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Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma-
yan tediyat makbul değildir . 

Yıl: t Sayı: 222 

İÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

4 Matbaa işleri ·Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 
5 Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

6 Kereste • Tahta v. s. 
7 Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

Emlak 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

Osmanlı Bankası 

Osmanlı Bankasmın Galata, Yenicami ve Beyoğlu de.vairi, 
Şeker Bayramı münasebetile 15, lfi ve 17 ilkkanunu 936 tarihle· 
rinde kapalı bulunacaktır. 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz Levazım Amirliği Satınalına Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2814 lira olan 60000 kilo muhfelif yaş 
sebze 2() Birincikanun 936 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 
11 de açık eksiltme usulile alınacaktır. 

Şartnamesi Komisyonda her gün parasız olarak verilir. 
İsteklilerin 211 lira 05 kuruştan ibaret muvakkat teminatı İs

tanbul Vilayeti defterdarlığı Muhasebe müdürlüğüne yatırarak 
mukabilinde alacakları makbuz veya Banka teminat mektubu ile 
belli gün ve saati:e K.ısımpaşada bulunan Komisyonumuza mü-

racaatları. 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 - Samsun Askeri hastanesinin ihtiyacı olan 20,000 kilo ke
yun eti kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşt~ır. Tutarı 5500 
lira muvakkat teminalı ise 412 lira 50 kuruştur. ihalesi 22-12 ·936 
salı günü saat l lde yapılacaktır . Şartnamesi parasızdır. Görmek 
ve almak istiyenlerin hergün Tümen binaf.lndaki komisyona baş 
vurmaları. 

2- Eksiltmeye girecek isteklilerin vesika ve teminatlarile be
raber zarflarını ihale saatından bir saat evvel komisyona vermiş 
olmaları gerektir. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Midyat garnizonu senelik ihtiyacı olan 150 ton fabrika 
unu 23· 12-936 çarşarnba günü aaat 14te kapalı zarfla eksiltmesi 
:,-apılacaktır. 

2 - Teminatı 1463 liradır. 
3- İsteklilerin şartlarını görmek üzere hergün ve eksiltmeye 

gireceklerin de m~zkur gün ve saatte komisyona müracaat et
meleri. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Erzurum Vilayetinden: 

1 E.ksiltmiye konulan iş: Üçüncü Umumi Müfettişlik merke· 
zi olan Erzurum şehrinin İstanbul kayrisinden başlayıp kiremit, 
toprak, kars ve süt niaan tabyalarından geçen hattı muttasıl ve 
Sarı:Caınış dekovil istasyonu ile yeni mezbaha civarından bir ki
lometre mesafeden geçen hattı mevhum dahilindeki meskun ve 
gayrimeskun kimselerden 500 hektarının haritasının alınması i
çin eksiltmiye çıkarılmıştır. İşte istekli çıkmadığından yeniden 
bu iş eksiltmiye çıkanldı. 

2- Muhammen bedelli hektarı 20 şer liradan 10000 liradır. 
3 - Bu işe aid şartn me ve evrakı fenniye şunlardır: 
A - Nafıa Vekaletince kabul edilen şehir kasabaların hali 

hazır haritalarının alınmasına aid şartname ve Erzerum şeh· 
rinin haritanın alınmasına aid şartname Erzurum şehrinin harita
sının alınmasına dair hususi şartname. C - Bayındırlık işleri 
genel şartnamesi. İstekliler bu şartname ve evrakını Erzurum Vi
Jayetinden okuyup alabilirler. 

4 - Eksiltme 5- 1-937 sah günü saat 13 te Erzurum Vilayeti 
N"tfıa Müdürlüğünün odasında yapılacaktır. 

•• 

'GAZl5:TE Sİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PERŞEMBE 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

10 Birinci kan un 1936 

5- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 750 lira muvakkat ' 
te•ninat vermesi ve bundan başka aşağıdaki şartları haiz olma- 4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mz.lzeme 
sı lazımdır. 

A Şimdiye kadar her hangi bir şahsın 200 hektardan aşağı 
olmamak şartile haritasını aldığına dair vesika ibraz etmesi. B
İsteklilerin harita mühendisi veya bu işi y.ıpabileceğine dair Na
fıa Vekaletinden veya Harita Umum Müdürlüğünden alınmış ve- ' 
sikası olması. 

6- Teklif mektubu yukarıda dördüncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar Erzurum vilayeti Nafıa müdürlüğü 

dairesinde teşekkül eden Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz 

mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublar dör
düncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfını 

mumla iyice kapatılmış olması tarttır. Postada olacak geci kme
ler kabul edilme::. 

7- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır . 

Darüşşafaka Direktörlüğünden: 

Okul bahçesinde yapılacak olan çamaşır ve bulaşıkhaneyi 
yapmak istiyenler şartnamesini görmek için hcrgün ve münaka
saya iştirak için de 21 - 12-1936 pazartesi günü saat 14 de 450 lira 
teminat akçesile Nuruosmaniyede Türk Okutma Kurumuna mü- 1 

racaatları. 

Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi 1250 lira 69 kuruş olan Salkımsöğütte Posta ve 
T~lgraf fabrikası binasının tamiri açık eksiltmeye konulmuştu ... 

Eksiltme 25· 12-936 tarihine raslıyan cuma günü yapılacaktır. 
Talihlerin Baymdırlık işleri genel, hususi ve fenni şartname · 

!erini ve proje, ke if hulasasile buna n.üteferri diğer evrakı gör
mek için hergün, eksiltmeye iştirak için de 94 liradan ibaret mu-

vakkat teminatlarını daha evve! vezneye yatırdıktan sonra en az 
1000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair gösterecekleri vesika 

üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış oldukları müteahhidlik ve 
Ticaret Odası vesikalarile muayyen günde saat 15 le Fabrikada 
müteşekkil komisyona müracaatleri. 

Devlet Demiryoll.ırı ve Limanları U. İdaresinden: 

Birinci işletme mıntakasnıda Haydarpaşa-Ankara hattı üze
rinde aşagıda mevkii, miktarı, muhammen bedel\ ve teslim müd
deti, muvakkat teminatı yazılı 3 mahalde balast ihzar ve vagon· 
da veya ocakta teslimi kapalı zarf usulile ayrı ayrı eksiltmiye 
konmuştur. 

Eksiltme 28-12-936 pazartesi günü saat 15 te Haydarpaşada 

gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ve ihale kanu-

nu mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve 
her ış için hizasında yazılı muvakkat teminat makbuzlarile her i-

ki teslim şekline göre fiat teklifini havi zarfların üzerinde hangi 
mahaldeki balast için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatin
den bir saat evvel makbuz mukabilinde Haydarpaşada Komisyon 
Reisliğine vermiş olmaları ve teklif sahihlerinin de eksiltme gü-

nü saatinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenle
rin de Haydarpaşa Yol Müfettişliğine müracaatleri lazımdır. 

Şarteame ve mukavele projeleri ve genel şartname komis · 

yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
Beher metre mikab muhammen bedeli 
Vagonda Ocakta Müddeti Muvakkat 

Mevkii K. L. M. teslim teslim teslim bedeli Mik. teminat 

Vezirhan 217+ 000 
Bozyük 258+ 000 
Polatlı 479+ 000 

Kr. Kr. 
138 134 6 ay 
147 143 9 " 
138 134 6 " 

5520 
22050 
6900 

4000 
15000 
5000 

414 
1654 
517,5 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Küçük Yozgatta Dekovil hattı yaptırılması: 
Keşif bedeli 13080 lira 36 kuruş olan yukarda yazılı inşaat As. 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü 11atınalma komisyonunca 28-1-937 
tarihinde perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile
c l'.'ktir. Şartname 33 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Ta· 
lipleritı muvakkat teminat olan 982 lirayı havi teklif mektupla-

rını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı 
vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları . 

3-t:lektrik Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme -- -
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Asker konağı kalorifer tesisatının tamiri 24-12-936 perşembe 
günü saat 14,3(.t da Tophanede Satınalma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 600 liradır. İlk teminatı 45 

liradır. isteklilerin kanuni vesikalariyle beraber belli saatte ko· 
misyona gelmeleri. 

Oarpane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
1- 150 aded döküm potası ile 60 tane kapağı kapalı zarf 

usulile 
2 - Matbaa için tahminen 150 kilo çizgi, 1800 aded köşe çiz

giı.i ve 543 kilo muhtelif puntoda hurufat ve 132 kilo espas, an· 
terlin ve katrat açık eksiltme ile alınacaktır. 

3- Tahminen 50.000 kilo kırpıntı kağıt ve 2.000 kilo kurşun 
remadı ve 1.200 kilo kırpıntı deri ve 150 aded çimento torbası 
ve 2.500 kilo hurda çelik parçaları ve iki aded müstamel çini ve 
bir aded gaz sobaları pazarlıkla satılacaktır. 

4- Pota ve kapakları muvakkat teminatı 250 liradır. Eksilt
mesi 25-12-936 saat 14te. 

Eksiltmesi 28-12·936 saat 14 te yapılacaktır. 

5- Hurufat ve çiziilerin muvakkat teminatı 120 liradır. 
6 Diğer eşy;mın kısım kısım pazarlıkla arttırmasına 30-12-936 

saat l-tte başlanacak ve teklif mektubları eksiltme saatinden bir 
saat evvel Müdüriyete tevdi olunacatdır. 

7 - İsteklilerin şartnameleri almak, nümuneleri ve satılacak 
eşyayı görmek için 14-12-936 dan itibaren hergün saat 15te İda
reye müracaat edilebilir. 

5-Mobllya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Asker Konağı için su borusundan 200 adet altlı üstlü karyola 
23· 12-936 çarşamba günü saat 15te Tophanede Satınalma Komis
yonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 3-tOO liradır. İlk 
teminatı 255 liradır. Şartname ve nümunesi Komisyonda görüle
b' lir. İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

6·Kereste, tahta ve saire 

Sıvas Nafia Müdürlüğünden : 

Şa.·kışla ile Akçakışla yolunun 15 inci kilometresinde ve 
Bozkurt mevkiinde Kızılırmak üstünde yapılacak olan ahşap Boz
kurt köprüsüne gereken kerecıtenin keşfi mucibince ihzar ve köp
rü başında teslimi 9762 lira 19 kuruş bedelle açık eksiltme 
usuliyle ve 21 - 12 - 936 gününde Nafıa MüdGrlüğü odasında 
ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 
732 lira 16 kuruştur. Keşif ve şartname, mukavelename hergün 
Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin Nafıa dairesine müra· 
caatleri ilin olunur. 

• 

7 -Müteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

l - 576 kilo eğer sabununun 2-12·936 daki eksiltmesine talip 
zuhur etmediğinden 12-12-936 cumartesi günü saat IOda yeniden 
eksiltmesi yapılacaktır 

2- isteklilerin 31 liralık ilh teminatlarile komisyona gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Bir No.lu dikimevi için 40000 adet parlak düğme 80000 ıadet 
Skandrak düğmesi 150000 adet küçük kopça 21-12-936 pazartesi 
günü saat 15,30da Tophanede Satınalma Komisyonunda pazarlık· 
la alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 605 liradır. İlk teminatı 
45 lira 37 kuruştur. Şartname ve nümuneleri Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 

• * • 
Bir No.lu Dikimeviiçin 600,000 adet küçük kemik düğme 24-12-936 

perşembe günü saat 14te Tophanede Satınalma Komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 3000 liradır. İlk teminatı 
225 liradır . Şartname ve nümuncsi Komisyor.da görülebilir. İstek
lilerin b~lli saatte Komisyona gelnıelcri. 

• ,, ıJ: 

İnhisarlar ıçın 150000 adet tuz çuvalı alınacaktır. Bak İnhisar· 
lar Umum Müdürlüğü ilanlarına. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1-Miiteierrik 

İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 
Bir borcun tell\İni istifası için satılmasına karar verilen 550 1 
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İstanbul G"' .. v .. 

c- unırugu Başmüdürlüğünden: 
ı unıriik ••tıtından· S 
tırlıtında ıo5s- . ' abşın 3 sayılı ambarında safi 7500 kilo 

terit halinde z· a lıra 79 k. değerinde A. C. markalı 75 yuvarlak 
ce tı •vana k•ğ d 

aa lacalctır Şa t a 1 ı kapalı zarf usulile satış müdürlüğün-
•alckat tenıinat 

795
r_ n~ıneler parasız bu müdürlükten verilir . Mu-

dı 28-12 9 lıradır T kl"f k 36 gü • · e ı me tubları makbuz karşılığın· 
teld") · nunde saat 14 k d · 

UI 1-1 erı.n Ticaret e a ar bu müdürlükçe alınır. Is · 
11 11 daıre1• d Odasına k tl ld ıy01 • ın e teklif k ayı ı o uklarına dair vesikaların 

ilinde saat 15t ıne tublarına koymaları şarttır. Mektublar 
nııneleri . e satış s ı d 
Zarf nıız altında a onun a açılacaktır. Tekliflerin şart-

a lconulınaı1 rne b •!r~lan yere yazılıp şarlna:nelerle birlikte 
c urıdır. Değeri 10595 lira 79 kuruş. 

İstanbul 4 .. . .. 
Bir bö uncu Icreı Memurluğundan: 

'l rçtan dola 
rı en lllatbaa . yı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar ve· 
•e delik rnakınesile d' 
tt makineleri . ınamo motör tulumba marangoz rende 
~rrrıa 18-12-936 Petın para ve açık arttırma ile birinci ar· 
60-(2 936 cuma - -
ıuv Pazartesi __ gunu saat 10 da satılmadığı taktirde 

•r caddesi 3.l 35 gunu saat IO da Galatada Şairziyapaşa şeh-
tdıcatınd numaralı L f 

•n tali eon er fabrıka atelyesi içinde sa-
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Çini aoL- ağıt Ve deri 
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qlar v. 1 ' Çanta torbası, hurda kurşun ve çelik 

P •ne MGd· · •atılacakı 
urlüğü .1• ır. Bak Matbaa işleri sütununda Dar· 

ı anına. 

Askeri Fab "k 
rı alar 

U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 
Tab111• • 50 2.\-ı •nı bedeli 375 . ton yonga 
2-936 cunıa .. ~ _ lıra olan yukarıda miktarı yazılı yonga 

teldu . 6unu •aat 1 • 
erın llluvakk 4 te açık arttırma ile satılacaktır. ls-

Jıh it at tem· 
•nunun 2 v 

3 
ınat olan 28 lira 13 kuruşun ve 24BO sa· 

n llatte k ' rnaddel · d l · kl ·· - ·· Ofhiıy erın e yazı ı vesaı e sozu geçen gun 
ona nı· 

ur•caatları. 

CiNsi Ankara Valiliğinden: 

Muhammin bedeli 

J93o rn d 
o tli Yedi 1c· • 

ker tnar)c 1 tşılik Stüdb 
Y a ı oto ı.. e· 

edi kitil"k . ınooıl. 
' Lınk l otonıobil. o n markalı 

~b~ -oo 00 

Lira Kr. 

400 00 

Depozit 
miktarı 

Lira Kr. 

30 00 

37 50 14 d a Y•talı ik· ... 
e P•zırhkla 1 

•det otomobil 11-12-H36 cmma günü s:ıat 
T •liblerin h. ••lalacaktır. 

ıcçen • ızalarında .. 
ıun ve ıaatte D iosterilen depozite makbuzlariyle sözü 

eftarlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

Sıvas Orman M"d" ı·· v •• d 
Sıv81 u ur ugun en: 

nıerk ..... eı ve 1c·· 
•n eınvali 28· 1i-~Yle.ıtnde hazine namına müsadere edilen 

&IJedeye çıkarılın tarihinden itibaren 15 gün müddetle mü-
llat 10 d . ıştır. 12-12 936 "h" - d'f . .. -a •hale d'l • tarı ıne musa ı cumartesı gunu 
..... Direktörlu·-,.-' 

1 eceğinden müşterilerin muayyen günde Or
ısUne rn· 

~ uracaatl . ·ı- 1 ~ ıerı ı an o unur. 

-~-!· Enı lak ~~=~~~~~ -
İstanbul 

C Def tarhğından : 
inı Vevkii 

Çıkınalcçılır Muhammen bedeli 
Lira Ye · h da Dayahatu 

< • nı anın orta k n mahallesinde Büyük 
ald p atın 58 N 1 

n 

k •yı: ' 0 • 1 odanın on altıda 
. •dılcöyünde 
rıye . Osmanc.ğa 

. Yenı Nailbey 
1 

k mahallesinin eski Baha-
150 

evın dörtte bir bu ok ağında eıki 14 yeni 6 No. lı 
Yuka d çu payı : 1687 

rı a cinı 
ler Gzerinden ve mevkileri 1 -

açık a tt yazı 1 emlak hiz.alarındaki bedel· 
lerin t . r •tına us "l . 

ve edıve şera'ıt· . .. uu e ayrı ayrı satıla aktır. lstekli-
g- - •nı oğr . . 

unu saat on dörtt - enmek ıstı yenlerin 21-12·936 pazartesi 
d· ı- e Yuzde 7 -

ur uğünde toplanan k . ,:l pey akçelerile Milli Emlak Mü-
o.nısyona müracaatları. 

Beyoğlu Vakıflar o· kt·· ı- v •• d 
ıre or ugun en: 

Beyoğlu Pan l Kiralık Emlak 
Beyotlu Kat!a ~ Elmadağı caddasi 33 No. lı ev 

n ,, Ustafa Çelebi telgraf sokak 13 19 ev 

,, ., " " Abdullah sokak 18 No. lı ev 
Sütlüce Mahmut a~ ,. ,., ,, 16 ,, ,, 
Nişantaşında Mu d~ mahallesi hamam caddesi dükkan 
Kuruçeşme ve c:~dıye. caddesinde 43 No. lı dükkan 
Yukarıda yazılı vakı~sınde 119 1 No. lı arsa. 

Döviz bütçesi 
1937 Döviz bütçesi hazırlan· 

mış ve tasdik edilmek üzere 
Vekiller heyetine verilmiştir. 

Yani bütçe bir ikinci kanun
dan itibaren meriyete konacak
tır. 

Malum olduğu üzere hüku
met ilk defa bu sene ve 1936 
umumi muvazene bütçesinden 
aldığı salahiyete istinaden bir 
döviz bütçesi vücude getirmiş· 

ti. Döviz işlerinin bir bütçe ile 
edilmesi d'5vizlerin en mübrem 
ihtiyaclara hasrını kolaylaştır· 

mıştır. 

1936 döviz bütçesi varidat ve 
masraflarında tam bir muvaze
net görülmüştür. 1937 döviz 
bütçesinde 1936 döviz bütçesi
ne nazaran esaslı bir değişik
lik yoktur. 

Har cır ahlardan Hava ver
gisi Alınmıyacak 

Hava kuvvetlerine yardım 

' vergisi kanununun istisnalara 
ait bulunan maddesinin bir 
noktanın talbıkinde, bazı ma
hallerde tereddüde düşüldüğü 

vekaletce görülmüş, bu arada 
kilometre, deniz mili he sabile 
verilen harcırahların vergiye 
tabi tutulduğu anlaşılmıştır. 

Halbuki , harcırahların hakiki 
vesaiti nakliye masrafları ta
mamen, maktu harcırahlar da 
hakiki vesaiti nakliye masrafı
na tekabül eden miktarlar ve· 
rilecek ve bunlar vergiden is
tisal edilecektir. 

Havayici zaruriye fiatları 
indiriliyor 

Havayici zaruriye fiatlarını 

indirmek için yapılmakta olan 
tetkikat mıisbet neticeler ver
mek üzeredir. Bunların arasın · 

d~ benzinin litresinden 8 kuruş 
indirilerek fiatıııın 17 kuruşa 
kadar düşürülmesl, ayrıca pet
rol ve şeker fiatlarının da u 
cuzlatılmaşı vardır. 

Numarasız bina kalmıyacak 

Belediye sınırları içindeki bi
nalardan bir kısmında hali nu
mara bulunmadığı yapılan tef
ti,lerc!en anlaşılmıştır. Btlediye 
reisliği, ditn şubelere gönderdi
ği bir tamimde lazım gelen kon
trolün yapılarak numarasız bi· 
nal;,ıra derhal numara verilmesi 
lüzumu bildirilmiştir. 

Buğday vesusam fia tları 

Avrupa buğday rekoltesinin 
noksan olması yüzünden buğ

day fiatlarında bir haftadanberi 
hafif bir yükseliş vardır. Bu 
yükseliş , yerli buğdaylarımıza 

da tesir etmiştir. 

Evelki gün, piyasaya 80 va· 
gon kadar buğday gelmiş ol
masına rağmen fiyatlar 8-12 
para kadar yükselmiştir. Yüz
de 2-3 çavdarlı Polatlı malları 
6,05-6, 10 kuruş kadar fiyat 
bulmuştur. 1 ·2 çavdarlı huğ· 
daylar ise altı kuruş 12 buçuk 
paraya satılmıştır. Detirmenci· 
lerin ellerinde stok mal bulun· 
madığından ve Meninden her· 
gün buğday ihraç edildiğinden 
fiatların daha ziyade yüksele
ceği söyleniyor. Yüzde 21 çav
darlı mallar bile 5,25 kuruştur. 
Mersinde vagon teşlirrıi fiyat
lar da 5,25 dir. Bir haftadan 
beri buğn~y fiatlarında nev'ine 
göre 15-20 para gibi mühim bir 
yükselme göze çarpmaktadır. 

Susam fiyatları da yükselmi
ye başlamıştır. Bursa malı ve 
çuvallı olarak kilosu 16,10 ku· 
ruştur. Antalya maUaıı 17 ku
ruş fiyat bulmuştur. 

a a verilmesi 7. l2-0J6 ?1~~laaın 31 mayıs 9.'l7 sonuna kadar ki-
., r Y b k 

1 1
. scununden itibaren bir ay müddetle pa-

c zarlığa ıra 1 mıştır •. steklilerin hergün Beyotlu vakıflar direk· 
törlüğÜ akarat kalemıne ıelmeleri. 

Arpa ve mıaırlarda da üç 
gün evvelkine nazaran iki üç 
para gibi hafif bir yükıeliş var
dır. 

Şark Oemiryollarına 

kıymet biçildi 

Şark Demiryolları şirketinin 

bütün malzemeıile nakil ve cer 
vasıtaları ve sair eşyasına kıy
met takdir eden cer ve yol 
h~yetleri azalarını çalışmalarını 

bitirdiklerinden, evvelki akşam 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre heyetler 
şirketin oütün menkul ve gayri 
menkullerine 4 milyon lira kıy · 

met biçmjşlerdir. 
Şirketin Pariste bulunan mec

lisi idare ikinci reisile iki mü 
tehassıs ve bir müşaviri geçen 

sabah şehrim İze gelmişlerdir. 

Murahhaslara buradan M Bahd 
iştirak edecek ve hep be 

raber Ankaraya gideceklerdir. 

Esasa ve teferruata taalluk 
eden hususatta evvelce hemen 
hemen mutabık kalındığından 

bu defa yalnız pazarlık yapıla

cak ve fiat hususunda anlaşı

lınca şirket imtiyaz ve vasıta
ları satın alınacakhr. 

Konserve ihracatımız 

Ticaret konseye ve ataşeleri 
Türkofiste toplanarak tüccar· 
larla temaslarına devam elmiş 

lerdir. Dün konservccilerin di
lekleri dinlenmiştir. 

Bu seneki konserve ihracatı
mız geçen .senelere nazaran bir 
hayli a<.almıştır. Türkofis, Mar· 
silya ajanı bilhassa bu işle 

meşgul olmaktadır. Bu madde 
üzerindeki ihracatımızın azal
ması sebebleri uzun uzadiye 
tetkik edilecek ve İcab eden 
tertibat alınacaktır. 

İngiltereyi! gönderilen 
kepekler 

Kepek ihracatçılarımızın İn 
giltereye gönderJikleri bir çok 
malların mevcud anlaşma hi
lafına olarak İngiltere gümrük
lerinde b'!kletildiği ve bu yüz· 
den külliyetli miktarda antrepo 
parası vererek zarar ettiklerini 
hükumete bildirmişler~i. 

Hükumetimizin İngiltere hü
kumeti nezdinde yaptığı temas
lardan sonra bu ihtilaf halledil
miş ve bu k'"'peklerin kJiring 
esasına istinad ettirilerek itha
line müsaade olunmuştur. 

Çekoslovak monopolu 

nerelerden tütiin alıyor 

Çekoslovak tütün inhisar ida
resinın, memleketimizden bir 
milyon 250.000 kilo tütün ala
cağından bahsetmiştik, bu iş 

için açılan münakasa sona er
miştir. Bu münakanda 17 fir. 
ma kazanmıştır. Menşe it!barile 
monopolun alacağı tütünleri 
aşağıya yazıyoruz: 

Meolie 
Taşova 

Kendek 
İzmir 
Gönan 
Düzce 
Trabzon 
Bafra 
Samsun 

Kilo 
2.ısooo 
2()5000 

39300 
85000 
30000 

125000 
tJ3000 
40000 

Samsunda Tütün satışları 

Bir aydanberi başlıyan tütün 
satışları, diğer mıntakalardaki 

ne nazaran bu havalide yavaş 
gitmektedir. Piyasa açılahdan
beri Samsun ve Bafrada ancak 
yarım milyon kilo tütün satıla
bilmiştir. İnhisarlar idaresi de 
mübayaatta yavaş hareket edi
yor. 

Bu sene Amerikan kumpan · 
yalarının tüccardan mübayaatta 
bulunmamaları yüzünden, bir 
çok tacirler, tütün alıp alma· 
mak hususunda tereddüde düş
müşlerdir. 

Samıuıı mahsulü dizi tanka 
7~·120, Bafra 115-105 kuruş nra 
•ında, Görmez tütünl e ri d e 
5-1.> kuruştan satılmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında zürraın 
çoğu tütünlerini tonka yapıp 

satmaktan vazlı?'eçmişler \ e de· 
met yapmai:'a başlan:ıışlardır. 

Yumurtacılık ve tavukculuk 
kongresi 

Ank.arada bir tavukçuluk ve 
yumurtacılık kongresi toplana· 
cakhr. Yumurta ve tavuk ihra
catımız yılda 15.000.000 lirayı 

bulurken bu miktar son sene
lerde düıı:nüştür. 

Kongrede yumurtacılığıınızın 

inkişafı için alınacak tedbirler 
görüşülecekti r. 

ilLtısat Vekaleti, şehrimizde· 
ki yumurtacılar birliğinden bir 
rapor i.stemişlir. 

Kongrede yumurta ihraç ni
zamnamesinin ihtiyacı tamnmile 
temia edecek şekilde değişti

rilmesi de bahse me,·:ıu teşkil 

edecektir. 

Hollandadan bir ticaret 
heyeti geliyor 

Mevcut ticaret anlaşması üze
rine tadilat yapmak üzere An
k&raya bir Hollanda ticaret he· 
yetinin geleceği yazılmıştı , fakat 

bu bazı sebeplerden dolayı Hol
landadan hareketini tehire 
mecbur kalmıştır. Maamafih 
Hollanda hükfımeti tarafından 

H~riciye Vekaletine \'erilen 
bir notada heyetin kanunusani 
ayının ilk haftası içinde Anka
rada bulunacağı bildirilmiştir. 

Hollanda ile aramızdaki ti
caret anlaşmasının tadili Tica
ret vekaleti müsteşarı B. Faik 

Kurdoğlunun Laheyede bulun 
duğu esnada kararlaştırılmıştır. 
Bu teşebbüsle şu her iki gaye 
istihdaf edilmektedir. 

1 - İki memleket arasındaki 
ıticari muameleleri kolaylaştır

mak, 
2 Hoilanda maliyecilerini 

ve ı;anayicilerini, snnayı planı-

• mıza dahil gemi, liman, telsiz 
telegraf istasyonları, fabrikrılar 

inşaatı ıribi büyük işlere iştirak 
ettirmek. 
Tediye husıusunda müşkülata 

maruz kalmadığı taktirde iki 
memleket arasındaki mübade
leler halihazırda olduğundan 

daha ziyade canlandırılabilecek
tir. 

Bu gün Türkiye-Holanda ti· 
caretinin başlıca zorluklarını 

takas muameleleri teşkil et
mektedir. Mevcud klering an· 
!aşması her ne kadar bu usulü
derpi' etmekte ise de bu hu· 
susta matluk olan müsaid şera
iti ihtiva etmemektedir . 

Hala meri olan klering an
laşmasının imzasından beri 
klering harici hususi takasın 

genişletilmesi hakkında müıa· 

kereler cereyan ettiği halde 
bugüne kadar her iki memle
keti tatmin ~decek bir hal ça
resi bul unmanııştır. 

Ankarada yapılacak olan 
müzakerelerde bu hal çaresinin 
bulunacağı kuvvetle umulmak
tadır . 

Milli emlakin istimlakine 
dair yeni izahname 

Taksitle satılan milli emlak, 
ihale ve ferağdan önce istim
lak edildiği takdirde yapılacak 
muamele hakkında 2490 numa
ralı kanund'il mevcut hükümle
rin tatbikinde vukua gelen te
reddütleri gidermek için Mali
ye Vekaleti defterdarlıklara bir 
izahname göndermiştir. 

Artırma ve eksiltme kanunu
nun meriyetinden önce satıl

mış olup kanunun meriyetin
den sonra istimlak edilmiş ve 
hazine istimlak tarihine. kadar 
gayrimenkulün vaziyetinde hiç 
bir tahavvül vaki olmamış mil
li ve metruk emlak hakk•nda 
kanunun 26 ncı maddesinin 
son bendinin birinci fıkrası tat
bik edilecektir. 

IO Birinci kanun 

Bu kanunun mcr'iyetindeP 
sonra satılmış olan milli ve 
metrük mallardan ferağ yapıl· 
mamış ve taksit alınmamış o 
!anların muvakkat teminatı ge· 
ri verilerek o adamın istimlak 
edilen o mal ile alakası kesile· 
cektir. Ancak böyle ferağı ya· 
pılmamış olduğu halde satın 

alan kimsenin intifa ve işgali 
altında buluna.1 emlakin ecri 
misal tahakkuk ettirilerek mu· 
vakkat teminat aktisesinden 
mahsubu yapılarak üst tarafı 

istihkak sahibine verilecektir. 
Ecri nıisili teminat akçesinden 
fazla olursa ayrıca takibat ya
pılacaktır. 

İhale edilip henüz ferağı ya
pılmadan veyahut ferağı yapıl

dıktan bir veya bir kaç taksit 
vermiş olanların gayri menkul
lerinin istimlaki takdirinde is
timlak bedeli kıymete esas tu
tularak verilmiş taksitlerle in· 
tifo miktarları nazarı itibara a
lınarak ta.·aflar hesaplaştırıla 
caktır. 

Gayri menkul istimlak edilin
c~ye kadar her hangi bir tebed
dül ve tagayyüre uğrarsa umu· 
mi hükümler tatbik edilecektir. 

Almanyaya portakal 
ihracatımız 

Almanyaya portakal ihracı 

için Almanyada bir şirketle 

mukavele imzalanmıştır. Bu 
mukaveleye göre şirket bu yıl 
içinde 50 bin sandık içinde bir 
milyon kilo ağırlığında 5,525,000 
tane portakal alacaktır. Porta
kalların 5 bin sandığı 80 tane
lik, 32,500 sandığı lOOer tane
lik 12500 sandığı da 150 şer 
tanelik olacaktır. 

Portakalların üstüste beher 
sandığı 162,5 kuruşa Payasta 
vapura teslim edilecek ve her 
parti mal teslim edilir edilmez 
parası peşin olarak ödenecek
tir. Portakal nakliyatı için Pa· 
yasa hususi vapur gelecek, bu 
vapur 12 gün sonra Payasa var
dığı zaman portakallar muay
ene edilecek , eğer içinde yüzde 
beşten ziyade çürük çıkarsa 

yüzde beşten fazlası tüccar ta
rafından tazmin edilecektir. İlk 
parti mal kanunuevvelin beşin
de, ikinci parti mal da ayın 

25 i ile 30u arasında teslim e
dilecektir. 

Fransız rejisinin aJacağı 
tütünler 

Fransız tütün rejisinin Türk 
tütünleri için açtığı 360,000 ki
loluk tütün ınünakasası kapan· 
mıştır. Münakasaya 13 ihracat· 
çı firma g!rmiş , 9 firmanın nü· 
muneleri kabul edilmiştir. 

Bu tütünler H35-H36 mahsu· 
lünden olacaktır . 

Nizipte Fıstık Enstitüsü 
Memleketimizin en önemli 

ihracat mallarından olan fıstık
larımızın yetiştirme tarzının ye· 
nileştirilmesi ve fıstık haa
talıklar. üzerinde tetkikler ya
pılması için Ziraat Vekaletince 
şehrimizde fıstık enstitüsü açı
lacaktır. 

Enstitü için Vekalet mütehas
sısları tarajından Bel'az mevkii 
ile Nizip yolu üzerindeki İtlik 
denilen iki yer tesbit olunmuş
tur. Son günlerde Ziraat Ve
kaletince enstitünün İtlik mev
kii..,de açılması kararlaştırılmış 
ve buranın istimlakine başlan
mıştır. İstimlak muamelesi bi
ter bitmez tesisata geçilecek
tir. 
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IO Birinci kanun -
• 
Istanbul Ticaret Borsası 

Madde 

Buğday Ekstra yumuşak 
Yumuşak 

Yumuşak 
.. 
" ,, 
" 
" 
" ,, 
,, 

Arpa 

" Çavdar 
Mısır 

" Yulaf 

Sert ekstra 
Selr 
Sert 
Sümter 
Kn:ılda 

Mahlut 
Yemlik 
Dökme 

Beyaz 
Sarı 

Kuşyemi 

K.tohumu : 
Yeni mahsul 

,, ,, 
Afyon 

" Nohut 
,, 
,, 

Darı 

" Susam 
Fındık 

" 
" Tiıtik 
,, 
" 
" 
" 
" yapak 

" 
" ,, 

ince 
kaba 
ispanya tohumu 
kalburlanır.ı~ 

natürel yeni 
beyaz 
sarı 

Yeni mahsul 
lçtombul 
İçsivri 
Kabuklu 
Oğlak 
Ana mal 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

Anadol kırım 
Tabak 
Trakya kırım 

B. peynir : 
,, tabak 

tam yağlı 

yarını yağlı 

yağsız 
,, " 

" " Kaşar 

,, 
Z. yağı 

" 
,, 

yağlı 

yağsız: 

Ekstra 
Birinci yemeklik 

: Sabunluk 
" " Nebati yağ Ay çiçeği taaf. 

,, ,, Haş haş 

" ,, 
" Un 

" 
" 
" ,, 
,, 

" 

" Pamuk 
,, Susam 
,, Bezir pişmiş 

Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yumuşak 

,, sert 
Razmal 
Paspal 
Kepek 

* * * 
Aıgari 

l) 7 50 
5 37 50 
5 2() 
() 30 
5 37 !)() 

5 25 
7 50 
7 50 

5 17 50 
IO 

5 
5 

4 
3 
4 

37 50 
5 

3 25 
4 5 
4 15 
ıı 

8 35 
500 
450 

10 20 
7 10 
5 27 5 
.. 2.5 
3 35 

16 20 
68 20 

40 
\25 
117 20 
119 
85 
85 
&1 
55 
36 
68 20 
47 20 
32 32 
18 9 
8 

41 20 
16 

55 
50 
38 

·l2 
.t4 
43 
32 20 

700 
620 
590 
500 
2.50 

2 12 
3 5 

Azami 

6 15 
6 2 50 
5 37 50 

6 
5 36 
5 .35 
5 \6 
5 22 50 

4 6 

3 30 

491 10 

\28 
122 

20 20 

42 

52 20 

44 20 
.t4 20 
45 
40 

735 
6.tO 
689 
(jl4 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında 
Muamele Gören Maddeler 

Afyon, Araşit yağı , arpa, Avderisi. Ayçiçeği yağı, Badem, 
Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, Bulgur, Burçak, Ceviz, _çav
dar, Darı , Fasulye. Fındık, Haşhaş tohumu, Haşha~ yağı, ipek, 
İrmik , Kaplıca , Keçikılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
yağı , Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır. Nohut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaıfar) Razmol, Susam, susam 
yağı, Tiftik, Un (Buğday, Mııır) Yağ, Yulaf. 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Kilo 
800 
300 
200 

Sabunlu kösele 
şaplı 

Vakete 
" 
" l 'emizlik işleri hayYanatı ıçın lüzum olan yukarda cins 

ve miktarı yazılı oian malzeme açık eksiltmeye konulmuş
tur. Bunların hepsine 2600 lira bedel tahmin olunoıuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ~örülebilir, İstekliler 
2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 195 liralık ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 21-12-936 pazarte· 
s i günü saat l.4de daimi encümend~ bulunmalıdırlar. 

• • • 

(B) 479 

Senelik muhammen kirası 228 lira olan Balatta Kara· 
baş mahallesinin Dibek caddesi sokağında kulei zemin 
(iki burç-halen kireç ocağı ve depo) teslim tarihinden 
itibaren 937 veya 938-939 seneleri Mayısı sonuna kaciar 
kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur, Şart· 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 17 
lira 1 O kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 21-12-936 pazartesi günü saat 14te Daimi Encü-

> nende bulunmalıdırlar. (B) 460 
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Caddeleri ağaçlamak ve noksanları ikmal etmek üzere 
lüzumu olan 1500 tane çinar ağacile 500 tane kazık açık 
eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1000 lira bedel 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gö · 
rülebilir. İstekliler 75 liralık ilk teminat makbuz veya 
mekt4bile beraber 21-12-936 pazartesi günü saat J 4 de 

'fratelli S PERCO 
Borsa - Piyasa 

9 -12- 1936 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 480 

. 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

- - ·--
1- İdaremizin Maltepe Tütün Enstitüsü Bioloğya labo· 

ratuvarı için 2418,84 lira muhammen bedelli ve fenni 

şartnamesinde miktar ve evsafı yazılı 44 kalem muhtelif 

alet ve malzeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2- Eksiltme 25-1-937 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat 15 te Kabataşta levazım ve mubayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 181,42 liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şu · 

beden alınabilir. 
5 - İsteklilerin fiatsız tekliflerini 

en geç 15 gün evvel İnhisarlar Ziraat 
meleri lazımdır. 

eksiltme gitnünden 
fen şubesine ver-

6 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmek ıçın kanunen 
kendilerinden aranılan vesika ve yüzde 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte tayin edilen gün ve saatte adı geçen ko· 
mısyona gelmeleri ilan olunur. (3501) 497 1- 4 

* * • 

1- Şartnameleri mucibince 100 ()()() adet yüzlük ve 
50.000 adet ellilik tuz çuvalı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 19-12-936 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınacaktır. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (3544) 499 ı -- 3 

" .. . 
1 - Şartname ve resmi mucibince Paşabahçe Fabri

kasında tahammür havuzlarını karıştırmak için yaptırıla
cak 3400 lira keşif bedelli Ajitatör ' ·Transmisyon,, ter· 

tibatı pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Pazarlık 11-12·936 tarihine raslıyan cuma gunu 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılauaktır 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
4 - isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve sa· 

atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte a~ı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. "3142,, 440 4-4 

• * * 

1- 8 ·10-936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuş olan 35022 lira 37 ku
ruş keşif bedelli Bitlis Atölye inşaatı eksiltme gunu is
teklisi çıkmadığmdan yeniden pazarlık suretile eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16-11-936 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü saat 15 de Kabataşta levazim ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - M~vakkat teminat 2626 lira 67 kuruştur. 
4 - İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar 

İnşaat Şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap
tıklarına dair reımi vesaik getirdikten sonra ehliyet vesi 
kası almalıdırlar. 

5 - İhale evrakı ' 175 kuruş mukabilinde İstanbulda in
hisarlar İnşaat Şubesinden ve Ankara, Bitlis Başmüdür
lüklerinden alınabilir. 

6 - İskelelerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
y··~de 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis
yona gelmeleri ilan olunur. "3261,, 465 3- 4 

• • • 

1- Kaya tuzlası için şartname ve krokisi mucibince 
24 adet Burgu makinesi ve 240 aded burgu ve teferrüa· 
tı pazarlıkla satın alınacakbr. 

2 - Pazarlık 21- 12-936 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şube

sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3-- Kroki ve şartnameler parasız olarak her gün sö· 

zü geçen şubeden alınabilir. 

Galata Gümrükleri karş11ında 1 Borsa 
Hürdaverdigar Han. 

Parası 

\,lış 

ôlr.,-
12."i, 
114,-
120, 

Telefon: 44792 

Arnsterdam - Kompani Ro1al 
Neerlandez dö Navigaayon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

VULCANUS yük alır 5-8 1 ci ka. 

HERMES 
" 

9 - 12 ,, 

Neerlandez 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 ~~on11imen-

to )ar veri lir. 

İTHALAT SER VİSI 

Burgaz, Varna, Kö.tence için 

hareket. 
AGAMEMNON 9-12-936 ya doğru 

Ualyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilitı 
Götürü •eyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 
İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
da FRATELLI SPERCO 
ne:ıdinde C. 1. T. ye müra · 

caat olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 

1 Ster lin 
ı !>olar 

2U Fran:.ız fr. 
20 Liret 
2lJ Belc;ik l'r. 

:!O Drahmi 

:W h.vı,.n.• Fr. 
2U Leva 

1 Florin 

20 Çek kronu 

Hl, 

5('•), 

20, 

ü.1,-... , 
1 Avustur\3 sı. :!ı:),-

1 Mark :!.l, 

l Zlotı :::O, -

ı J>engo ::!<),--

20 Leva 
2\1 l>ınnr 

20 l sve~· kronu 

l Tür!, .ıllını 

l •) -· 
4s, 

:ıo. 

\l9S, -

l Banknot Os.B. · \ , 

Çekler 

1 

Londra 
Ne\' ) ork 
P.ırb 
Mılano 

Hrulıst>l 

Ati na 
Cene .. re 
Sof ya 
Arııstcrdam 
l'raı: 

Vı,:.ana 

Madrıd 

lkrlın 

Yar~ova 
Budapeşt 

Hılkreş 

llcl<>rad 
Yokoham11 

Mo:.kova 

Stokholm 

Esham 

Aı;ıl ı . 

rı;-,, 

'· i!IU-11 
1 i .um;, 
ı:-ı,l21i 

4.iOw 
~·.ıa; 
:l,4li.1 
1'4,:-ı:ı; 

1,MifıO 

ô:!2, fı~ı0 

ı,~::iO 

7.4.)~14 

1,lli:! 

4. :>.2 
4,3-\:..,.j 

ıo~,(joo 

34,t..'i.~) 

2,7ü.'i 

n, t4 ' 

A~ılış 

aslan çimento IJ,2.'i 

atı. 

(i~l) 

l:!;J, 

ı 17, 
1:-ı2,

ı;r>, -

2:{,-

2.~. 

r.G, -
80, 
' >"J, 

21), -
2~,-

2.1,-

14, 

;"ıl). 

;{~.-

1001) , -

'>\, 

h.npanı 

0,7 •00 
17,06';°.J 
1.J, 1217 
4,70:li 

8fl,l~ı 

:ı.~rw 

G4,\13j 

22,fı2<ı 

4, :.!ı:i 

i,4.ıfl4 

1,fl7 

4,2'2 

10.'\,(j();ı 

3,\, fı.j. ıo 

2,71•> 

2~. 75 
!l, 14 J 

Knpanış 

tG,30 

Merkez 3aııl,a ı 00. IH . -

istikrazlar 
JAPON VAPUR KUMPANYASJ 

Açılış Kapanış 

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

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Valansiya, Li · 

verpool için Hareket 

(doğru ve aktarma11x) 

TOYOOKA MARU 18-12-936 

DAKAR MARU 18-1-937 
DURHAN MARU 18·2-937 ye 
doğru. 

Turk bon u 1 vn<l. 
a il pe, 

9 .. 11 vaıl . _. 

l:.tıkraz ı ,Jahllı 

Tahvilat 

Anadolu 1 peşin 
I.va<l. 

Jljpcşııı 

il vacl. 
ınti. va. 

2'2, Cı5 22, Gj 
21,lı 2 1, hı 

21,2.ı 2 1,2.i 
.. •7. 9i. 

Açılı-: Kapanı 

40, iu 40,70 
40,5.ı 40,SO 
40, iO _ 40, iO 
40,u:J 4u, 
43,Hlı 4.:ı. 

DENİZ POSTALARI -

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870-7 -8-9 

. - ... 
Hareket edecek vapurlar 

CELIO perş. 10 bir. kin. saat 
20 (Galata rıhtımından) Pire. 
Brindizi, Venedik' Trieste. 

MERANO perş. 10 bir. kin. 
saat 17 Burgaz, V arna, Kös· 
tence. 

CALDEA perş. 10 birinci kan. 
saat 17 Kavala, Selanik, Go· 
los, Pire, Patras, Aysaranda 
Brindizi Ankoaa, Venedik, 
Trieste. 

CİLİCİ A çarş. 16 bir. kan. saat. 
17 Pire, Napoli, Marsilya,Ge-
onva. 

PRAGA çarş. 16 birinci kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös
lence. 

ALBANO perş. 17 birim~i kin. 
saat 17 Burgaz, Varna, Köı
tence, Novorosisk, Batum, 
Trabzon, Samsun. Varna, 
Burgaz: . 

BOLSENA cumart. 19 bir. kin. 
saat 17 Selanik, Midilli, İz· 
mir, Pire, Patraa, Brindizi, 
Venedik, Trieste. 

MERANO _Pazart 21 birinci kin. 
saat 12 h:mir, Selanik, Pire, 
Patras, Napoli, Marailya, Ge
nov a. 

ABBAZIA çarş. 23 birinci kin. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös· 
tence, Odesa. 

4 isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat• 

QUIRINAL per4. 17 birin. kan. 
saat 20 Pire, Brindizi, Vene
dik, Trieate. 

... =""""',,_...tt=o=~&&r.1.--

ASSİRİA çarş. 23 birinci kin. 
sat 17 Kavala, Sclanik, Go
los, Pire, Patras, Aysaranda, 
Briadizi, Angona, Venedik, 
Trieste. 

te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. (3430) 485 2--4 

lmtiyaz sahibi ve yazı İ§leri 
Direktörü: lımail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Baıımevı 
Galata Billur ıokak No. 10 
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Avis et Communiquees 

De la Banque Ottomane : 

~ 

Les bur('aux de la Banque Ottomane iı Galata , Yeni· 
cami et Beyoglou, seront ferm i·s les 15, 16 e l 17 Dı;ceın· 1 
bre 19'.l6 iı l'occasion d u Cheker Bayram. 2 

lndustrie - Finances - Commerce 

3 
4 
5 
6 

La taxe de l'aviation ? 

Le Ministı~re de la DMense Nationale a cons tate 8 
qu'un certain v:ıgue plane sur l':ıpplication d u pnragrıı· 9 
plıe A ele l'article L, relatif aux exemptionsdcl'impôt de 
l'aviation .Ainsi , les frais de d i•placement des fon c tionnni· 1 
res offic·iels, calcul es sur bast" de kilomelres et de milles 

2 nıarins, sont soumis iı l'impôt . l.es frais de deplacement 
diis au pc.-rsonnel des d t'.·partemenls officiels e n gı'·n cral 
leur seront integralernent rembourscs, ans d ec1uction dr 
l'ımplit. Cette deci ~ioıı a i·te eomm:ıniquee au x fondıonr 
n:ıires du fisc . 

Les fruits d 'hiver seront abondants cette 

annee·ci 

Les fnıits d 'hiver sont abondants cette annee . Les 
oranges ont commence iı arriver d e Deurtyol. Toutefois, 
elles ne sont pas encore tout a fait douces . On en al· 
tend de meilleurc.-s vers la fin du mois. 

Les pommes sont VE'ndues de 15 iı ~O piastres. Ce lles C 
d' Amassia, qui etait•nt vendues l'annce derni cre de 40 iı 

45 piastres, sont oHertes cette annce iı 30 piastres. Des 
bananes nous arrivent auCJsi depuis quelque temps d e la • 

, region d' Antalya . Les bananes du pays sont venducs de 
ı 70 a 80 piastres. Les prix de celles provenant d'Egypte 

et des autrcs payıı oscillent entre J20 et 130 piastres. 
On conlinue iı exporter les pommes de Rize en 

Exypte et en Palestine . I.eur prix de gros est de S iı 6 
a• pi:ıstres . 

D'autre part, les Allem:lnds nous demandent de gran· a 
ll 

des quantiles de po mmes mais nigres-douces. La cucı llete u 
de cette qualıt{> ne commencera que d 'ici urı moi . C'est !ıtl 
aprı~s cette dnte quP les expPditions pourront Ctre effec· l 

luees . La recolte des pol!'mes est, cette ıınnec ci, excel· . 
1 

lente . Oulre la Pal stine, l'Egypte et l' Allemagne, cl 'au· 
treı payı nous en demandent egalement. Leurs demandee 
sont a I' etude iı la direction du Turkofis. 

L'Exposition Internationale des appareils 

de chauffage au charbon 

Plusieurs grandes firmes et Socie tes etrangeres ayant 
promis leur adhesion iı l',,Exposition lnternationale des 1 
appareils de chauffnge au charbon" et en vue de faciliter Jlt 

leur parlicipation , il a ete decide d'ajourner nu 26 Mars i11 
1937 cette exposi .ion fixee primitivement au 16 D r cem· li 
bre 1536. Elle demcurera ouverte jusqu'au 26 Avril. 

Avis en :ı ete donne , par l'entreınise de l'organisation 
<lu vilayet, a toutes nos ambassades el ll;gations ;, )'{•• 
tranger, aux Clıambres d e Commerce turques et aux bu· 
rt>aux du Türkofis iı l'e tranger. 

VISITEZ L 'URSS 

VOUS Y VERREZ : 

b 
1 

lı 

Le niveau ı;leve de l'industrie et de l'agricultureı 

qui ont reçu un essor particulier a la suile <lu mouvement lj 
Stakhanov; 

- Les conditions socialcıı et aıatcrielles deı travailleurs i 1\ 
- La v:e de la jeunesse et des enfants ; b 
- Les musees et les expositiona (cconomie nationaleı 

· sciences, arts, culture) ; ~ 
- Leı cn;ations deıı arts sceniques et du cinemn ; 
- Le ıysteme de l'instruction publiquc: ecoles moyen' 

nes et superieures, t!tablissements prescolaires. 
- L'organisıtion de la sante publique et celles de' 

assurances sociales ; 
- Le dcveloppement des sports: epreuves spor ti ve~ t 

et olympiadeıı, sur les stades et danıı leıı parcs de cul ~ 
ture et de repos . 

INTOURIST 

vous garantit tout le confort desirable 

INTOURIST I 
met a votre disposition des guides qualifies, des hôtel 
con fortab!es et des moyens de transport modernes. 
Pour tous renseigncments et l'achat des billets 

cartes de tournees en URSS, s'adresser aux agents ıl' 
l'lntourist. 

G. Schembri et Figli Hovaghimian Hnn 
ler Etage Tcleplı. 42653 


