
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" ,, 

" Un 

" ,, 
" Yapak 

" 
n 

" Yulaf 
Zeytin yağı 
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" " 

: deri 
: kaba 
: sarı 

ekstra ekstra 
ekıtra 
1 inci yumuşak 

,, sert 
Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

ekstra 
yemeklik 
sabunluk 

86 
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50 75 
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937 K.S. 
Telgraflar - 1 .. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kan. tahmılı korteri 22 ş.7 1 2P. Ki 3 21 
tonu il ı.t. 12 ş. ,, 7 07 

,, keten tohumu " " " IOO ki. l21 B. Fr. ,, 5 Ol 

MUNAKASA GAZETESi 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve üzayedeler hakkında 

- MU Tİ A: --
Perşembe 4-2-1937 

Trabzon vilayeti dahilinde sellere karşı duvar enraşman ve mah· 
muz in, aatı (Nafıa vekaleti) .\ '252 

Kandilli rashathancsinde inşaat ve tamiratı (İstanbul Nafıa Müd.) 
.\'. 251 

Elbise: 230 ad . · fildikos fanila: 2100 ad. - sipor fanila: 1200 ad· 
p atisk& don: 3600 ad. - sıpor don: 1200 ad. · çorap 8000 çift -

men ı: 82.50 ad. · pijama: 500 ad (Tophane levazım) .\' 249-250 

Elbise: ~ ad. - Kısa palto: 50 ad. · 2 boyda çadır: 80 ad. (Yük
sek Mekteb. müd.)254- 252 

Muhtelif elektrik malzemesi (Askeri fahri kalar) .\ 254 
Külçe kalay: 20 O kilo (DeAlet Demiryolhm \'254 
Sömi kok kömürü: 90 t (S ivas Lisesi) .\ 257 . 

Bioloji la\ura t. için a\at ve m'llze me: 44 kalem. (inhisarlar İda· 
resi) 2()1 

* Kurban deri ve barsakakları (THK Eskişehir şub) .\ ' 257 
• Hurda çinko: 800 k. (istanbul Belediyesı) 2()3 
Üıküdarda Atikvalde medresesinin tamiri ( İst. Belediyesi ) 21l~ 
Gümüşsuyu hastahanesi çamaşır yıkama kazanının tamiri (lst. 

Komutanlığı) 263 
Kışlık sebze: 6 kalem (Ankara Levazım 263 

Tarlabaşında 78 .\' h evin tamiri-Rumeli meşesi: 18000 k .-Gür
gen: 5000 k . (İttanbul Defterdarlığı) \ ' 264 

Sabun: H t (Sivas Tüm) \' 'l64 

Cuma 5-2-937 

Ulada ilk mektep inşaatı. (Muğla Valiliği) \' 247 
Okul garajının tamiri. (İstanbul Komutanlığı) \ ' 254 
Askeri müzenin elektrik tesisatı Tophane Levazımı) .\' 25~) 
Erbaa kas. elektrik tesisatı (Erbaa Belcd.) ,\ ' 23.t 
Asit nitrik: 500 ton Askeri fabrikalar) .\' 226 
Transformatör: 2 ad. - tevzi tablosu: 1 ad. - yeraltı kablosu: 

2350 m. v. s. (İzınil Belediyesi) .\' 232 
Muhtelıf malzeme (İst. Telefon Müd. ) .\ ' 2.~3 
Laboratuvar için mefruşat; 31 parça (Keçiören Tohum islah İstas.) 

.\' 25:l 
Kalın Vakum yağı: 10 t. Dizel yağı: 5 t. • Kalın makine yağı : -
5 t . (İnhisarlar İdaresi) .\' 257 
Yün fanila: 2200 ad. (Milli Müdafaa) .\' 255 
Direk: Kestane 508 ad . · çıralı çaın: 200 ad. (Samsun PTT müd.) 
Yangın arazösü (Ada pazar Beled.) .\ 242 
• Haydarpaşa vapuru (AKAY) \' 257 

Cumartesi 6-2-1937 

Keten iplik: 1850 kilo (Milli Müdafaa Vek . . \ 255 
Linyit kömürü: 450 t. (Ankara Levazım) .\' 263 
Filmoğraf makinesi: 4 ad. (Milli Müdafaa Vekaleti) .\' 2(1-t 
* Trikotaj makinesi (Beşikta ş Tahsil Şubesi ) 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilam havi gazetemizin sayısını gösterir. 

Fen ne uygun olmıyan 

bir elektrik tesisatı 

Ce eya kaçırır 
ve 

Sarfiyatı ço - alt r 

BİR DEFA V Pi 1 

en 

iyisini yaptırmak menfaatmız 
icabıdır 

A 
mükemmel tesisatı 

12 AV VADE İLE YAPAR 

Anvers Arp~ Lehistan Şubat " 1 ()() libr. 8 ş. 2 P · " 5 14 
Liverpul Bugday . Mart " Bu eli 127 ı 8 sent ,, 5 85 1 

Şikago " Harl\ ınter Mayıs " ş 120 3 8 5 57 
s Ti 

Vinipck " Manitoba derhal ;ahmil İoo k.156 R M. ': 79 09 
Hamb. İç Fınd. Giresun 156 ,, 79 09 

,, ,, Levan ,, " " " " 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş). pa (para), şi 
. . ( t' ) ıt (sterlin) RM lRayhsınark ' p (pen-

(şılın), sa aan ım , ' 
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

imtiyaz sahibi ve yazı i,leri 
Direktörü: lamail Girit 

Galata Billür sokak No. 10 

BasıJdıiı yer: ARTUN Basıınevi 

şubelerine müracaat kafidir. 

Yeni telefon Numaramız 
(49442) dir 

Sayla 3 

(Suite de la 4eme page) 

iı l ctranger (par exemple les cotonnades), traduit 
l'augmentation du pouvoir d'achat de la population 
et J'extension de ses besoins. il temoigne cgalement 
du developpement regulier du programme d'induııtria· 
lisation. 

D' apres ce BuUetin les chiffres du commerce fran· 
co-turc pour le premier se°!estre ,1~36, se com'!arent 
comme suit iı ceux de la meme perıode de 193a. 

1 er sem. 1936 1 er sem. 1935 
(en milliers de frs. \ 

lmportations turques 
en France 

Exportations françaises 

en Turquie 
Balnnce pour la Turquie 

18.753 

17.600 
+ 1.1!:3 

13.393 

31.007 
17.614 

-------
On const te, par rapport iı la meme periode de 

l'an dernier une reduction massive de exportations 
françaises en Turquie (- 43pour cent) et un accrois
sement appreciable ( + 28 pour cent) des importations 
turques en 1 rance. 

La diminution des exportations françaises en Tur· 
quie est restee de l'ordre de 40 pour cent, tandis 
qu' en sens contraire, lec: importations turques en 
France accentııaient leur progression iı un chiffre de
passanl cgalement de 40 pour cent le niveau de l' an 
dernier. 

Cette double tendanee antagoniste permet d'espe· 
rer que, iı la favcur de la nouvclle campagne d'ex
portation des produits agricoles tels que: coton, rai· 
sins, figues, noisettes, cereales ete. le commerce fran· 
co·turc pourra s'eqııilibrer. 

il ne faut pas perdre de vue. en effet que l'ar· 
ticle 3 de l'accord de clearing stipule un preleve· 
ment de 35 pour cent, en faveur de la Banque Ccn· 
trale de )a Republique de Turquie, sur le montant 
de toutes les sommes versees a l'Office de Compcn
sation de Paris par les importateurs de marchandises 
turques en France. il en reıulte que, pour etre re· 
gulierement payes, les cxpo;tateurs français dans leur 
ensemblc doivent limiter leurs envois en Turquie a 
65 pour cent des importations turques en France. Ce 
deficil permanent de 3j pour eent, que devrait pre· 
senler ln balnnce commerciale franco turque iı l'e
gard c!e la France, n'est meme pas absolument suf· 
fisant iı un rcglement regulier des eehanges recipro
ques, car, du fait de l'existence d'un montant de 
100 mıllions de francs environ d~ creances commcr
cinles françaises arricrees au moment de Ja conclu· 
sion de l'accord commercial du 13 aoüt 1935 la con
lrevaleur des importations de produits turcs contin · 
gentee& en Fr.ınce et, evenluellemeı?t, la contreva· 
leur des importations de certains produits libres (liıte 
3) ont du ctre affectes a la liquidation des arrieres 
du compte "A,,. 

Ainsi, malgre que, d 'active pour la France la ha· 
lance commerciale soit, depuis un an devenue pa ıive 
cette passivite n 'est pas encore suffisante pour anu· 
rer un fonctionnement normal du clenring. Au 31 
juillet 1936, on notait, en effet, une reduction de 7 
miJlions de francs environs des ere nces commerciale& 
arrierees du compte "A,, mais, parallelement, un rc
tard de p)u de 7 millions sur le creance courante& 
du compte "A,,. 

Les effort de tous les interesses doivent tendre, 
en dcfinitive, ıi redresser le commercc franco·turc sur 
)es bascs iııdiquecı p)us haut. Un nouvcl accroisse· 
ment dcs achats de la Franee en Turquie est le pre
ınicr resultat il atteindre: les exportations de la France 
pourront ensuite se dcvelopper sans depasser )a pro
potrion requi&e. 

Rappe)ons que la Socicte Commerciale franco
turque a prcci emcnt pour objet independamment de 
la fonction d'organisme d'achat des marchandiseı 
turques dont le produit est affecte nu reglement de 
50 pour cent de l'nnnuite de h Dette Exterieure 
turque, le developpement du commerce, exterieur de 
in T urquic nvec la France, par l'aehat et la vente 
de toutes, m rchandises ans exception. 

lmportations Turques en Fraoce 
Quatre categorie& de produits marquent une aug• 

mentation importante. Les poils bruts peignes ou car· 
des, qui passent de ..t0.000 francs iı 5.454.000 francs 
(il ı'agit principalement de mohairs) ; la houille crue 
(848.000 francs eontre rien); les tissus de soie ( 1. 745 000 
francs contre 1.214.000) et les minerais (3.765.000 
francs contre 2.691.000 francs). 

Ces derniers se composent exclusivement de mi· 
nerais de chrome (2.179.000 fr ) et de zine ( 1.586.000 
francs .• 

On observe, par contre, des diminutions sur leı 
achats françnis de fruits sees, tabacs (883.000 fr. con· 
tre 2.284.000 fr .) especes medicinales, opium, boi , 
teintures et t nins produits chimiques. 

Exportations Françaises en Turquie 
La plus importante diminution dans les vcntes 

françaises en Turquie affecte les fers et aciers 
(2.399.000 francs contre 11 .380.000 fr.) lcs fournitures 
d'avions reviennent cgalement de 3.676.000 fr. a 
1.809.000 fr. On n'observe d'augmentation apprccinble 
que sur les tissus de soie et rayonne. 

Commerce Germano· Turc 
Quant au commerce germano-turc, le "Bulletin de 

la Banque Ottomane,, remarque que tandis que le 
total des echanges franco-turcs ne cesse de s' menui 
ser la part de l 'AlJemagne dans le commerce exte-
rieur de la Turquie va grandissant eontinuellement. 
Pour le premier semestre de 1936. Les exportations 
turques en AJlemagne representent 63 pour cent de 
l'ensemb)e des exportations de la Turquie. Ainsi, la 
Turquie ccoule en Allemagne pres des deux tiers des 
produits . qu' elle vend a l 'etranger. D'autre par, les 
ımportatıons allemandes en Turquie ont atteint les 
40 pour cent du total des importations de ce pnys. 
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Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l'adjudication 
1 

Genre ip · t• ı d'adjudicat. rıx es ım. 
Caution. 

Provisoir 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Travaux Publics 

Materiel de Construction-Cartographie 

Adjonction d'un et<>ge a l'imm . de l'lmprimerie. 
Trav.:ıux de canalisation a l'Ecole deıı Scie nces 

Politiques ( cah eh. P. 15). 

Habillement - Chaussures Tissus-Cuirs. 

Chausaettes de laine : 9000 paires. 
Esearpins pour {hommes); 130 pih·es (Pour lem-

ınes) : 51.) picees. 

Combustible -Carburant- Huiles 

Benzine: 1920 k.- Vakuum : 96 k.- Petrole ; 60 k. 

Bois de Construction
Planches, Poteaux ete 

Traverses normales en boiı de hetre: 16000 piece• 
(a couper dan:; la foret de Abaza-Kouzda~hı ou 
d'une forct a eontrat prive) (aj.). 

Ameublement pour Habitation et 
Burcaux-Tapisserie- ete. 

Couvertures : 132 pieces (f.t:oles Seiences Politiques) 

Divers 

Etabfiı d'atelicr tcls que ; Rabots Sehepping, soie, 
appareil soudure electrique, ld. autogi>ne, moto· 
pompe mobile ete. 12 pieces (6 g-roupes) (sep.) 

Plomb pour waı.ı-on : 10000 kilos (aj.). 
filmographes: 4 pieces- (du reprecıentant de la fa

brique 47, Rue Bageue Montrouge Paris). 

B) Adjudications a la surenchere 

Objets hora d'usage : 21 lots . 
Oeehets de jule: 3226 k.- Sacs ld. 3886 picees. 
Peaux mouton : ~500 p.- Chevres : 400 p - Boeuf : 

75 pieces Boyaux : 6 O pieces. 
Cotonnades a fils de couleur : 337 kilos . 
The indigene : 70 kilos- Bois de chnrpente : 6200 

m3 Couffes : 29 pieees (aj.). 
Moteur Semi-Oieıcl vertical (60 CV.) Tableau de 

dislribution : 2 pieeeı Dynamos : 2 picces 
(220 V.) 

Peaux et boyaux des bctcs saerifiees. 
Epidiascope (pieces manquantes). 
Charbon cteint : 1200 kilos ete. (four Davoutpacha) 

Publique 
Gre a ırt-

Publique 
Publique 

Grc a grc 

Pli cach. 

Publique 

Publique 

Gre n gre 
Gre a gre 

Publique 
Grc i.ı gn' 
Publique 

Publique 
Publique 

Publique 

Publique 

" Gre iı gre 

9292 7'} 697 
2898 45 217 38 

PAS la p. 303 57 
650 et 300 48,75-2~.so 

711 20 53 34 

23200 - 1740 -

L. 14,5 la p. 1'13 55 

7670 - 575 '25 

'2870 - 215 25 
2487 - 187 -

781 84 59 

1531 02 

50 4 
5 25 

1 
Lieux d' adjudication et des ı 

Cahier des Charges 

Direction lmprimerie Etat 
Dep. Constr. Min. Trav. Publics. 

Com. Ach . Place Forte Tchanakkalc 
Comptabilite Ecoles Ankara. 
Dir. lnst. Edueation Ghaı.i. 

Com . Ach. Militaire Eskichehir. 
Com. Ach. Comm. lst. findildi. 

Oep. Mater. Min. Trav. Publics. 

Com. Aeh. Ecoles Ankara. 

Oep. Mater. Min. Trav. Publies. 

I Com.Fxpl.Ch.Fer Etat H.pacha. 
Com. Aeh. \1in. Def. Nat. Ankara. 

Com. Aeh. Comm. lst. Findikli. 
Com. Aeh. Econom. Monop. K.tache 
Seet. lneg-ueul Lig-ue Al•ronautique 

Dir. Ventes Douanes lstanbul 
Dir. F or~ts Uskudar (Haydarpacha) 

Municipalite Akehehir. 

Sect. Aydine Liıue Acronaut. 
Com. Ach. Comm. Ist. Findikli. 
Com. Aeh. lntend. lst. Tophane. 

Date 
,~ 1 

1 Heurel 

19-2-37 !5 
16·2-37 '5 

3-2-37 15 
16·2-17 15 

15-2-37 15 -

18-2-37 JS -

1 

19-2-37 14 -

19-2-37 14 -

19-2-37 10 -
6-2-37 11 

26-2-37 ıs 

19-2-37 10 
17-2-37 16 

8-2-37 14 
3-2-37 14 

15 jours 

15-2-37 
26-?.-37 15 30 
9-2-37 14 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

-D>~ 

Jeudi 4 Fevrier 1937 

Construction murs. en· ochement, eperons (contre inonda
tions-Vilayet Trabzon) (Min. Trav. Publics) .Y 252 

Cons•ruction et rcparation a l'observatoire de Kandilli 
(Travaux Puhlics lstanhul) .Y 251. 

Confection de 230 co~tumes (Ee. Super. lngen.) .\' 252. 
Chenıises: 2400 p.- Ftanelles fıl d'Ecosse : 2400 p.

ld. sport : 1200 p.- Caleçons bati.de : 3600 p. 
ld. sport : 1200 p. - Chauısetles: 8000 paires 
Mouchoirs : 3250 p. Pyjamas : 500 picees (lnten-
dance Tophane) .\ 249·250. 

Costumes : 38 p. Pnletols courts : 50 piecu Comp-
tabilitc Eeoles Superieureıt) .\" 254-152. 

Tentes (2 dimensions):80 piece!I. Comptab. Ec. Sup.) 252 
Materiel electrique di' ers (Fabriques Militaıres) .\: 254. 
Eıain en lingots : 2000 k.- (Ch. Fer Etat H.pacha) .\" '25-1. 
Semi-coke: 90 tonnes (Lyeee Sivas) .Y 257. 
lnstrum. et materiel pr. laborat. biologie : 44 loh (Mo-

nopoles) .\" 261. 
• Peaux et boyaux (Sect. Eskichehir Ligue Aeron.) .\" 257. 
* Dcehets de zinc: 800 k. (Munieip. lstanbul) .Y 263. 
Legumeı d'hiver : 6 lots (lntend. Ankara) .\" 263. 
Ri·par. mı:dresse Atikvalcl e a Usku-iar (Municipalite Is-

tanbul) .\' 263. 
Repar. ehaudiere a l'hôp. Gumuchsouyou (Comm. Istan

bul Findiklı) .\~ 263. 
Rı•par. immenble No. 78, Tarlabaehi.- Chene Roumelie: 

18 t.- Charme : 5 t. (Dir. Biens Nation. lstanbul) 
.\" 264. 

Savoıı : 9 tonneı (Division Sivas) .\' 264. 

V endredi 5 F evrier 1937 

Constr. pensionnat a Oulıı (Vilayet Moughla) .\" 247. 
Reparation garage (Comm. Istanbul Findikli) .\" 254. 
lnıtall. clectr. Musee Militaire (lntendanee Tophane) .\" 259. 
Installatton clcctrique Erbaa (Munieipalite Erbaa) .\" 234 
Acide nitrique: 500 tonnes (Fabriques Mititaires) .\: 226. 
Transformateurs; 2 p - Tııbleau de diıtrib. : 1 p.- Cible souterraif 

2350 metres ete. (Municipalite lz.midt) .\" 232. 
Matcriel divers (Direelion T clephones lstanbul) .\" 233. 
Meubles pr. laboratoire : 31 p. (Station Ketchieurene) .\~ 255. 
Vacuum lourde : 1 O t - Pr. Diesel: 5 t.- Hu ile lourde pour machiıı1 

5 tonnes (Monopoles) .\" 257. 
Flanelles <le laine : 2200 p. (Def ense Nationale) .\"· 255. 
Poteaux chataignier: 508 p.- Pin reıineux: 200 pieces (Directi0 

PTT. Samsoun) .\" 252. 
Arroseu"e poJr incendie (Municipalite Adapatar) .\" 242. 
"' Vapeur Haydarpacha (AKAY) .\" 257. 

Samedi 6 Fevrier 1937 

Fil de lin : 1850 kilos DC!ense Nationale) .\: 255). 
Lignite: 450 tonnes (lntendance Ankara) . .\" 263. 
Fılmograplıes : 4 pieees Defense Nationale) .\: 265. 
"' Machine a tricoter (8ureau Fisc Beehiktaclıe). 

* Les astfrisques indiquent une vente par voie de surenchcre. 

N. B.- Leı Nos indiques en regard dea articles sont eeuıc 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

L'etat des comptes de clearing avec la France 

et l' Allemagne 

Pendant le premier semeıtre 1936, les importations 
de la Turquie ont atleint 44 millionı 560.000 livres 
turques eontre 43.392.000 liv. turqueı pour la periode 
correspondante de l'an dernier. Lea exportations pour 
la periode sous revue se ıont elevees a 41.006.500 liv. 
turques contre 34.161.000 Ltqs. precedemment. La ba
lanee eommerciale se solde done par un deficit de 
3.533.000 Ltqs. pendanl le premier semeatre 1936, 
eontre une moinı-value de 9.231 .()()() Ltqı. pour les 
six premiers mois de 1935. Ces chiffres ıont les pluı 
eleves obtenus depuis 1933. 

On constate, ecrit le Bulletin de la Banque Otto
mane, la progression marquee deı echangeı exterieurs 
de la Turquie, qui <'ontraste avec l'amenuiıement du 
eommerce mondial. La puıivite de la balance com· 
merciale a un caractere purement saiıonnier, la cam
paine d"exportation de la plupart des produita arri· 

coles ne commençant qu'au moiı d'aoiit, pour durer 
jusqu'en decembre . 

L'accroissement des importationı, qui se poursuit 
malgre que la Turquie commence a se ıuffire a elle
meme pour des articles achetcs jusqu'ici en totalite 

(Lire la ıuite en 3eme par•) 


