
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 
n 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi nıcmlPkctler için 
l'.2 aylı ğı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbu:ı bedeli olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

Yıl: 1 Sayı : 223 

İÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

1 Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
~ inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 
4 Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
S Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 
6 Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

7 Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 
8 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

9 Müteferrik 
b) Müzayedeler 

1 Müteferrik: 

2 Emlak 

~anlar, Emirler, Tebliğl~ 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Ahırkapı açığındaki mağruk tekne Üzerinde bulunan işaret 
amandırasının fırtınadan yerinden kopup kaybolduğu denizcilere 
ildirilir. 

a) MÜNAKASALAR 

·Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İzmir Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Mst. Mevki kıtaatı ihtiyacı olan 161 ton una talip çıkmadığın
an 14-12-936 pazartesi günü saat 11 .de ~azarh~la ihalesi ~apıla-
aktır. Tahmin edilen bedeli 18998 lıra ılk lem nah 1424 lıra 85 
Uruştur. Evsafa ve şartnamesi Mst. Mevki satınalma komisyo
uudan görülebilir. Eksiltmeye girece~derin ticaret odasında ka
ıtlı bulundukları şart olmakla beraber 2490 say.ılı kanunun 2 ve 
üncü maddelerinde yazılı ve!ikaları ve lemınat makbu.:larile 

- irlikle ihale sanlinden evvel izmird~ komisyona müracaatları. 

Marmaraiissübahri Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 952 lira 50 kuruş oh:n 20000 kilo muh
lif yaş sebze 28-12-B36 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 

4 le açık eksiltme usulile alınacaktır. 
t Şartnamesi hergün komisyondan parasız verilir. . 

İsteklilerin 71 lira 44 kuruştan ibaret olan muvakkat temınatı 
r fstanbul Defterdarlığı muhasebe müdürlüğüne yatırarak mukabi
s İnde alacakları makbuz veya banka teminat ınektubile ve belli 
• ün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonumuza müracaatlar 

İstanbul Harici Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Alpullunun 8620 kilo şekeri, 9950 kilo sabunu, 14000 kil~ 
~atatesi, Pınarhisarın 17500 kilo şekeri, 22000 kilo patatesı, 
1660() kilo sabunu, Vizenin 11200 kilo şekeri, 21900 kilo patatesi 

l 1900 kilo sabunu. 
2 - Hepsinin eksiltmesi IO gün uzatılarak açık eksiltme ola

'ıı.k Vizede yapılacaktır. 
3- Şekerin tahmin fiat 29, Patatesin 8, Sabunların 36 kuruş· 

lıır. 
e. 4- Sabunların ilk teminatı 976, Patatesin 345, şekerin 839 
ııt liradır. 
. 5- Alaylarını şekerleriyle, Patateslerinin ihalelerini 14 B. 
' ~&nun 936 ve sabunların ihaleleri 16-12.936 pazartesi ve çarşam

~il günü saat 14, l:l de ayrı ayrı yapılacaktır. 
' 6- Şartrıameleri görmek istiyenler her gün Vize satınalma 
~Omisyonunda görebilirler. 

Mersin Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Ask.-r ve hayvanat ihtiyacı için eksiltmeye konulan bul
~ tıır, sabun, yulaf, saman için eksiltme günlerinde istekli çıkma· 
I• ~· Bu yi;eceklerle yem yrniden eksiltmeye konuldu. Eksiltme 

·12-936 çarşamba günü vapılacaktır 
2 Muhammen bedel, muvnkkat teminnt, eksiltmenin uatle-

t 1 aşağıda yazılıdır. 
Fazla bilgi edinmek iıtiyenler Mersinde Askeri satınnlma ko· 

t· \ıiııyonuna müracaat edebilirler. 

e 

Cinsi Miktarı Bedeli Muvakkat Eksiltme 

kilo 
Bulgur 8850 
Sabun 3200 
Yulaf 33500 
~ 

35000 '.,aman 

lira 
850 

1256 
1407 
560 

teminatı 

lira 
&t 
95 

l06 
42 

sa atı 
14 de 
14,30 da 
15 de 
15,30 da 

•• 

'GAZ~TESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticar1 gazetedir 

CUMA 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbuJ Nafıa Müdürlüğünden: 

28-12-936 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdür· 
lüğünde 8070 lira keşif bedelli Nişantaşı Kız Orta Okulu bir kı
sım inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 605 lira 28 kuruştur. İsteklilerin teklif 
mektublarını ve en az 5000 liralık bu işe benzer i:ı yaptığına da
ir gösterecegi ve.sika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu 
müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile 28· 12-936 pazartui 
günü saat 15 te Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden: 

Bedeli keşfi 6191 lira 58 kuruştan ibaret bulunan ~ül· 
tür Bakanlığı antresindeki tadilat işleri 7- 12-936 da ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye kr:nulmuş isede muayyen 
vaktinde talip zuhur etmediğinden dolayı artırma, eksilt
me ve ihale kanunuuun 40mcı maddesinin son fıkrası 
mucibince mezkur iş 7- l 2-936 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. 

İstekliler 464 lira 37 kuruşluk teminatla beraber her 
pazartesi ve perşembe günleri saat l 5te Vilayet Daimi 
Encümenine gelmeleri. 

Şartnamesini öğrenmek üzere hergün Vilayet Nafıa 
Müdürlüğüne müracaat etmelt:ri 

• 
* * 

Üsküdarda bir yol tam İl' edilecektir· Bak: İstanbul Belediyesi 
İlanlarına. 

3-İfaçlar, Klinik ve İspençiyari ablt: 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
i 

Sıvaı Nümune hnstanesi için satın alınacak 138 kalem eczay 
tıbbiye ve sıhhi malzeme açık ekçiltmiye konulmuştur. 

l- Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Mu<tvenet Müdlirlü
ğü binasında kurulu komisyonunda 30-12-936 çarşamba günü sa· 
llt 15 te yapılacaktır. 

2- Tahmini fiat 1330 liradır. 
3- Muvakkat garanti 99 lira 75 kuruştur. 
4- İstekliler şartname ve listeyi hergün komisyonundan gö

rebilirler. 
5 - İsteklilerin cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe }'eter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubile belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. 

4-Elektrik Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme - -
M. M. V. Satmalma Komisyonundan: 

1- 6 adet el~ktrik Motoru ile J adet Redresör açık eksiltme 
ile münakasaya konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 600 lira olup ilk teminat parası 45 
liradır. 

3- İhalesi 25-1-937 pazartesi günü saat lO dadır. 
4 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 

İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

~osta kutusu N. 1261 

1 1 Birinci kan un 1936 

2- Tahmin edilen bedeli 9843 ira olup ilk teminal parası 
738 lira 25 kuruştur. 

3- İhalesi 25-12-936 cuma günü saat 15 tedir. 
4- Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgelerile birlikte teminat teklif mektub
larını ihale günü en geç bir saat evveline kadar M. M. V. aatı
nalma komisyonuna vermeleri. 

7- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v .s 

Mersin İnhisarlar Müdürlüğünden: 

Mersin İnhisarlar idaresine deniz yolu ile gelecek Tuzların 
mavuııalardan çıkarıp idare an barlarına veya Şimendifer vagon· 

ı larına veyahut idare anbarından mavuna veya vagonlara nakil 
ve istif işl~ri 8·12·936 salı gününden itibaren 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 4000 lira muhammen kiymetli olan 
bu iş 23-12 936 Çarşamba günü Mersin İnh:sarlar idaresinde 2490 
sayılı kanuna göre açık eksiltme usulu ile en son indirene veri· 
lecektir. İsteklilerin ihale günü pey akçalarile birlikte İnhisarlar 
Direktörlüğüne müracaatları bu iş hakkında tanzim 
kılınan şartname 9-12-936 Çarşamba gününden itibaren in· 
hisarlar idaresinde herkesin görebilmesi için açık bulunacağı ilan 
olunur. 

8--Mensucat - Elbise - Kundura Çamaşır v.s. 

M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Yedi bin çift Fotin kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 2H680 lira olup ilk teminatı 2226 liradır . 
ihalesi 28-12-936 pazartesi saat 15 dedir. Nümunesini görmek ve 
şartnamesini ıılmak isteyenler 150 kuruş karşılığında M. M. Ve-

1 kaleti satınalma komisyonundan alabilirler. Eksiltmeye girecelde
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madelerinde istenilen belıe· 
lerle birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 1rünü en ıreç 
bir saat evveline kadar Ankarada M. M. Vekaleti aatınalma ko
misyonuna vermeleri. 

9 -Miiteferrik 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1- 15-12-936 günü pazarlıkla satın alınacağı ilan 
edilmiş olan 2100 kilo Dikiıtirinli Kolanın pazarlığı 
22· 12-936 tarihine rastlayan sah günü saat 11 de tehir 
edilmiştir. 

2 - İsteklileriıı şartnamesini anlamak üzere herıün 
pazarlık icin de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte Kabataşta levazım ve müba· 
yaat şubesindeki Alım Komiıyonı.na gelmeleri ilan olu
nur. 

Marmaraüssübahri Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmini tutarı 
7 metrelik potrel 18 lik Np. 193 adet 29587 2514 90 
7 metrelik U demiri 16 hk Np. 582 adet 76.592 6983 28 

Komutanlık ihtiyacı için yukarda cins miktarı ve tutarı ya· 
zıh iki kalem malzeme 7-12-936 tarihinde yapılan ekıiltmeaine 
talip çıkmadığından yeniden pazarlıkla 21-12-936 pazartesi günü 
saat 13 de eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin 705 lira 62 kuruş
luk teminatlarile birlikte İsmitte Teraane kapısında Komisyona 
müracaatları. 

maddelerinde istenilen belgelerile ihale gün ve saatında M. M. V. 
Satınalma komisyonuna ~elmeleri. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: * • • 
Ampul ve akümülatör alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi İ· 

lanlar na. 
l - 50,000 metre Mayonluk çelik şerit kapalı zarfla eksiltme· 

l ye konmuştur. 
~~~~~!!!!!"!!!~~!!!!!!!!!!!!'~~~~!'!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!11!9!~~~ 2- Tahmin edilen bedeli 15,000 lira olu P ilk teminat paraaı 
- 1 l2j liradır. 

5-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MzJzemc 

• • • 
Defter ve fiş alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi hanlarına. 

6-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

1- 579 çift demir karyola kapalı zarfla eksiltmeye konmuş· 
tur. 

3 İhalesi 25-1-937 pazartesi günü saat 15tedir. 
4 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü mad-

delerinde istenilen belgelerile birlikte teminat ve teklif mektub· 
tarını ihale günü en geç bir saat evveline kadar M. M. V ekileti 
sntınalrua komisyonuna vermeleri. 

.. • * 
4000 k. kinnap ve 75000 m. düz beyaz kanaviçenin eksiltme· 

ıi 23· 12-B36 tarihine tehir edilmiştir. Bak: İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü İlanlarına. 

• • * 
Nufus sayımına esas olan sokak föylerine 20 şer metrelik 

600 tane bant ahnacaktıı. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 
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""il:" ==•2!301 
YEDELERI 

Devlet DemiryoJları ve Limanları İşletme 
Umum ~lüdürlüğünden: 

Haydarpafa l. 
~uharn111en bedel ı~an~nda bulunan bir adet eski duba 250 lira 
ta aydarpafada uz~rınden 14 12-936 pazartesi ırünü sadt !Oda 

1 
rafından ilk a gt~r bınası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu 
unırıadığından ; . ır'?asında alınan son tt>klif haddi layıkındıı bu· 

b· ~u işe girırıeı:~cı. defa olarak açık arttırma ile satılacaktır. 
•rlıkte •rttırırı ~slıyenlerin 1875 kuruşluk. muvakkat teminatla 

Zlftldır B a gunü t' . - • 
L • u ite . saa ne kadar komısyona ınuracaatları la-

llleıııı;t d. aıt şa t . . e ır. r name komısyondan parasız olarak verıl· 

Akkaprii 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

enlcaz1 Caddesi d b 
at 

16 
lllahallind n e araka halindek.i yıkılan 12 .fükkanın 

la da Aklcö : Pazarlıkla satılacaktır. lsleklilcrin 9-12-936 sa-
rı. Pru cadde · k ·· ·· ·· b d b 1 sınce toygar oprusu aşın a u unma· 

Ankara M l 
a zeınei İnşaiye T. A . .Şirketi Tasfiye 

Memurluğundan: 

t Ankara-ista b 
utla fabrika n ul deıniryolu üzerinde sekizinci kilom~tredeki 

Mal . •ına aid 
1 ın cınıi -s 2 •det ah Tahmin edilen 

11.ooa lira 

2.000 " 
1.300 " 

b · deli 

3
- Ocak b' •ap baraka 
- M k' ınaıı a ın d 

4- Ba ' airesi 
5 ca 

- Deko\'il 400 " 
H(X) ,, 

t 
1 

Toptan veya Yekun. TL. IOGOO ,, 
1 •caktır. lstekı·trakende olarak, enkaz halinde, pazarlıkla sa· 

muvakkat t . 
1 erın tahmin edilen bedel i'i.7erinden yüzde 7.5 

T l. eınınat 1 
a ıplerin 14 a ınacaktır. 

Ye kad s ·l2-l)3() t ·h· - d·r t · ·· ·· t 17 • ar üın · arı ıne musa ı pazar esı gunu saa 
ınura er Bankt · · 1 caat etıneı . a adı geç en Şırket tasfıye memur uğuna 

erı. 

Kadıköy Vakıflar Direktörliiğünden: 
Mubaınınen 
kıyın eti 

lira K. 
74 72 

696 17 

Teminatı 
muvakkatesi 

lira K. 
5 61 

52 22 

Do. No. 

1033 

96 

Üsküdarda Pazar· 
başı Ma. Taşçıma
nok sokak 2 No.lı 
arsanın 3/4 hissesi. 
Üsküdar Sinanpa
şa mahallesi Ka· 
rantina So. 31 sa· 
yılı sahilhane arsa
sının 1 ,"l hissesi Yukarıda 

mevk·1 ·ı ve teminatla ı erı e numaraları ve cinsleri, kıymet 
müddetle açrkı Yaıılı mahlul yerler satılmak üzere 3 t gün 

1 arttı k · perşembe gü .. rmıya çı arılmışhr. ihaleleri 7 l 937 
de Yap1lacak;u İaat ~ 4te Kadıköy Vakıflar Müdürlüğün

ır. steklılerin müracaatleri. 

Aksaray 

~kıaray 
Uıküdar 

Büykçarşı 

Beyoğlu 

İstanbul Defterdarlığından: 

: Katip K 
k 

asım mahrllesl değirmen sokak 
eai24 .46 1 : K. . yenı sayı ı arsanın tamamı. 

. i atıp Kasım mahallesi değirmen sokağı 
· cadiy h . . 

11 
e tna allesı Hamam sokak eski 

: K Yeni 10 sayılı arsanın tamamı. 
· ar l k• ınan ı oğlu sokak yeni 40 sayılı dü-

anın tamamı. 

,,,,Hüseyin ağa mahallesi Doğramacı soka· 

Muhammen 
değeri 

Lira K. 

80 
81 

203 
200 

00 
co 

33 
00 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Hocakaşa : Mahallesinin Orhaniye caddesinde eski 
44 M. yeni 23 1 sayılı zeminden itibaren 
4 metre 35 santimetreden yukarsında 
münhedim Hocapaşa hanı orta ve üst kat
larındaki müsadif odalara ait inşaat hakkı 
olan dükkanın 8 16 hissesi . 3000 00 

Hocapaşa : Mahallesinin Orhaniye caadesinde eski 4t 
yeni 23 sayılı zeminden itibaren 4 metro 
35 santimetreden yukarsında münhedim 
Hocapaşa ham orta ve üst katl:ırındaki 
müsadif odalara ait inşaat hakkı olan dü· 
kanın 52600 110640 hisesi. l 188 55 

Hocapaşa : Mahallesinin Orhaniye caddesinde eski 4H 
yeni 21 sayılı zeminden itibaren 4 metre 
.}5 santimetreden yukarsında münhedim 
Hocapaşa hanı orta ve üst katlarındaki 

müsadif odalara ait inş:ıat hakkı olan dük· 
kanın 918960 3110400 payı. 886 35 

Ortaköy : Kartal sokak eski 19 yeni 23 sayılı avin 
4 IO payı. 2400 00 

Yu~arıdaki mallar 22· 12-~)36 salı günü saat 14 de açık arttır
ma ve peşin para ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili 
yüzde beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunu~. Taliplerin 
yüzde 7,5 pey akçelerini vakti muayyenindcn evvel yatırarak 
Defterdarlık Milli Emlak Müdüriyetinde müteşekkil komisyonuna 
müracaatları. 

Değeri 
L. K. 
870 33 

670 52 

517 10 

89 12 

263 68 

25 54 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 
Pey parası 
Lira K. 
65 28 Beyazıd Eski Sekbanbanbaşı Yakubağa 

Tavşantaşı mahallesinde Hasan
paşa karakolu caddesinde Sim
keş hanı altında eski 93 yeni 89 
No lı kargir iradlı dükkanın ta· 
mamı. 59.12 

50 25 Mahmud P.: Mahallesinde Nuruosmaniye Ve
zirhan caddesinde elyevm bıçak· 
cınının işgalinde bulunan yeni 
97 No.lı kargir dükkanın tama-

,l8 80 Çarşı 

fi 70 Çarşı 

mı. 10242 
Mahallesinde ve içinde çuhacı 

hanı üst katta 58 ve .59 No. lı 
kargir odaların tamamı . ..ı845--t660 

: Mahallesinde Kolancılarkapısı 
caddesinde 11 No. lı dükkanın 

tamamı. 3802 
19 80 Mahmud P.: Dayehatun muhallesinde M..th· 

mudpaşa yokuşunda Kürkçü han 
2 nci katta 26 No.lı odanınn ta· 
mamı. 22-!2 

17 10 Beyazıd : Eski Sekbanbaşı Yakubağa yeni 
Tavşantaşı mahallesinde Fırın 

sokağında eski 2 yeni () No. lı 

kargir dükkanın tamamı. 5933 
4 15 Aksaray : İğnebey mahallesinde eski Mira- 1 

hur y.eni Küçüklanga caddesin- ' 
de 117 metro arsanın 120 de 15 
hissesi. 2000 

45 ..ı7 3 00 Eyüb : Üçşehidler mahallesinde Kuşbaz 
sokağında 62, 22 No. lı arsanın 
3-2 hissesi. 5926 

Yukarıda yazılı mallara istekli çıkmadığından ihalesi 18-12-936 
cuma günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin Mahluliit Kalemine 
gelmeleri. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Senelik muhammen 
Kira bedeli 

Lira 
Büyükçarşı Keresteciler sokak 12 No. lı dükkan 18 

24 
18 " 

Terlikçiler ,, 15, 15 1 No. lı,, 
Takyeciler ,, 26 ., ,, 

Kandilli Kuyu ., 6 ,, ev 15 

" Yenimektep ,, 1 ,, ,, 96 

" Kuyu ,, 14 ,, " 36 
Mercan : Büyük Yeni han kat 2 No. 19 oda 2-t 
Ahiçelebi : Mahallesi Sarraf ve kantarocağı 8,f) sa· 

yılı dükkan 180 
Yukarıda yazılı mallar hizalarında yazılı muhammen senelik 

kira bedelleri üzerinden ve kira bedelleri 4 müsavi taksitte ve 
taksitler peşinen tediye edilmek şartile 8-1-937 tarihine kad·r 
kiralanacaklardı.-. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerini vakti mu
ayyeninden evvel yatırarak haftanın salı Ya cuma günleri saat 
14 de Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komis-
yona müracaatları. 

PİYASA HABERLERİ 

Hastanelere yeni aletler 
alınacak 

Şehrimizdeki belediye hasta
nelerinin son sistem alat ve 
techizatı tıbbiye ile takviye e· 
dilmesi karar altına alınmıştır. 
En evvel Cerrahpaşa hastanesi
nin rontken tesisatının kuvvet-
lenmesi mukarrerdir. Mübayaa 
olunacak alltın iştira bedeli 

ithali memnu listede olan ka
ğıtların vekalet müsaadesile 

girecek olan listeye alınması 
tasavvurundadır. Vekalet, ka
ğıt fiatlerini yükselten imilleri 
derhal ortadan kaldırmak için 

lazımgelen tedbirleri almıştır. 

Hoca paşa 

aı eski 2:;. M . 2- 1 . .. . yenı a sayı ı evın tama· 
ını. 

:•ballesinin Muradiye caddesinJe eski 
d_-38 M. yeni 5, 7, 9. sayılı altında iki 
uldcnnı olan fevkani bir odanın 8 32 

800 OO 1 belediye bütç~ıind~n tefrik e
dilmiştir. 

Pamuk iplikleri vekalet 

emrine alındı 

payı 
Kağıt ithali 

iktıaat Vekileti, memlekete 

BütOn dokuma aan•yiini, tri
kotaj, çorapcılar ve küçük sa• 
natlarla utratanları çok dütün
düren bir memele aydınlanmıt· 

tır. Ankaradan gelen malumata 
göre, yen! sene bidayetinden 
itibaren pamuk iplikleri İktısad 
Vekaleti emrine alınmıştır. Ve
kaletin bütün numaradan iplik· 
leri Uyuşturucu Maddeler İnhi· 
sarı elite ithal edect'ği de an· ' 
laşılmıştır. 

Balıkçılık kongresinin 
kararları 

Ankarada toplanan Balıkçılar 
kongresine iştirak eden İstan
bul balıkçı murahhasları şehri · 

mize dönmüşlerdir. Kongrede 
mühim kararlar ittihaz edilmiş
tir. 

Bu meyanda balıkçılara nakli
yat tezkerelerinin meccanen 
verilmesi, dalyan yerleri voli 
sahibleri tarafından işletilmedi 
ği taktirde buralara herkesinin 
girerek avlanabilmesi ve mem· 
leketimizdeki bütün dalyan, 
nehir ve göllerin yeni deniz 
bankasına bağlanması takarrür 
etmiştir. Banka buraları kendi 
sermayesile işletecek ve lüzum 
görürse kiraya verecektir. Ban· 
ka deniz enstitüle.·i, balıkçılık 

tetkik vasıtalarını korumak ve 
mahsullerini avlamakla geçi
nenlere kredi açacak ve onla· 
rın sigortalarını yapacaktır. 

Balıkçılar arasında çıkacak 

ihtilaflar Balıkhanede kurula· 
cak inzibat meclislerinde hal· 
}olunacaktır. Balık rüsumu kal
kacak. yerine yüzde 5 Balıkha· 
ne masrafı konulacaktır. 

Bu meyanda bomba ile balık 
avlamak menedilecektir. 

Beş kattan fazla bina inşaası 
yasak 

Yü::ü çıkmaz sokakta yeni 
bina inşaası ve bodrum katı da 
dahil olmak üzere beş kattan 
f ula bina yaptırılması mene· 
dilmiştir. Binaların açık kısım · 

\ar.na 75 santimetreyi geçme
me 'c üzere taraça yapılabilecek
tir. Bitişik bina yaptırmak is· 
temiyenler için komşusu hudu· 
dundan en az üç metre açık

lık bırakmıya mecbur tutula
caklardır. 

Belediye, müstakbel şehir 
planı tatbik edilinciye kadar 
mer'iyet mevkiinde bulunacak 
olan izahnameye bu husut-ta 
ilaveler yapmıştır. 

Romanya bizden tütün alı· 

yor 

Romanya tütün rejiminden 
dört kişilik bir heyet İzmire 
gelmiş ve İzmir palasa inmiş
lerdir. Bu heyet memleketimiz· 
den mühim miktarda tütün a
lacaktır. Bunun için hemen 
faaliyete geçerek tüccarlarla 
temasa geçeceklerdir. 

Yalovayı güzelleştirmek ıçm 

Yalova kaplıcaları civarında 
bulunan hazineye ait arazının 

burada mesken, eğlence mahal
li lokanta ve dükkan ya· 
pacaklara parasız temliki ve 
bu binalardan on sene için hiç· 

l l Birinci kan~ 

bir vergi alınmaması 
etmiştir. Verile-cek 
yalnız sahipleri inşaat 
l~cek ve arsalar elden 
miyecektir. 

Yapağı üzerine siparişler 
·~~ 

Anadolu kirli yapağısı -~~ 
Almanya ve Rusyadan bll j 
siparişler gelmektedir. Bir b 

ta evveline kadar 47 k11"'4', 
satılan yapağı, ilk günden ~ 
altmı l kuruşa çıkmıştır· 

gün içinde 4-5 bin balya fl
114 

yapılmıştır. 

Fiyatların yüks~lmesine ral 
istekli muamele olmaktadır· 

İspanyada kaian 800.~ 
Türk lirası 

İspanyada yumurta ve ti 

bedellerinden dolayı bloke ~ 
mış olan 800,000 türk lirası 
kurtarılması hakkında çık•~ 
mış olan kararname ahkam• 
tatbikini istemek üzere An1' 

raya gitmiş olan ihracatçı 

heyeti şehrimize dönmüştür· 
İkllsad Vekaleti ihracat 

cirlerinin zararına meydan -1 

memek için yumurta ihrac 
çılarının İspanyaya mal g 

derirken bankalardan aldıkl~ 
yüzde 80 mal bedelinin ~ 
mektub mukabilinde der 
Merkez Bankasınca ödennt 
ne karu vermiştir . Bu sure 
ihracatçılar Merkez Bankas•1 
borcl nmış olacak\ar, fakat 
sasen İspanyada kalan blok ~ 
ranın Merkez bankasında • 
bir karşılığı olduğundan b 
lardan faiz alınmıyacaktır. N 
tebaki yüzde 20 de İspany• 
vaziyetin ınkişafına talik 
lecektir. 

İhracat tacirleri 
Merkez Bankasına birer 

hüd mektu~ u vereceklerdir. 
İspanya hükümeti ihtil~ 

başlanğıcında bu yumurtal1 
dan başka Kopo-Dar:ı vapur• 
İspanyaya gönderilmiş olan 
bin sandık türk yumurtası 

vazıyed etmiş, bu suretle 
panya hükumeti aramızdaki 
ticaret ve klering anlaşmas 
ihlal etmiştir. Bilahare İspanf 
Merkez Bankasindaki klerıı4 
den mütevellid bloke paraya 1 
milis kuvvetler tarafından 

konulduğu anlaşılmıştır. J 
Hükümetimiz hariciye ka 

lile bu vaziyeti İspanya hüıJ 
metine bildirerek bundan ' 
devlet arasındaki ticari ani• 
manın haleldar olacağını H 
ber vermiştir. 

J0.000 ton çimento 
Ankara memurin koopera 

tarafından hariçten ithal edi 
cek otuz bin ton çimentorı 

tonundan .3 lira gümrük re 
alınması Vekiller heyetince 
rarlaşlırılmış. Satış fiati M 
yece tesbit edilecektir. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Tutarı iık. t 

ilk okullar için 1 ()() adet yemek ma· Lira L. 1'· 
sasile 200 tane bauk 1200 90 oO 
ilk okullar için 200 tane dolap 2400 180 oO 

ilk okullar için lüzumu olan yukarda cins ve muhs 
men bedelleri yazılı yemek masası ve dolap ayrı ayrı 
çık eksiltmeye konulmuşlardır. Şartnameleri levazım rsı 
dürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda ; 
zıh vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat mak 
veya mektubile beraber 22-12-936 salı günü saat 14 
daimi encümende bulunmalıdırlar (İ) 484 

* • • 
Keşif bedeli 1083 lira 69 kuruş olan Çubuklu gaz 

polarındaki tanklara yaptırılacak müstakil borular ıf 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi ıef 
zım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. h kaıt 
da yazılı vesika ve 81 lira 28 kuruşluk ilk t 
nat makbuz veya mektubile beraber 22-12 936 salı 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8) 



11 Birinci kanun - -
* • * 

Muhammen ilk 
bedeli teminatı 

İtfaiye Temizlik ve hasta nakliye otomo-
billeri için 35 28,5 boyunda altı tane 
Kalamazun 
İtfaiyeye ait 44 ve 233 sayılı arazozlarma 
lazım olan fi kalem malzeme 375,50 28, 16 

Arnavutköy Nahiye dahilinde kullanılmak 
üzere 200 tane 5 No.lu şişe ile 20 tane 
cam fener 32 2,40 
t 17 hasta nakliye otomobiline 48 kalem 
malzeme 394,50 29,50 
İlk okullar için 150 yapraklı 20 tane defter 68 5, ı O 
Edirnekapı sıhhat merkez; için bastırılacak 
9 kalem fiş 175 13,13 
Dumlupınar yatı okuluna ampul 57,22 4,29 
İtfaiye arabalarına lazım olan akümlatör 289 21 ,68 
Nüfuz sayımına esas olan sokak föyleri 
ne 20şer metrelik 600 tane bant 480 36 
Üsküdar iskele meydanında çocuk bakım 
evine giden yolun tamiri 422,38 31,68 

Yukarıda muhammen bedelleri yazılı malzeme ve ta
mirler ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Şartnamelerile 
keşif evrakları Encümen kaleminde görülebiHr. İstekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 14· 12-936 pazartesi günü saat l 4te Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar . (B) 500 

İstanbul Ticaret Borsası 
9-t 2-936 

Madde 

Buğday 

,. 

., 
" 
" 
" 
" 
11 

Arpa 

" Çavdar 
Mı!ıır 

" 
Yulaf 

Ekstra yumuşak 
Yumuşak 

Yumuşak 

Sert ekstra 
Setr 
Sert 
Sümter 
Kızılda 

Mahlut 
Yemlik 
Dökme 

Beyaz 
Sarı 

Kuşyemi 

K.tohumu : 

Yeni mahsul 

" " 
Afyon 

" Nohut 

" 
Darı 

" Susam 
Fındık 

,, 

" Tiıtik 

" 
" 
" ,, 

" yapak 
,, 
,, 

" 

ince 
kaba 
ispanya tohumu 
kalburlann:ış 

natürel yeni 
beyaz 
sarı 

Yeni mahsul 
İçtombul 
İçsivri 
Kabuklu 
Oğlak 

Ana mal 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

Anadol kırım 
Tabak 
Trakya kırım 

B. peynir: 
11 tabak 

tam yağlı 
yarını yağlı 

yağsız 
n 11 

il " 

Kaşar 

,, 
Z. yağı 

yağlı 

yağsız 

Ekstra 
,, ,, Birinci yemeklik 
,, ,, Sabunluk 
Nebati yağ Ay çiçeği taaf. 

,, ,, Ha~ haş 

,, ,, Pamuk 

" Un 

" 
il 

" 
" 
" 
" 

,, Suıam 
,, Bezir pişmiş 

Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yumuşak 

,, sert 
Razmal 
Paspal 
Kepek 

Asgari 

6 12 50 
5 2 50 
5 38 
6 .~ 

6 
5 3H 50 
5 7 50 
5 20 
5 17 f>O 
4 10 
3 3-1 -
4 13 
3 15 
3 26 
4 15 

12 15 
8 35 

500 
450 

10 20 
7 10 
5 27 5 
4 25 
3 35 

16 10 
68 20 

40 
125 
117 20 
l 19 
85 
100 
8.~ 
54 
36 
72 20 
47 20 
33 20 
18 D 
8 

41 20 
16 
55 
50 
38 

·•2 
44 
43 
32 20 

680 
635 
590 
510 . -
270 

2 12 
3 -

Azami 

() 5 
6 5 

6 2 50 
5 37 50 
5 35 

5 35 

·• 5 

3 30 

491 10 

128 
122 

34 10 
20 20 

42 

52 20 

44 20 
44 20 
45 
40 

780 
670 
680 
520 

3 5 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 
Maddeler.-

MÜNAKASA GAZETESİ 

• • • 
Taksi otomobillerinin hazan talimatnameye aykırı bir 

, renkt~ .boya~ı olduğu görülmektedir. Bunun önüne geç · 
mek ıçın talımatnamedeki boyanın hakiki rengi İstanbul 
da araba boyası ile uğraşan müesseselere verilmiştir. 
Arabalarım boyatmadan evvel bir defada emniyet 6 ncı 
şube müdürlüğündı::ki numunenin tetkik edilerek ona göre 
boyatılması aksi takdirde talimatnameye tamamile uygun 
olmayacak şekilde yeni boyanan arabalara çalışma izni 
verilmiyeceği ilan olunur. (B) 501 

* * • 

Belediye zabıtası talimatnamesinin 447 nci maddesine 
(ücret mukabilinde su taşıyıp satmayı sanat ittihaz etmiş 
olan sakaların ve araba ile su nakledenlerin ve sucuların 
beler1iyece halka tahsis olunan menba suları çeşmelerin
den su almaları ve kapıülsüz kaplarla m~nba suyu taşı
maları yasaktır) fıkra1ının ilave edildiği ilan olunur. 

(B) 502 

• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: ...., __ ,,__ 

4000 kilo kalın kınnap Saat 14 
75000 metre düz beyaz kanaviçe saat 15 

1- 17· 12-936 günü pazarlıkla satın alınacağı ilan 
edilmiş olaı. 2 kalem malzemenin pazarlığı 23-12·936 ta· 
rihine rastlıyan çarşamba günü hizalarında gösterilen 
saatlerde tehir edilmiştir. 

2 - İsteklilerin şartnamelerini almak üzere hergün, 
pazarlık için de tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte Kahataşta Levazım ve Muba
yaat şubesindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olu-
nur. (3565) 504 1- 3 

• • * 

t - İdaremiz Tütün Enstitüsü ıçın feeai şartnamesi 
mucibince 600 lira muhammen bedelli ı O kalem Meteo· 
rologya aleti pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 5-1-937 tarihine raslıyan salı gunu saat 
15 te Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınacaktır. 

4- isteklilerin şartnamede gösterilen esasları ihtiva 
etmek üzere fiyatsı.z tekliflerini eksiltme gününden en 
geç l 5 gün evvel inhisarlar Ziraat Fen Şubesine ver
meleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 

misyona gelmeleri ilan olunur. "3102,, 433 3-4 

* * * 

1.- Şartdamesi mucibince 300 kilo şarapların kolla

mlmakta olan beyaz jelatin pazarlıkla satın alınacaktır. 

2.- Pazarlık 12· 12·936 tarihine rastlıyan Cumartesi 

günü saat l l de Kabataşta levaz1ın ve mübayaat şube· 

sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3.- İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün 

pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü

venme paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelme· 
leri il an olunur. (3 '.!77) 466 3-3 

* • * 

4000 kilo kalın kınap Saat 14 
75000 metre düz beyaz kanaviçe ,, 15 

1 - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı iki kalem mal
zeme şartnameleri mucibince pazarlıkla sabn alınacaktır. 

.. : . Pazarlık l 7-12-936 tarihine raslıyan perşembe 
gunu hızalarında . gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir, 

4 isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atlerde yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı ieçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (3354) 473 3-4 

Yurttaş 

Hiçbir iş görmiy«St kuvvetli bir su cereyanından elektrik 
elde eder gibi, her yıl dağınık bir halde i~raf edilen (Fitre)
yi bir araya toplıyarak yaralarımızın , ekıiklerimizin en e
hemmiyetlilerinde kullanmak ve bu işin her yıl verimini ar· 
tırmak bütün vatandaşlarımızın benimsemeleri lazımgelen va· 
zifelerden biridir. Onun için Fitre ve Zekatını Hava Kurumu· 
na ayır! 

Sayfa 3 

f ratelli S PERCO 
Borsa · Piyasa 

10 -12-1936 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar ~an. 
Borsa Parası 

Telefon: 44792 

Amsterdam · Kompani Roıal 

Neerlandez dö Navigaayon a 
vapör Anver1 , Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

VULCANUS yük alır 5-8 lci ka. 

HERMES ,, 9 - 12 ,, 

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i •in f 

hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyaıı ile anlaşıl· 
mak suretile bütün dünya li· 
manları için dotru !~on9imen· 

to lar veri lir. 

İTHALAT SERVİSi 

Burgaz, Varna, Köstence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9· 12-936 ya doğru 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu " 
Demiryoltarı ,, 

. Baıajların sigortası 
Italyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : -14792 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C . 1. T. ye müra -

caa.t olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 

1 Sterlin 
1 1 >olar 

20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 HPl\·ik I· r. 
20 Drahmı 

::!O 1 viçre F r. 
20 Leva 

ı I· lorııı 

20 Çek kronu 

1 A\·ustunn <;;ı 

1 :\!ark 

ı 7..lotı 

1 Pengii 

:!Cl 1.rva 
~J Dinar 

:!v lsveç k ronu 

\lı 

t\14, -
12:1, 
114,-
1:!0, 

20. 

u(~ı. -

20, 

ı i.1,-

.... 
211,-

2.ı. 

:;.'0 ,-

2•),-

1:!, 

1~. 

:ııı . 

ı Tür!, nllını \lf!s, 

1 Ranknot Os.B. ~-it , 

Çekler 

Londra 

Parı~ 

Milano 
Brük~ı>l 

Ati na 
Ceııf'vr~ 

Sof ya 
• \ ınster< lanı 
l'r:ıı; 

Vıyana 

Madrıd 

Bt•rliıı 

Var~ova 
Budapı:şt 

Bukre~ 

Belgrad 

Yokohama 

Moskova 

Stokholm 

Esham 

rı!'lan çimf'nto 

Merkez ifankftsı 

Açılı~ 

ı.aı., 

'J.7M!ı 

li,Olii~ı 

lu, 1 u7:-ı 
1,7ü 

, s,!•Li 
.ı,tı:-ı~\ 

f·l . ~3:1 

l,4•i10 
22,fıl Zı 

4,::!.'ıiı 

7.45\14 

1, 97:-ıll 

4,2:: 
,:M::?:"• 

108, 00'"ı 

:Vı,4J;'.j 

2, 7li.i 
:!4, ; .-, 

:1, 14s."ı 

Açılış 

~ıo. 

~atı, 

ıi1 8 

121ı. 

1 il\ 
l:i2,
ti!j, -

2l, -

fi75, 

2.ı . 

f,(i, 

bO, 

2·ı. 

2fi, -

2'2, -
2:.ı, 

1\,

r.o. -
~!2,-

JOUO ,-

Kapanı~ 

litü, 
O,i •• •t:I 

4,'i\rı. ı 

. ~m 

3,4n 
64,\13.ı 

1,4'Hb 
22,i.l l~l 

4,2b'i 

i, 4..ıg.\ 

'· flii:I 
4,2:1 

ıu ... , (j(lj 

34,497:1 

2,765 

2-l, 75 

fi, t 4 1 

9 1 -

istikra dar 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

\ çılış Kapanış 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 

Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında doğru seferler: 

1 ürk horeu 1 vnd. 
.. il pe,. 

• • il vaıl. 
f,.,tıkraz ı dahllı 

22,Giiı 22,GS 
97,- :,! l , lv 

21 ,ı.-ı 

,t.). !17. 

Pire , Marsilya, Valansiya, Li· 
verpool için Hareket Tahvilat 

(doğru ve aktarma11z) 

TOYOOKA MARU 

DAKAR MARU 

DURHAN MARU 
doğru. 

18· 12·936 

18-1-937 - --
18·2-937 y e 

.ı\İıadolu : ı pt'şır1 
l jva<l. 

11 jpcşin 
" ll ı 1 \'afi. 

J . va. 

Açılı~ 

]I 40,7ll 
lj lt\),iı5 

4 l,iO 

~J. iı'i 

• 43. ~lıı 

• 

DENİZ POSTALARI 

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

• - . ~o- · 

Hareket edecek vapurları 
CELIO perş. 10 bir. kan. saat 

20 ( Galata rıhtımından) Pire, 1 

Brindizi, Venedik' Trieıte. 

1 

MERANO perş. 10 bir. kan. 
saat 17 Burıaz, Varna, Kös· 
tence. 

CALDEA perş . 10 birinci kan. 
saat l 7 Kavala, Selanik, Go
los, Pire, Patras, Aysaranda. 
Brindizi Ankoaa, Venedik, 

Trieste. 
CİLiCiA çarş. 16 bir. kan. saat. 

17 Pire, Napoli , Marailya,Ge-

onva. 
PRAGA çarş. 16 birinci kan. 

saat 17 Burgaı, Varna , Köı· 
tence. 

QUlRlNAL perf. 17 birin. kan. 
saat 20 Pire, Brindizi, Vene· 
dik, Trieste. 

ALBANO perş. 17 birinc-i kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Köı· 
lence, Novorosisk, Batum, 
Trabzon, Samsun. Varna, 
Burgaz . 

BOLSENA cumart. 19 bir. kin 
saat l 1 Selinik, Midilli, İz
mir, Pire, Patru, Brindizi, 
Venedik, Trieste. 

MERANO _pazart 21 birinci kin 
saat 12 lzmir, Selanik, Pire, 
Patras, Napoli, Manilya, Ge· 
nova. 

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

ASSİRİA çarş. 23 birinci kin. 
sat 17 Kavala, Selinik, Go
los, Pire, Patras, Aysaranda, 
Brindizi, Angona, V e.ocdik 
Trieste. 

Afyon, Araşit yağı , arpa, Avderisi . Ayçiçeği yağı, Badem, 
Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, Bulgur, Burçak, Ceviz , Çav· 
~ar, Dan, Fasulye, Fındık, Haşhaş tohumu. Haşhaş yağı, İpek, 
irmik, Kaplıca, Keçikılı, Kenevir, Kepek, Kelen tohumu, Keten 
yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır , Nohut, Pamuk, Pamuk ı 
tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol, Susam, susam yağı, Tiftik, Un (Buğday, M111r) Yağ, Yulaf. . .._ ________________________ _. 

imtiyaz sahibi ve yazı i;kri-· 
Direktörü: lsmail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basıme 
Galata Billur ıokak No. 10 
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Lieu d' adjudication. 

Direction Travaux Publics Istanbul. 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

Com Perm. Vtlayet Ankara. 
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Direction Monopolcı de Mersine. 
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1 t DECEMBRE 1936 -
lndustrie · Finances - Commerce 

Les permıs des negociants exportateurs 

En verlu de la loi sur le coı:ıtrôle des export.ıtions, 
les negociıınts qui se livrent iı cette branche de com
merce devront se procurer des permis spcciııux a cet ef
fet. La Chambre de Commerce vient de terminer les for
malites a l'egard de 275 negociants exportateurs de no
tre ville et a envoye le!'! documentoı qui les concernent 
au Ministcre. Apres exıımen, ce dı"parlement les confir· 
mera. A partir du 15 Decembre, <late d'entree en vigueur 
de la loi, les interesses pourront commencn leurs ex

portations sur la base de leurs nouveaux permis. Les 
autres, ceux qui n'ont pas de documents ad hoc, ne 
pourront plus se livrer en aucıın cas :ı des exportıılions. 
Des sanctions sC>vcres seront prises a l'egar<l des con· 
trevenarıls. 

L'adjudication de la regıe po]onaise potu 

l 'achat de tabac 

l.ı•s membres ıle l:ı <lcll-gation de la regıe polonaise 
sont en contaC"l avec rıos ncgociants de tabacs. Les Po· 
lonais ont prorogı" la date de: l'adjudication de tabac 
iusqu'aıı 8 du mois prochaırı. 

Le projet de loi concernant les petits·metiers 

Les delegucs qui ont participe au congres de la pe· 
tite industrie sont rentrcs hier d' Ankara. Le directeur de 
la section des petits meticrs iı la Chambre de Commerce. 
M. Kiazim, est egalement arrivi· par le meme train. 

La base cssentielle des trav.ıux du congres a eli· l'l-· 
tude du projct de loi relatif a la petite in-lustrie. Celui
ci comprend 11 articlcs. il prcvoit pour les gens des pe· 
tits·mt.itiers, outre le permis d'exercer, l'obligııtion d'une 
autorisation prealable. Des cooperatives de credit et de 

venle . eronl crt!ees en leur faveur. Elles seront r~tt:ı
chees a la Banque du peuple qui sera fondce. 

Les dispositions financieres du projet sont lres impor
tantes f.lles exeınptent !es :ıpprenlis <le l'iwpôt sur les 
bcnt'·fices. 

Les mesures necessaircs sont prises pour ce que ce 
proiel enlre en vigueur en meme teınps que la loi sur le 
travail. 

Demarches pour l'exportation du betail 

en Allemagne 

La Chambre de Commerco turque a Bertin, a entrc
pris des dcmarches auprcs des intı!resses pour l'importa· 
tion du bHail turc en Allemagne. Les autorites nlleman
des, tout en les prenant en consideration, ont subordon
nc lcur acceptation a cc que le bctail importt'.· soit en 
bonne sarı•t'·. 

Le controle de l'exportation des oeufs 

Les agents contrôleurs du Ministere de l'Economie qui 
font Jeur staxc a Jstanbul ont vİsitc hier 3USSİ, les mai
sons <l'exporlation d'oeufs et ont examine les formes 
d'emballages recherchees dans l'expedition des oeufs. 

Le specialiste du Mınistere de l'Economie le Dr. 
Boade, les accompagnait. 

Le marche des oeufs 

Ce pri x deı oeufs a haussc de cleux li vres dans le 
co:ırant de la semaine qui vient de s'ccouler et a alteint 
Ltqs ·ı4 la grande caisse. Les exportations continuent 
pour l' Allemagne, l 'Autriche, la Grcce et in Palestine. 

Cette lıau se des prix d'exportation a influc sur le 
prix de la venle en detail qııi <le 65 paraı:ı, il y a une di
zaine de jours, est monte actuellement a 2,5 3 Ptrs. la 
picce. 

Le modus-vivendi commercial turco-brcsilien 

Le rnodus vivendi turco·hrt;silien, dont le delaı cst 

venu iı terme le 30 Septeml>re dernier, a ete proroge de 
trois ınois, c'est a dire jusqu'ııu 31 Decembre 1936 . 

Un accord commercial sera egalcment negocie pro
cnairıcment avec l' Argentıne . Duran~ son dernier sejour iı 
Paris, M. Kourdoglou Faik sous-secretaıre d'Etat iı l'E
tat ;ı l 'Econoınie, d. eu, iı ce su jet des entretiens avec 
les represcntants diplomatiques de I' Argentine dans la 
capit:ıle lrıınçaise. 


