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1 
iÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

1 Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari atat, Hastane levazımı 
4 - Elektrik·Havagazı Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

5 Matbaa işleri ·Kırtasiye - Yazı hane Levazımı 
6 Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

7 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

8 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

9 Müteferrik 
b) Müzayedeler 

l Müteferrik: 

2 Emlak 

ilanlar, Emirler, Tebliğler : 

Vakd Par~ar Müdürlüğünden: 

Vakıf Paralar İdaresi bu kere yeni esaslara göre lanzim kılın
mıt llan talimatnamesile ikraz işlerini tevzi ederek kirgir bina· 
larla henüz inşaatı bitmemiş emlake ve kıymetli arsalarla kıu ve 
uzun vadelerle ehven ve müsaid şartlarla ödüne para vermeğe 
başladığını sayın müşterilerine ilin eder. 

Adreı: 

Bahçekapı · Dördüncü Vakıf Han, zemin kat, cadde No. 70 
Telefon No. 11. 23654 

a) MÜNAKASA LA R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Biricik Askeri Satanalma Komiıyonundan: 

Evvelce ilin edilmiş olan 120 kilo fabrika unu-
nun eV1afı · yüksek olması huebile i.teklil_er ~arafından verilen 
fiat pahalı görülmekle yeniden tesbıt edıl~n e~saf üzerin
den kapalı zarfla münakuaya konulmuştur. Eksıltmesı 25-12-936 
cuma glnü saat 15 dedir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat 
evveline kadar teminat makbuz ve teklif mektublarını Birecik 
a1keri satınalma komiıyonuna vermiş bulunmaları. 

2·lnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

•• 

'GAZET;:si 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ti-. ri gazetedir 

CUMARTESi 

İstanbul Belediyesinden 

Keşif bedeli 2388 lira 48 kuruş olan Yalovada sıfat ~asyonu 
ikmal inşaatı açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale g'lünde 
giren bulunmadığından ekıiltme 14-12-936 pazartesi günün uza
tılmıştır. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım ınüdürlüğünd~ tOO 
No. lı yazılı vesika ve bayındırlık Direktörlüğünden alacakları n 
ehliyet veıikasile 180 liralık ilk teminat makbuz veya mektubı 
beraber yukarıda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümend~ 
bululunmahdırlar. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

• 1 

Yapı: Sıhhiye Depolarında bir depo yapılması pazarlığa kon
muştur. Keş.if tutarı 2268 lira 54 kuruştur. Keşif, proje, ev 
şartnamesi parasına karşılık olarak intaat şubesinden alınacaktır. 
İhalesi: 25-12-936 cuma günü saat 11 dedir. İlk teminatı: 201 lira 
64 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayı 
lı kanu~un 2, 3 fıncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte pa 
zarlık gün ve vaktinde M. M. V. Satınalma Komisyonuna gel
sinler. 

3-iıaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Memleket ha.tanesi için alınacak 1300 lira muhammen bedelli 
170 kalem ilaç 28-11·936 gününden itibaren yirmi beş gün müd
detle açık eksiltmiye konulmuştur. İhale 22 · 12-936 salı günü s~at 
14 de yapılacaktır. İsteklilerin müfredat listesini görmek için ls
tanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne, pey sürmek 
için de yüzde 7,5 depozito akçesile Urfa Vilayeti Daimi Encüme
nine müracaat etmeleri ilan olunur. 

7- ·Mensucat · Elbise · 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe paznı ı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizJe görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

12 Birinci kanun 1936 

Kundura Çamaşır v .s. 

Balıkesir Orta Okulları Satınalma Komisyonundan: 

Orta okulların kapalı zarf suretile eksiltmeye konulan ve el
bise eksiltmesi teklif edilen fiatlar layık hadde görülmediğinden 
3·12-936 da ihale edilemiyen kumaşile beraber ceket ve pantalon
dan ibaret 390-420 takım elbise pazarlığa bırakılmıştır. Pazarlığı 
21-12·936 pazartesi günü saat 15te yapılacaktır. İsteklilerin şart-

ameyi hergün Öğretmen Okulu kaleminde görebilirler. Bir ta · 
~n elbisenin muhammen fiatı 19 liradır. Pazarlığa gelanek isti
yt..ler yukarda yazılı gün ve saatle 598 lira 50 kuruş tutan te
mır tlarile birlikte Kültür Direktörlüğündeki Komisyona başvur· 
mala ilin olunur. 

8·1936 tarihinde çıkan ilanda yanlışlık olduğundan yeniden 
neşrediıi. 

8 - Mahnı<at . Benzin - Makine yağ·lan . 
ve saıre 

-~------

'1illi Müdafaa Vekaletinden: 

Dikra yağı: 'l12 kilo dikra yağı açık eksiltme ile sat.n alı· 
nacaktır. Hepsinin tarı 2499 lira s.ı kuruştur. Evsaf ve şartna
mesi komisyonumuzon verilt>cektir. ihalesi: 26 - 12-936 cumar
tesi günü saat on birodir. İlk teminatı: 187 lira 50 kuruşturr. 

1
Eksil:me"ye girece~lerd..,_ ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 un u maddelerınde ıtener. belgelerle birlikte eksiltme gün 
ve vaktında M. M. V. satıo .\ma komisyona gelsinler. 

9-Müteferrik 

4-t:lektrik, Havagazı, Kalorifer Tesist ve Malzeme 1 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 149'l lira 20 kuruş olan 46 X 38 MM eba
dında 1187,500 Kg. (250 metre) ve yine 5 .X 8 M M ebadında 56 
Kg. (200 metre) bakır boru 28-12·936 pazartesi günü sant lO da 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki l inci i~letıne korniıyonu 
tardfından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek is· 
tiyenlerin 112 liralık muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği 

vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra• 
caatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız o
larak dağıtılmaktadır. 

Akay İşletmesinden : 

1 Yalova k'lplıcaları methaline 2 km. mesafede asfalt şose 
üzerinde gösterilecek mahalde yaptırılacak Elektrik 1antral tesisatı 
kapah zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 30-12·36 tarihli çarş~mba günü saat 14,30 da Ka· 
raköyde idare merkezinde şefler encümeninde yapılacaktır. 

3 Muhammen bedeli 55327 lira 20 kuruştur. 
4- Muvakkat teminat 4149 lira 54 kuruştur. 
5- Şartname keşif ve projeler idare veznesinden l lira mu -

kabilinde :satın alınabilir. 
6 - İstekliler teklif mektuplarını yazılı saatten nihayet bir 

saat evveline kadar encümen reisliğine makbuz nıukabilinde ver
melidirler. 

1 

ı ~!"!!._,~~------------~----~~=:m==--
1b) MÜ Z A VEDELER 

1-Miiteferrik 

İstanbul G ıncı İcra Memurluğundan: 

Ankarada Yenişehirde Devlet mahall~•i.ne yaptırılacak P.T. Ti 5·Mat~!~- ~şleri, Kırtasiye,_ Yazıhane Ma.lzem~ 
bina1ınm eksiltmeye ait olup 9-12-936 tarıhınde Ankarada Ulus, 

i t b ld C h · t A k .. etelerile neşredilen ilin . . . . . 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen bir adet Fran
sız sistemi deslere makinesi ile bir adet yerli davul makinesi 
22 12-936 tarihine tesadüf eden sah günü saat 12den 13e kadar 
Galatada Kapu içi civarında Kaval sokağında 21 numaralı de
mirci dükkanında satılacaktır. İsteklilerin mahallinde hazır bu· 
lunacak memuruna müracaatları ilan olunur . 

s an u a um urıye ve çı soz gaz Devlet Demıryolları ve Lımanları Işlebne U. Idaresınden: 
~örülen lüzum üzerine iptal edilmiştir . 

• • • 
4-1 ·9.37 pazartesi günü saat 15 te İıtanbulda Nafıa ~~dürlü. 

günde 27,000 lira keşif bedelli İstanbulda Valdebağında ka~n Pra
vantoryomda yapılacak Talebe ve ötretmen aıanatoryomu ı~şaatı 
kapalı zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. Mu kave!e· e~sıltrne , 
Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameler• •. ~ro1e keşif 
hulasa1ile buna müteferri diğer evrak 135 kr. mukabılınde daire" 
sinde verilecektir. 

Munkkat teminat 20'25 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını ve en az 20,000 liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu müte
ahidlik ve ticaret odası vesikalarını havi kapalı :ıarflarlnı 4-1-937 
pazarte1i günü saat 14 e kadar İllanbul Nafıa Müdiirlüğünne ver · 
meleri. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

7· 12-936 pazarteıi ıünü saat 16 da açık .eksiltme suretile iha: 
leıi takarrür eden l 147 lira ke,if bedelli Istanbul Kuduz tedavı 

evi ta mir atına muayyen olan gün ve .aatte talip çıkmadığından 
tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. İhaleıi 18-12·936 cuma gunu saat 
15te Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. 

A - Bu işe ait şartname, ketif dairesinde görülebilir. 
B- Muvakkat teminat 87 liradır. 
C - i.teklilerin en az bir kalemde 1000 liralık bu işe benur 

it yaptığına dair göıtereceği vHikalüzerine Nafıa Müdürlüğünden 
almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesair veaikalarile 
ıs. 12·U36 günü saat 15te İ.tanbul Nafıa MüdürU1tüne gelmeleri. 

Muhammen bedeli 2135 lira olan 5000 şişe telgraf mürekkebi 
28-12-936 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar ı.inası 

dahilindeki 1 inci işletme komiıyonu tarafından açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 160 l 2 lira muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği veuikle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler ko
misyondan parasıı: olarak dağılmaktadır. 

6-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 1 

Maliye Vekaletinden: 

1- 2020 1000 510 milimetre eb'adında ve muhamnıen bedeli 
15180 lira olan 253 aded saç doıya dolabı pazarlıkla yaptırıla- ı 
caktır. 1 

2 - Pazarlık 4·1·937 pazartesi ~ünü .aat 15 te Vekalet Leva· 
zım Müdürlüğünde toplanan Eksiltme komisyonunda yapılacak- 1 
tır. 

1 

3- Şartnamesi Levazım Müdürlüğünden ve İstanbulda Dol· 

mabahçede Maitye evrakı Matbua Ambarı Memurluğundan alına· 
bilir . 

İstekliler 2400 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
yazılı belgeler ve 2277 liralık kat'i teminat makbuzu veya banka 
kefalet mektublarile birlikte ve şartnamede tesbit edilmiş olduğu 
veçhile Vekalette mühürlü nümuncye ve şartnamesine merbut 
krokiye uygun bir nümune ile birlikte Komisyona müracaat etme
leri. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Gümrük satışından : satışın 3 sayılı anbarında 45 çuvalda S. 
3000 kilo J. M. markala zencefil kapalı zarf usulile satış ruüdür· 
lüğünce satılacaktır. Şartraamelcr parasız bu müdürlükten veri· 
lir. Muvakkat teminat 387 liradır. Teklif mektublarını makbuz 
karşılığında 28·12-936 gününde saat IO a kadar bu müdürlükçe 
alınır. İsteklilerin Ticaret odasında kayidli olduklarına dair vesi
ularını usulü dairesinde teklif mektublarına koymaları şarttır. 
Mektublar ayni günde saat 11 de satış salonunda açılacaktır. 
Tekliflerin şartnamelerimiz altında ayrılan yere yazılıp şartname· 
lerle birlikt~ zarfa koulmaıı mecburidir. Değeri 5152 lira 32 ku-

ruttur. 

İnhisarlar U. MüdürJüğü Satmalma Komisyonundan: 

997 kilo tönbeki derisi 
289 " ,, bezi 
621 ,, tiftik 
41 ,, kırıntı bez 
57 aded muhtelif eb' adda e ki muşamba 

Yukarıda cins ve miktarları yuılı malzem~ 30-12-936 tarihine 
rashyan çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İstek· 
\ilerin malları görmek için hergün Cibali fabrikasına ve pazar 
lık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 15 güvenme paıa· 

larile birlikte İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlü
ğündeki 5atınalma Komiıyonuna müracaatları, 
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İstanbul Defterdarlığından: 

Adedi 

8 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
l 
6 
1 

1 
2 
1 

Cinsi 

Raspa 
Eğe 

Makap 
Deste re 
Rende 
Rayma 
Bıçak Makinesi 
Bıçkı de•tere'li 
Transmiyon 
Kasnak 
Dinamo 
Tahta kıvırma makinesi 
Kıskaç 

Rezistanı 
Tahta eğme makinesi 
Tahta Kolon 

1 
27 

1000 Sandalya parmağı 
ı~ 

v Manalya 
Balatta H Ç 15 Meng,.ne 

ızır avucı h 11 • 
mahalle ıandal . " ma a esınin Vodine cnddesi nde 1J3 No.lı 
F Ya ırnaJ 't'Tv' 

•fter Maliye şub . cı 1ıs 1 etmekte iket" ölen Anastas Kostinin 
Yukarıda müfr d esıne kazanç vergisinden olan borcundan dolayı p e atı 1 •zarteıi günü yazı ı eşya tahtı hacze alınmıştır. 14 12-936, 
Dıucibince •le • s~at ıO da mahallinde, tahsili emval kanun 
b nı rrıuzayede ·1 k <! 

u huıuıta d h 1 e satışları yapılacağından görme 
Şubeıi tahsil 

1 
faı· ~azla izahat almak isteyenlerin Fener MrYe 

te •tıne " 
muracal\tları ilan olunur. 

B. Yumurta Talaşı Makinesi 
ır aded 

bal Yuınurta amb ı·· · k' es' ' "' ya pr,ıj satılıkt . e a11 ımaline mahsns talaş ır ın • '· -
liirk lic ır. izahat almak ve görmek istiye•erin Ada-

etrneJer;, •ret Bankası Fabrikalar Müdürlüğü..: müracaat 

I<" Çopurlu Köyü Muhtarlığın~n: 
• 

0 YGrnüzd b 
ıle -nt e ulunan t . 1 . - d ·•• hid 'h aş madeninin işlenesı a enı muzaye e lb e ı ııl d' •le: 14-12.9,L' e e ılecektir, 
tar odasında \JQ yılı pazartesi günü sleden sonra köy muh-

Y•pılacalctır. Taliplerin rrJracaatları ilan olunur. 

İstanb \ ~ 
Pttah u edinci fc.ra Memurluğundan: 

Sttd-b Çuz ve P•ra . . 
u •lcer mart Ya ÇevrilmfSine karar verılen hır aded kapalı 

l3 e kadar T ı. _llı 0toınobi' 1-'·12-936 pazartesi günü saat 12den 
tır111, ·ı •l(•ııtı B . • · k 

ı e ••b/ oğaz~ı otobus durRk ma,,allınde açı art-
ltt11ı &cafınd · · · f b 1 k u,, nıı rn- an ıstıyenlerin ma halimde 1azır u unaca 

urı,aatler; ilan olunur. 

Ankara İnhı's 1 B -d" I" v •• d a ... kaı ar ar aşmu ur ugun en: 
11111.ıı ar caddea· 

bir Çok •nde idaremiz binasında mevcut ve işe yara-
.!trh'-1 eşya Ve 1 · · b' 1 • ıı. "• •yr ma zeme şartnamesı mucı ınce a enı pa-
t;;J.f?_n .. ~ ı ayrı •ata1 . . . 
111 . ..,..a.ıu tarihinde acaktır. Pazarlıia iştırak edecek talıblerın 

tayona ınüraca tı'•at 10da başmüdürlüğümüzde müteşekkil ko
a rrı ·ı· 1 an olunur. 

1- Ankara Valiliğinden: 
Poı_ liazine 

.. rıı.d namına .. d 
kilo • ve 7 eıni 1 ınuıadereli Ankara orman müdür:yeti e· 
lril0a Çıranın beher ~·ıerde mevcut 1825 kilo meşe kömür~ ile 990 
Iİ . u l ,5 kuruştan '~su 3 kuruştan 6327 kilo mahlut odunun 
• .':!" beher illet . metre mikap muhtelif nevi çam kereste · 
... """'• re rnıkab 17 . 

2 Ya konulm t 1 ·2;'\ liradan 15 gün müddetle açık 
- A uş ur. 

dG • "''ltır- 23 rıyer ... a • 12 91n 
3_ '"de Yapılacakt <JU R'Ünü saat 15 te Ankarn Orman Mü-

Artt ır. 
tile A-.~ ırnıaya iştirak 
ea'*f •ra orman müd- .edeceklerin yüzde 7,5 teminat akçele-

arı, urıyetinde müteşekkil komisyona müra· 

2-Enııak 
~ 

Eıaa 11.1
0 

Ernlak ve E t 
Y am Bankasından: ., • il 

C. 21 Bakırköy- dMevkii ve nev'i 
un e Cev· l"k 

.. 

Depozito 
e~ki 56 Yeni 66 ız 1 te Hamam sokağınna 

Y (Üzerindeki N ~unıaraiı bahçeli ev. L. 360 , 
ukarına taf .1• o. 2). 

arttırına a k sı atı yazılı ev . . 
Y onulınuşt 1 peşın para ıle satılmak üzere açık • pazartesi - - ur. hale 21 12 936 

T . gunu saat 10 d • · ' > tarihine tesadüf eden ' 
•lıblerin şub . a yapılacaktır. 

emıze gelmele . 
rı. 

H Yurtiaş içbir iş R'Örmi 
elde eder gibi, he/~ kuvvetli bir su cereyanından elektrik 
yi bir araya toplı Yı dağınık bir halde israf edilen (Fitre)-

Yarak Y 1 k 'ki . . . hemmiyetlilerinde k ara arımızın, e aı erımızın en e-
ullannı k b · · h 1 · · · tırmak bütün vat a ve u ışın er yı verımını ar-

zifele d b' 'd · a~daşlarımızın benimsemeleri liizımgelen va
r en •rı ır. nun için Fitre ve Zekatmı Hava Kurumu· 

I 
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İnhisarlar U .L~iidürlüğ~nd~-=-- ı 
PİYASA HABERLERİ 

1 _ Muhtelif ebatt 32000 top sigara lcağldı şartna· ! 
mesi mucibince paza tkla satın alınacaktır. 

Afyon işlerimiz 

Bu ~ene afyon ihracatımız 
çok iyi gitmektedir. Satışlar 
İnhisarın teessüsünden beri en 
yüksek haddini bulmuştur. 

2 P ı k 2112·936 tarihine rastlıyan sah günü 
- azarı b . d k' 

saat ISte Kabat2"a Levazım ve Mübayaat şu esın e ı 
alım Komisyonu..ıa yapılacaktı.r. 

3 Bu pa·rlığı evvelce idaremize muvafık sigara 

k • ~ d 1• c:Jlanlarla iha 'e gününden evvel getirecek-
agı i verm ~ k 1 • t l'b 

1 · .. •ri bilmuayene muvafık çı acaK yem a ı · erı numune 

ler girebil,.ektir. . • . . 

4 ı~klilerin pazarlık ıçm tayın edılen gün ve saat· 

te yüzd 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
. r gelmeleri ilan olunur. (3228) 457 3-4 mısyo 

İstanbul Belediyesi ilanları 

1 
j Standardizasyonda yapılan a· 
:ıami dikkat ve imalat esna
sında gösterilen sonsuz itina af
yonlarımızın alıcılar nezdinde 
rağbetini arttırmaktadır. 

Eldeki stokların azaldığı ha
ber alınmıştır. Son hafh zar
fında İngiltereye 150 sandık 
gönderildiği öğrenilmiştir. 

Yeni mahsulün doğrudan 

doğruya müstahsilden mübaya
ası için Ziraat Bankası şubelP.
rile yapılan kombinezon fayda
lı neticeler vermiştir. 

Senelik muham. ilk 
Yeni mahsülun mübayaasına 

konaksız toplanmış afyonlar
dan başlanarak sonraları ko · 

teminat. naklı malların dahi mubayaa-kirası 

Büyükadada kumsal caddesinde 214 
metre murabbaı arsa. 

Üsküdar vapur iskelesi yanındaki 
arsa 

Yedi kulede kale dışı mahallesinin 

Kazlı çeşme cadd. 3 No. lu kantar 
kulu besi 

96 

180 13,50 

36 ı,10 

Yukarda senelik muhammen bedellerile ilk t ~minat
ları yazılı olan mahaller teslim tarihinden 937 veya 938 
939 sent!leri mayis sonuna kadar kiraya verilmek üzere 

ayrı ayrı açık artırmaya konulmu~lardır. Şartnameleri 
levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında 

gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
28-t 2·9.l6 pazartesi günü s:ıat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) 507 

• • • 
Sahası !metrenin 

metre muhammen İlk 

' sına karar verilerek her çeşit 

afyonun, teşrinisani nihayeti· 
ne kadar temJid dilen muba
yaa müddet! hitama ermiş ol· 
dugundan alınan afyonlar pey· 
derpey merkeze gelmekte ve 
bedelleri morfin dereceleri esa· 
sına nazaran hesap edilerek sa
hiblerine ödenmektedir. 

Haber aldığımıza göre buse
ne Afyon İnhisarı satışlarının 
müsaid olması nazarı ilibare 
alarak nakliye ve ödeme mas
rafları kendisine aid olmak Ü· 
zere, yüzde !2 morfin dereceli 
afyonun beher kilosunu 480 
kuruş olmak üzere tesbit etmiş
tir ki bu fiı.t müstahsillerimizi 
çok sevindirecektir. 

1934 ve daha eski seneler 
mahsulünden olup idare am· 

Türk borcu tahvilleri 

yükseldi 

Birinci tertip Türk Borcu 
tahvillerinde dün yükıelme kayd· 
edilmiştir. Paris borsasında 

250 frank üzerinden muamele 
gören tahviller, dün 255 frank· 
tan muamele görmüştür. Bu 
suretle, Türk borcu tahvilleri 
son birkaç gün içinde 40 ku · 
ruş yükselmiştir. 

Paris Borsası 

Paris IO - Pariı Borsasının 
bugünkü kapanış fiatları şun· 
ı~rdır: 

Londra 105.15, Nevyork 21,45 
3-4, Berlin 864, Brüksel 362,87 
1·2, Madrid, Amsterdam l 1&'7,75 
Roma 112,95, Lizbon 95,42. Ce
nevre 493, 12 1·2, bakır 48 3-4-
49, kalay 232,7,6, altın 142, 
01-2, gümüş 21 3, 16. 

Bu yıl fazla st:yyah 
gelecek 

Önümüzdeki yıl, şehrimize 
çok seyyah geleceği anla,ılmış· 
tır. Geçen sene, bazı sebepler· 
den dolayı. bütün dünya mem· 
leketlt'rinde olduğu gibi, bura· 
da da seyyah biraz vardı. Orta 
Avrupadan doğru mühim mik
darda seyvah ge)eceği haber 
verilmektedir. Şimali Avrupa 
memleketlerinden de gelecek 
sey~ ah kafileri vardır 

Yollar ve şoselerimiz 

Hükumet memleketimizde sis
temli bir programa tabi tutu
larak yaptırılacak olan milli 

Fatih Yangın yerinde eski Sa
rı Musa mahallesinin Samipaşa 

sokağında 207 inci adada yüz
süz arsa 

murabbası bedeli teminat 

barlarına getirilerek konsinyas· 
yon suretıle idareye teslim e
dilmiş bulunan afyonların be
delleri ittihaz edilen karara 
tevfikan senelik satışların yüz
de 30 u ile ödeneceğinden, hi
tama ermiş olan senei maliye· 
ye aid bilanço kesbi kat'iyet 

ı söseler için e-ıaslı tedbırler al· 
mak üzeredir. Bu hususta yap
tırılmakta olan etüdler ilerle· 

Aksaray yangın yerinde t 2 inci 
adada bir tarafı 522 harita N.lı 
2 metre 50 santim yüzlü arsa 

..f ı 22 l 20 3 71 , eder etmez. hesabları hazırlan· 
mış olan bu gibi afyon sahib· 
!erine bedelleri derhal tesviye 

21 65 5 8 11 

Yukarda semti sahası bir metresi~.in muhammen kıy- 1 
meti yazılı bulunan arsalar satılmak uzere ayrı ayrı açık 

1 arttırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım Müdürlü· 

ğünde görülebilir. İstekliler hizalaaında gösterilen ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 28 l 2·936 pazar· 

tesi iÜnÜ saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) 506 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltr 

Kararname No: 2 5Hl'l 

19 mayıs 1936 tarihli Türkiye-Almanya Ticaro?t u Kliring An
laşmasına bağlı (1) numaralı serbest listeye (502den yalnız Jeaner 
camı (Jeaner glas) ından mamul olup üzerinde bu markayı taşı · 
yanlar) kadydının ilavesi; lktısad Vekilliğinin muvafakatın. atfen 
Hariciye Vekilliğinin 20-11-936 tarih ve '21854 559 sayılı tezkeresile 
yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 25 11 936da onan-
mıştır. 25-11-936 

(8 · 12·9,16 tarih ve 3479 sayı Resmi Gazeteden) 

Kararname No: 2 5647 

12·5-936 tarih ve 2 4548 sayılı kararnameye ektir: 
Muntazam posta seferleri yapan vapurlarla veya münhasıran 

toplu asker ve muhacir nakledecek gemilerle yapılacak nakliya~a 
d:ıir olan talimalnameye ilişik şekilde bir madde eklenmf'si; Ik· 
tıs ad Vekilliğinin 9· l 1-936 tarih ve 2762 47734 sayılı tezkeresile 
yapılan tekllfi ve Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekil 
liklerinin 24 11, 25-1 J-936 tarih ve 5065 25628, 225 20513 s:ıyılı 
mütalean;tmeleri üzerine İcra Vekilleri Heyetince 27-11 936 da 
onanmıştır. 27-11-936 

\luntazam posta seferleri yapan vapurlarla veya 
münhasıran topla asker ve muhacir nakledecek 

gemilerle yapılacak nakliyata dair l 2·5·936 
tarih ve 2 4548 sayılı kararnameye ilişik 

talimatnameye ek madde 

Maddt: : - Havzai fahmiyeden veya muhtelif limanlardan 
havzai fahmiyeye toplu bir halde nakledilecek ameleler için de 
işbu talimatname hükümlerine tevfikan muamele ifa edilir. 

8 12-936 tarih ve 347H sayı Resmi Gazeteden 

edilecektir. 

Gülyağı istihsalatı 

Öğrendiğimize göre gülyağ
larımızın gerek iıtih~al gerek ' 
ihracı ve bilhassa maliyet fi
yatları için mühim tedbider a
lınmak üzeredir. Bu çok kıymet-
li istihsal ve ihraç metaımızın 
olduğu kadar daha çok istihsal 
ve daha çok satılabilmesi im
kanları üzerinde Çı\lışıımakta
dır. 

Birinci beş yıllık plana dahil 
olarak İspartada bir gülyağ fab· 
rikası yapılmıştır. Bu fabrika
nın kuruluşundan sonra geçen 
senedenberi gülyağcılığımız ras
yonalize edilmiş ve kaliteri dü
zeltilmiştir. Gülyağı istihsalitı 
Isparta mıntakasında senede 1500 
kiloyu bulduğu zamanlar var· 
dır. Fiyatlar da 200 lira kadar· 
dır. Şimdi bu istihsalatın aza· 
mi hadde çıkarılması ve mali· 
yet fiyatlarının ucuzlatılmasiyle 
ihracatın da rakiplerimize naza· 
ran daha düşük fiyatlarla ya
pılması üzerinde meşgul olun· 
maktaaır. Bu suretle fiyatın u
cuzlatılmasından kaybedilen is · 
tihsalin fazlalaştırılmasından 
kazanılacak ve memlekete daha 
fazla döviz girmesi temin olu· 
nacaktır. 

Cam ithali hakkında 

Türkiye, Almanya klering ve 
ticaret anlatmasına bağlı bir 
numdralı serbest liıteye dahil 
502 numaralı Türk gümrü~' ta
rifesinden yalnız Geaner mar-
kası.ıı taşıyan camların müs a
de alınmaksu.ın ithali kabul o· 
lunmuttur. 

miştir. Yurdu çelik ağlarla ör
mek politikasını güden ve 
muvaffak olan İsmet İnönü hü
kumeti bu defa da geniş mik· 
yasta bir şose politikası takip 
teşebbüsündedir. 

Hazırlanmakta olan program 
esaslarına göre her yıl 550 ki
lometre şöse yapılacaktır. Bu 
büyük işin ba,arılması için dev· 
let bütçesine her yıl muayy~ 
tahsisat konacaktır. 

Bundan başka öğrendiğimize 
göre şöse ve köprüler kanunu 
mucibince hususi idareler tara
fından tahsil edilmekte olaa 
yol paralarının tahakkuk ve 
tarh işinin bundan sonra Mali
ye Vekale:i teşkilatı tarafın
dan yapılması maksadile bir 
bir kanun projesi hazırlanmak
tadır . Yol parası tahsilatı bu 
suretle intizama girmiş buluna· 
caktır. Su işlerine gelince, dev
letin birinci planda tuttuğu bu 
ehemmiyetli meml~ket işinin 

plinlaşbrılması için bir prog· 

ram hazırlanmaktadır. 30 mil
yon lira sarfını istilzam eden 
bu birinci .su programı dört se· 
nede tatbik edilecektir. Ege ve 
Adana pamuk mıntakalarının 
sulama işi bu birinci planda 
bulunacaktır. 

-
Buğdayı koruma 

Buğdayı koruma vergisinin 
ne suretle hesab ve istifa edi
leceğine dair Maliye Vekaleti 
alakadarlara bir tamim gön· 
derdi. 

Bu tamime göre, fabrikalar
dan çıkarılacak olan her parti 
undan "çıkarılacak unun mik
tarı kaç çuvala baliğ olursa ol
sun,. birinci mıntakada yüzde 
91 i birinci, yüzde 9 u ikinci, 
ikinci mıntıkada yüzde 80 i bi 
rinci, yüzde 20 si ikinci, üçün
cü mıntıkada yüzde 82 ıi bi
rinci, yüzde 18 i ikinci nevi ad· 
dolunacak ve vergileri bu e· 
saı üzerinden ahnacaktır. 



12 Birinci kanun 
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Ekonomi ve Tutum haftası baş
lıyacaktır. Bu münasebetle bü
tün mekteplerde merasim yapı
lacak, ilkmekteplerde yerli ye
nıişl~r hakkında konferanslar 
verilecektir. Bütün mekteplere 
vecizeler açılacak, hava müsaid 
olursa her mektep kendi mın
takası dahilinde resmi geçid 
yapacaktır. 

Mısırın bizden aldığı tütün 

Mısır fabrikaları memleketi 
mizden bu sene geçen seneler
den daha fazla tütün alacaklar
dır. Gazi Antebde yetişen Hüs
nükeyif tütünlerinin de bu sene 
tamamen İskenderiye piyasası 
tarafından çekildiği anlaşılmak· 
tadır. 

Faydalı Adresler il ___ , 
Doktorlar 

Dr. Murad Rami Aydın 
Göz hekimi, Bcyo~lu, Misk 

soka~ı No. 15. Tel· 4 1553 

Dr. Hayri Ömer 
Zührevi ve cıld hntalıkları. 

Ölleden sonra Beyoğlu, A~aca
mi kar.ş ısında No. 313 Tel. 43585 

Diş Doktorları 

Übeyt Ölçer 
Cumartesinden maada hergün 

hastalarını kabul eder. Edirneka
pı, Karagümrük, T ramva y dura
fı No. 95 

Meshur Markalar . 
ilaçlar 

Hormobin tabletleri 
Ademi iktidar ve bel gevşek

li ğ'ine karşı. i ier ec1anede ara· 
yınız. Tafsilat: P osta kutusu 
1255-Hormobin 

Şayanı Tavsiye 1 
__ M_u_·es_s_es_e_ler_._J 

:::::e~~:.:.;;::~:;::::,c;.:.:c.;~...ç,a.ı::-: Piyango bayi ı er i 
Uğur Gişesi 

Her ay en büyük ikramiyelerle 

biı1lercc yurttaşları zengin etmiş
tir. Galata, Karaköy Postanesi 
karşısında N. 12. Tel. 40021 -

(Suite de la quatrieme page) 

Les biens nationaux 

Le ministere des finances a adresse aux tresorerieı regionales 
une circulaire explicative concernant l'application de la loi 2490 
relative aux formalites a remplir en ce qui concerne les biens 
nationaux vendus contre verscmenb echelQnnes. 

Les biens et proprietes qui apres l'entree en vigueur de cette 
loi n 'auront pas ete transferes et dont les acqucreurs n'aur<>at 
pas fait des versements seront recuperes et leı depô ~s de garan
tie restitues aux intereues. Si les proprietes sont souı l'occupa
tion des acquereurs on devra defalquer du depôt de garantie, 
le loyer pour la duree ecoulee et reclamer le surpluı ıi le- loyer 
depasse le montant de la gar ant ie. 

La production de coton 

J.preı le dernier voyage du general lneunu dans les centreı 
de production cotonniere, il a ete decide de prendre des mesures 
pour porter l'exportation du coton a 500.000 balleı. Comme pre
mier pas vers la realisation de ce but, un espace de 300.000 
deunumı situe entre Denizli et Balikesser servira cette annee 1 

iı des essais de cullure du coton. Des credıts necesuirCI ont ete 
effectueı. 

Le cc;ammerce turc - oneerlandais 
Pour faciliter les relations cemmerciales entre la Turquie et 

la Hollande on a cree a La Haye une societe sous la raison so
ciale "Nederlandsch Türkische Handel,,. 

Cette institution s'occupe des me9ures iı prendre pour deve
lopper les importations en Hollande de produits turcı. 

L'alignement du lei et notre marche 
Les bruits qui oot couru au su jet -le l' alignement de la mon

naie roumaine ont eu une certaine influence sur notre marche. 
En effet, il ne faut pas o•Jblier qu 'aujourd'hui un lei ne vaut 

meme pas une piaatre de notre rnonnaie et que si la devalua
tion est de 40 pour cent comme il ıe dit le lei ne vaudra plus 
que 20 paras. 

Le marche du coton a Adana 
On mandt'I d'Adana que le marche du coton est stationnaire, 

attendu que les negociants exportı.teurs achetent de preferenc_e 
des marchandiıes de qualite superieure alors que sur le marche, 
ce ıtock est presque epuiıe. 

Neanmoinı, les prix se maintiennent. 

Un projet de loi d'exemption d'impôts en faveur de la 
Sumer Bank 

Un p•ojet de loi vient d'etre depose sur le bureau du Ka
ınutay par lequel son auteur demande que la Sumer Bank soit 
exempte deı dispositions de la loi sur leı adjudications et de 
celles des articles 8, 33 et 74 concernant l'impôt sur la erise. 

Ces mesures s'appliqueraient non seulement ii la Sumer 
Bank, mais au11i aux Ctablissements qui en dependent. 

Les bureaux du fisc 
Pour empccher les empietement administratifs, 

la transformation do l ' adminiıtration financiere en 
prefectorale a lstanbul a ete encore plus pronoocee· 

L' action des bureanx du fisc ra ttaches au mini.stere 
dea finences a ete encore limitee sauf pour les sous
prefectures de Sariyer et de Beykoz et le nombre 
de ceı bureaux qui autrefois etait de 40 est reduit 
a 9. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Ticaret Borsası 

11-12-936 

Madde 

Buğday Ekstra yumuşak 
Yumuşak 

Yumuşak 
" 
" . , 
" 
" 
" 
" 
" 

Arpa 

" Çavdar 
Mısır 

" 
Yulaf 

Sert ekstra 
Setr 
Sert 
Sümter 
Kızılda 

Mahlut 
Yemlik 
Dökme 

Beyaz 
Sarı 

Kuşyemi 

K.tohumu: 
Yeni mahsul 

" " Afyon 

" Nohut 

" 
" 

Darı 

" Susam 
Fındık 

" 
" Tiıtik 

" 
" 
" 
" 
" 

yapak 

" 
" 
" B. peynir: 

" ti ,, ,, 
Kaşar 

" Z. yağı 

ince 
kaba 
ispanya tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 
beyaz 
sarı 

Yeni mahsul 
İçtombul 
İçsivri 
Kabuklu 
Oğlak 

Ana mal 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

Anadol kırım 
Tabak 
Trakya kırım 

" tabak 
tam yağlı 
yarını yağlı 

yağsız 

yağlı 

yağsız 

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

" ,, Haşhaş 
" ,, Pamuk 
" ,, Suıam 

" " Bezir rişmiş 
Un Ekstra ekstra 
,, Ekstra 

" 
" 
" 
" 
" 

Birinci yumuşak 
il 

~azmal 
Paspal 
Kepek 

sert 

Asgari 

6 ıo -
5 36 
5 27 
6 30 
5 35 
5 30 
5 7 50 
5 10 
5 22 50 
4 ıo 

3 37 
4 10 
3 26 
3 32 50 
4 20 

12 15 
8 35 

500 
450 

10 20 
7 10 
5 27 5 
4 25 
3 35 

17 
68 20 

40 
125 
122 20 
119 
100 
100 
8.3 
50 
36 
72 20 
47 20 
33 20 
18 9 
8 

41 20 
16 
55 
50 
38 

· ı2 
44 
43 
32 20 

715 -
650 
580 
520 
23.1 

2 12 
2 30 

Azami 

6 1 l 
() 8 
6 

6 2 50 
5 35 -
2 35 
5 17 50 
5 25 

4 4 
4 2 ) 
3 27 
4 2 50 

491 10 

128 

54 

34 ıo 

20 20 

42 

52 20 

44 20 
44 20 
45 
40 

760 
680 
690 
630 
325 
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İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 
Maddeler.-

Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi
1 

Ayçiçeği yağı, Badem, 
Bakla, Berelye, Börülce, Buğday, Bulgur, Burçak, Ceviz, Çav
?ar, Darı, Fasulye, Fındık, Haşhaş tohumu, Haşha~ yağı, İpek, 
irmik, Kaplıca , Keçikılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır . Nohut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, Pamuk yağı , Peynir (Beyaz, Kaşar} Razmol. Susam, susam 
yağı, Tiftik, Un (Buğday, M111r) Yağ, Yulaf. 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

İstanbul, Galata, Mahmudiye Caddesi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler satılır ve alınır, asri art:ziyen kuyu 

takımları ve tesisatı. Her nevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen tesisatları taahhut edilir. 

................................ , ..................... .. 

Sayfa 3 

f ratelli s p ( R CD ı _· ~-ors~2·_P'i:::a _ 
Galata Gümrükleri karşısında I B 

1 

orsa Parası 
Hürdaverdigar Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro.1al 
Neerlandez dö Navigaayon a 
vapör Anve11, 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 ~İn 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer
hndez Kumpanyası ile anlaşıl 
mak suretile bütün dünya li
manları için do~ru ~~Onfimen-

b lar veri lir. 

İTHALAT SERVİSi 

Burgaı, Varna, Köıtence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9-12-936 ya doğru 

Jtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat tetkilitı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu " 

Demiryolları " 
Baıajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde :iO tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

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

ca.t olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 

ı Sterlin 
l Dolar 

00 Fran~ız f r . 
20 Liret 
20 Bel\·ık rr. 
20 Drnhmı 

<!O l ,..viçre ~ r. 

2 ı ı.e,·a 

1 Florın 

20 Çi>k kronu 

Alı~ 

(i14,-
12:"l, 
ıı.ı,-

120, 

Hı, 

rıc.-.,-

20. 

ttt1.-

1 Avustıır_)n ~I. ~0,-

1 Mark ı:l, 

l Zloti ::o,-
l Pı>ngo 

20 ı..e,·n 

;}:) Dinar 
20 ı,..,.eç kronu 

l Türk altını 

2'), -

1 :!, 

4S, 

au, -
!()\.)(}, 

l Banknot Oı;.B. :.!4\ , 

Çekler 

1.ondra 
Nev York 
l'ari-. 
Milano 
Brük::.t>l 
Atinn 
Ccnı'vre 
.Sôfya 
Amı;tt>rılnm 

Prnc 

Vı_)ana 

~lı11lrıd 

Beri in 
Var-:ova 
Budapeşt 

Bükrl"~ 

Belgracl 
Yokohama 
Moskova 
Stukholm 

Esham 

aslan ı;inwnto 

Mnkez Bankası 

Aı.ılı<: 

ı;ır., 

'J,i!l .• \l:l 
ti Otıi"ı 

1 <>, l M:3 
4,iU 

~ı.tıu:ı4 
ı".4, ;ı3,'i 

1 ,4G2.J 
<!2,.i0'2."• 

4. <!-ii• 

7 .4i[ı 

l,9iı-<' 

4,22 
.:ı ,nı:.;ı 

108, 44~ 

34,~~ı75 

2,76.:J 

ı4,H7,ı 

.ı, 14s.""ı 

Açılı, 

ıa, 15 

\l,50 

Satış 

\il 

12G. 
ı rn. 
12."ı,-
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arasında doğru seferler: 
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(doğ-ru ve aktarmasız) 
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DAKAR MARU 18-1·937 

DURHAN MARU 18·2-937 ye 
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DENİZ POSTALARI 

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

. ·- . 

Hareket edecek vapurlar 
CİLİCİA çarş. 16 bir. kan. sut. 

17 Pire, Napoli, Marailya,Ge
onva. 

PRAGA çarş. 16 birinci kan. 
saat 17 Burgu, Varna, Köı
tence. 

QUIRlNAL perf. 17 birin. kan. 
saat 20 Pire, Brindi:ıi, Vene
dik, T rieste. 

ALBANO perş. 17 birinc-i kan. 
saat 17 Burıaz, Varna, Köı
tence, Novorosisk, Batum, 
Trabzon, Samsun. Varna, 
Burıaz. 

BOLSENA cumart. 19 bir. kan. 
saat 17 Selinik, Midilli, İz
mir, Pire, Patru, Brindizi, 
Venedik, Trieste. 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: 1 sınai! Girit 

MERANO pazart 21 birinci kan. 
saat 12 İzmir, Selanik, Pire, 
Patraa, Napoli, Marsilya, Ge
nova. 

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

ASSİRİA çarş. 23 birinci kan. 
sat 17 Kavala, Selanik, Go
los, Pire, Patras, Ayıaranda, 
Brindizi, Angona, Venedik, 
Tricste. 

CELİO perş. 24 bir. kan. saat 
20 (Galata rıhtmından) Pire, 
Brindizi, Venedik, Trieste. 

CAMPİDOGLIO perş. 24 bir. 
kan saat 17 Burgaz, V arna. 
Köstence. 

PRAGA çarş . 30 bir. kin aaat 
17 Pire, Napoli, Marsilya, 
Genoya. 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevı 
Galata Billur sokak No. 10 
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lndustrie - Finances · Commerce 

Le ble en hausse 

Les recolteı de ble en Europe ayant ete cette annee 
en deficit, les prix de cette cereale accusent unc haustt 
sur les marches exterieurs et cette hausıe a des reper 
cussions danı notre pays. C'est ainsi qu'hier malgrc l'ar' 
rivage de 80 wagons de ble la cote en bourse a subİ 
un relevement de 8 a 12 paraı. Le ble de Polatli qui 
contient 2 a 3 pour cent de seigle s'est vendu a 6,05· 
6, 10. Le ble dont la teneur en sciglc esi moindre a at · 
teint le prix de 6.125. On dit quc lu minoteries ne dis· 
po~ent de stocks et que d'autre part Mersine continuanl 
ses cxportations. les prix vont hausser davantage. 

LE. Vll.AYET 

La tax~ pour le permıs des dimanches 

Un"' bonnc nouvelle pour le petit commerce : le tau:< 
de la laxe devanl elre payee par les mag-a!'lins et boutİ' 
ques autori'les a d~meurer ouverts le dimanche cst rcduil 
de 10 a 3 pour cent de leur revenu brut. Ainıi, en • 
dt>cide l'assemblt-e de la ville et l'on ne peut que l'erı 

felıciter . 

Seulement, la M unicipalite est fort embarrasıee. Alorl 

qu'elle se plaint dcja de la faiblesse de sea renln"e•, 
comment trouvera-t-ellc une compcnsation au ıurplus de 
laxe dont dle se voit frustree "? il y a J>lus : le contin· 
gent imposant <les c·oiffeurs d'lstanbul aasurait 50 pour 
cent au moins du produit de cette redevance. Or, leurS 
~tablissc~ents devront fcrmer obligatoirement le diman· 
ehe en vertu d'une recente loi. C'est dire que les previ· 
sionı des recetteı pour ce chapitre, au budget de 1937, 
seront tres conıiderablement reduites. 

L'exportation de legumes secs 

La recolte de legumeı secs a ete trcs abondaote 

llleuhJ •---- ---•---- --------------•---~-------~-- ------•·---ıı cette annee et de m~me l'exporta.ion est tres active. De 'lllent Bureaux-'fpao~r Ha. bitation et nouveaux marcheı sont gagnes. Des echa ntillons de ha· 
Pısserıe- ricots t nvoyeı a Alexandrie y ont ete apprecies; de 

Ar11ıoire ete. fortes commandcı en ıont reıulte. 
IOOQ 

1 
en tôle Pour d . Les pois-chiches de Turquie ıont fort demandeı en 
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Mag. N. 21, Rue Kaval Kapouitchi 
Galata. 

Fab. Chaisu, Rue Vodine N. 113 
Balat. 

Arret Autobuı Bosphore-Taxim. 
I.Com.Expl.Ch.Fer Et. Haydarpacha. 

Direction Fabrique Banquc Com
mercialc d' Adapazar. 

Com. A.ch. Econ. Monop. K.tacbe. 

Commiuion Liquidation SAT Ma· 
tcriel Conıtruction, Ankara. 

Mouhtar do Tchopourlou (Mersine). 

Direction ForCts Anlrara. 

Grt'· a ır~ Direction Gen.Monopolcs Ankara. 

----------· 

6me Bureau Executif lıtanbul. 

Bureau du Fisc de Phanar. 

7me Bureau Executif lstanbul. 

Fabrique de Djoubali. 
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Parmi le1 produits lurcı de cette nature, le millet .. t 
le pluı demande iı l'etranger. Cette annee 15 millionı de 
kilo~ ont ete exportes, ce qui compte pour un record. 

Nos exportatioııs de pommes s'accroissent 

La faveur dont jouissent nos pommeı s'ııccroit. 

D'importantes offres Yiennent d' Allemagne et ıont ac· 

cueillies avec faveur par noı exportateurı . 

La qualite qui cıt le pluı recherchee en Allcmaga• 
est celle des pommes peu acidulee1 de la n~gion de Riıe. 
Les prix ıont normaux. 

Les exportations d'oranges commencent au11i ces 
jours-ci. 

La campagne ~u riz 

il se preparc pour l'annee prochaine un vaste pro• 
a-ramme de culture du riz a Tcharchımba et a Term• · 
Les methodeı serront ete changees. Une brochure a ete 
imprimce pour fairc connaitre celles-ci aux cultivateurı. 

Quarante piaıtres les mille noix 

E.xtreme abondance ici depuis un an . Depuiı la gran• 
de recolte les noix sont vendue.s 40 Ptrı leı mille (?) oıı 
le kgr. a 16 piastres. Cette annee l'huile q<ı'on en extrai~ 
a rendu 1 million de kilos - ce qui n'a pas empeche 

le<J prix de hausser quelqu e peu. 

Vente fructueuse de poissons 

Ces dernier' jours nos ventes de- poissons fraiı orı1 

i•te treıı fructueuses. Ce sont leı navareı italiens qui eıı 
achı'tent le plus. Danı la seule journee de dimanche, 11 

montant <les poi11ons vendus a't-levait a 160.666 Ltqı. 

La vente de l'essence cie rose 

Des mesures seronl priseı au !lujet de la preparatioll 
l'expnrtation el les prix d~ l'essence de roııe. 

Durant iı- premier Plan Quinquonnal , une fabriq 
d'e11ence de rose a ete montee a Isparta qui a permi• 
rationaliution et l'aıııl·lioration <le la qualitc. La prodıJ 
tion de l'eısenc• de rose atteintı parfois 1.500 kilos, 
prix moyen de 200 Ltqs le kilo. Cependant, crs derni 
temps lea priıı ont baisse - ce qui fait croire 
aidera davantage a l'exporlation de ce produit. 

(Lire la auite en 3me paıeJ 


