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iÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

1 Erzak, Zahireı Et, Sebze v. s. 
2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 - Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
4 Matbaa işleri ·Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 
5 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
6 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
7 - Kereste - Tahta v. s. 

8 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alatı Hastane levazım 
9 Müteferrik 

b) Müzayedeler 
Müteferrik: 

2 Emlak ı 
~-------

a) MÜNAK A S A L A R 
~ ı:i::rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

' 

r 

Vize Ask. Satınalma Komisyonundan : 
1 - Alpullunun 18700, Pınarhisarın 37200, Demirköyünün 

37600 kilo kışlık sebzeleri. 
2 - İhaleleri pazarlık suretHe Vizede yapılacaktır. 
3 - Demirköyün sebze muhammen bedeli 1327, Alpullunun 

492, Pınarhisarın 862 liradır. 
4- Demirköyün ilk teminatı 108' Alpullunun 60, Pınarhi1arın 

65 liradır. 
5- Hepsinin ihalesi 29-12-936 salı günü saat 15 tedir. 

·~ 6 - Şartnameler hergün arzu edenlere Vize satınalma komis-
i yonunda gösterilmektedir. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 2725 lira 54 kuruş olan Selami Çeşme 
Maltepe yoluna iltisak eden Kayışdağı yolunun bozuk kı
sımların1n tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ev
rakı ve şartnamesi levazı~ ~~~ürlüğünde görülebilir. ıs· 
tekliler Bayındırlık direktorlugunden alacakları Fen ehli-
yet vesikası ve 2490 No.lı kanunda yazılı vesika ile 204 

· lira 42 kuruşluk Hk teminat ınakbuz veya mektubile be· 
raber 7-l -937 perşembe günü saat 14 de daimi Encumen· 
de bulunmalıdırlar. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1- Kapalı zarf usulile eksiltıney~ konulan ~ş: Balıkesir-Edre

mit yolunun 75+000-82+476 ncı kılometrelerı arasındaki şose-
nin tamiratı esaııiyeai. 

2- Keşif bedeli 14652 lira 48 kuruş, muvakkat teminatı 1098 
lira 94 kuruıtur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B Fenni şartname, 
C- Keşif cetveli 
D- Mukavele örneği, 
E Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
İstiyenler bu .şartname ve evrakı Balıkesir Nafıa Müdürlü

ğünde veya Daimi EncDmen kaleminde görebilirler. 
4- ihale 7-1-937 tarihine raslıyan perşembe günü saat l5le 

Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
5- İsteklilerin yukarde dördüncü maddede yazılı muayyen 

zamandan bir saat evvel teklif mektublarını Encümene tevdi et
meleri lazımdır. Teklif mektublarının postada vaki tehiri nazarı 
dikkate alınmaz. 

6- Ekailtmiye bu iılerle uğraştığına dair Nafıa Vekiletinden 
verilmiş elinde bir ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

7 İsteklilerin muvakkat teminaUarını Malsandığına yatırdık-
larına dair makbuz veya banka mektublarını muayyen zamanda 
Encümene ibraz etmeleri lazımdır. 

8- Muvakkat teminat Malsandığına yatırılır, Encümende para 
ve tahvilat kabul edilmez. 

• 
* * Köprülü medresesinin zeminine beton yapılma11 pazarlığa ko-

nulmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi ilanların~. 

3-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesist ve Malzeme -
Karahallı Belediyesinden : 

l - Urayımızın 12838 lira keşif bedelli elektrik tesiıatı Na· 
ha Vekaletince musaddak proje dahilinde kapalı zarf usulile ek-
•iltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15 de Karahallı 
Orayı dairesindeki Daimi Encümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 962 lira 85 kuruştur. 
4 - İstekliler münakau evrakını beş lira mukabilinde Gala· 

tada Selinlk Banka11- üze~ inde Elektrik Mühendisi Hasan Halet
ten alabilir ve Urayımızda görübilirler. 

5 Teklif mektuplarını havi kapalı zarflar ihale irÜnÜ tam 
••at 14 e kadar adı geçen Encümen Reislitine makbuz mukabi
linde vermiş olmalıdır. 

SALI 22 Birinci kan un 1935 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: ' ramiyeli kroki müsabakası ay sonuna kadar temdid e:lilmiştir. 
Müsabakaya iştirak etmek istiyenlerin aşağıdaki şartlar dahilinde 
yapacakları krok!leri fakülteye iÖndermeJeri ilan olunur. Tayyareye top atan topçu bataryaları için 3 amperlik 500 ve 

5 amperlik 500 ke IOOO tane sigorta açık eksiltme ile ihaleleri 
8-1-R37 cuma günü saat 14 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 
olan 350 liradır. Şartnamesi her ğ"Ün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. isteklilerin 26 liralık ilk teminat makbuz veya mek· 
tublarile ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık Sa- ' 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

Pos.ta T· T. Levazım Müdürlüğünden: 

18-12-936 saat 15 te ihale edileceği An:tarada Ulus, İstanbul· 
da Cumhuriyet gazetelerinde 31 birinci, 12-24 ikincitetrin ve 6 
birincikanun tarihlerinde ilan edilmiş olan 1300 lira muhammen 
bedelli 15 elemanlık 2 akkü bataryasile bu bataryaları şarja mah
sus konvertisör grupu ve tevzi tablosunun eksiltmesi 10 gün 
müddetle temdid edilmiştir. Taliplerin 29-12-936 tarihine müsadif 
salı günü saat 15 te kanuni \'esaikle Posta T. T. Umum Müdür
lüğündeki Komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

*.* 1 
Fatih Hayvan hastanesinin e:ektrik tesisatı yaptırılacaktır. Bak: 

İstanbul Belediyesi ilanına. 

4·Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~i.lzeme 

İstanbul Belediyesinden: 

Kültür Direktörlüğü için lüzumu olan 500 tane kar• 
tonlu dosya açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hep
sine 615 lira bedel tahmin olunmuştur. Nümunesi kültür 
direktörlüğünden görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda 
yazılı vesika ve 46 lira 13 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 7-1-937 perşembe günü saat 14 
de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

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

Orman Fakültesi İsta11bul Kısmından 
Fakültemiz için 23-12·936 gününde münakasa ve ihal~si ilan 

edilen elbiselerin münakasasından vazgeçildi Alakadarların ma· 
liimu olmak üzere ilan olunur. 

1 - Terazi, 2 - Kılıç, 3 - A. H. F. 4 - · Kitab, 5 - 1925, 
6 - Adli renkler olan "yeşil kırmızı,,. 

Yukarıdaki sembollerden ilk üçü kalmak şartile kroki resamı 
istediği sembolü değiştirebilir ve hukuku ifade ihalesi semboller 
ilave edebilir. 

İstanbı..l Sıhhi Müesseseler Arttırma vd Eksiltme 
Komisyonundan: 

Müteahhidinin taahhüdünü ifa etmemesinden dolayı mukavelesi 
feshedilen Heybeliada Verem Sanatoryomunun azı 900 çoğu 1200 
damacana iyi su açık eksiltmiye konulmuştur. 

l - Eksiltme 6-1-937 çarşamba günü saat 14,30 da Cağaloğ
lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda yapılacaktır. 

2- Tahmini fiat: Beher .lamacana su için 56 kuruştur. 
3- !"fuvakkat garanti: 50 lira 40 kuruştur. 
4- !stekliler şartnameyi hergün komisyondan görebilirler. 
5 istekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sa· 

yth kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubile belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. 

Devlet DemiryoJları ve Limanları işletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 5700 lira olan 6000 kilo antimuvan 7-1 -937 
perşembe günü sa.ıt 15 de Haydarpaşada gar bina!'ı dahilindeki 
1 inci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla satın alına · 
caktır. 

Bu işe girmek ist~yenlerin 427 1 2 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-36 T. ve 
3297 No.lu nushasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyon
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

14-12-937 tarihinde eksiltmesi yapılacağı 27 Birinci, 8-20 İ
kinciteşrin ve 2 Kanunuevvel 936 tarihinde Ankarada Ulus, İstan· 
bulda Kurun gazetele rinde ilan edilen 16393 metre 5 MM askı· 
hk demir tel ile 51500 metre çelik askılık halata talip zuhur et
mediğinden 25-12-936 tarihinde eksiltmesi yapılmak üzere eksilt
me müddeti on gün uzatılmıştır. Talihlerin evvelki ilanlarda is
tenilen kanuni vesaikle mezkur tarihe tesadüf eden cumll günü 
saat 15 te Ankarada Posta T. T. Umum Müdürlüğündeki komis-

yona müracaat etmeleri ilan olunur. 

6 - Mahrukat - Benzin - Makine yağlan ve saire 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinden: 

1 - Doksan bin litre benzin alınacaktır. 
2- Şartname her gün Büyük Millet Meclisi Daire Müdürlü

ğünden bedelsiz olarak alınabilir. 
3 - Eksiltme 7-1-937 perşembe günü saat 15 de Büyük Millet 

Meclisi İdare Heyeti odasında olacaktır. 
4- EksHtme kapalı zarf uaulile olacaktır. 
5- Muvakkat teminat 877 lira 50 kuruştur. 
6 - Tekllf mektuplar! 7-1-937 perşembe günü saat 14 de ka

dar İdare heyetine verilecektir. Bu saatten sonra mektublar ka· 
bul edilmez. 

1- Şartnamenin 4 üncü maddesinde istenilen veıikalar temi· 
natın konduğu zarf içerisine konulmuş olacakbr. 

7 ·Kereste, tahta ve saire 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 16660 lira 81 kuruş olan 617,264 metre 
mikabı çam tomruk ve azman 6-1-937 çarşamba günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1249,56 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-936 G. 
ve 3297 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
konıisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ı 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
~aydarpaşa Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve İı:mirde , 
idare mağazalarından dağıtılmaktadır. 

( İlaç için ikinci sahifenin 2 nci sütununa müracaat) 

8-Müteferrik 

Ankara Hukuk Fakültesinden : 

Ankara Hukuk Fakültesine yatırılacak rozetler için açılan ik· 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden : 

Yang•n tesisatına konacak motör ve tulumba: 
Tahmini fiat Pey akçesi 

Lira Yüzde 7,5 
~o oo 

Basımevimizin yangın tesisatına ilave edilecek bir adet motör 
ve tulumba açık eksiltmeyf' konulmuştur. İhale l 1-l · 1937 pazar· 
tesi günü saat 15 de Basımevi İdare Komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin eksiltme çağından evvel yüzde 7,5 pey akçesi olan 
60 lirayı Basımevi veznesine yatırmaları gerektir. 

Şartname İdare Komisyonundan alınabilir. 

Zonguldak Urbaylığından: 

İhalesi 10-1~936 tarihinde yapılmak üzere eksiltmeye konan 
4600 lira bedelli bir adet Ototank ihalesi 28· 12-936 tarihine tem· 
dit edilmiştir. Eksiltmeye girmek istiyenlerin evvelki şartname 
mucibince tekliflerin o tarihe kadar Urbaylığa teminatlarile be
raber vermeleri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U · İdaresinden: 

Muhammen bedeli 2052 lira olan 54000 metre 2 inci mevki 
kordon yumak 7-1-937 perşembe günü saat lO da Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından açık 
eksiltme usulile aabn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 153 lira 9() ku,·uşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar ksmisyona müracaatleri bu işe ait şartnameler 
komisyondan parası:ı olarak dağıtılmaktadır. 

Ankara Valiliğinden: 

1- Emniyet abidesi parkı için cins ve sayı\arı bu işe ait ıart· 
nameye bağlı listede gösterildiği veçhile fidan açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2- Fidanların muhammen bedeli 1470 liradır. 

3- Bu iı;e ait şartname ve listesi İstanbul ve Ankara Ziraat 
Müdürlüklerinden alınabilir. 
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4 - istekli! · -
nesine t l erın yuzde 7,5 nisbetindeki hususi muhasebe vez· 

ya ırı mı• t . k 
riyle b. 1 . ._ ., eınınat a çesi makbuz veya banka mektupla· 

ır ııde ekıilt - -
liyet dai • _ ıne gunu olan 4-1-937 tarihinde saat 15 de Vi-

mı encumeninde hazır bulunmaları . 

Harita Genel Dı'rekt·· l" - ·· d • 1- Muh or ugun en. 
törlütü ın tbaınme? bedel 1396 lira 50 kuruş Harta Genel Direk· 
. a aıısı ıçi d 

aıltnıe ile satı n aşağı a yazılı 5 kalem malzeme açık ek-
2 . n alınacaktır. 

. - istekliler Şartna . .. 
~ıreceklerin de 

104 
. meyı gormek için hergün ve eksiltmeye 

rıle 6 1.937 lıra 74 kuruş teminatı muvakkate makbuzla· 
Direktörlüt.· carşaınba günü saat 10 da Cebecide Harta Genel 

S gU satınalma k . • 
u fanilası (k d' ornısyonuna gelmeleri. 

Porıelen b·ı a ıfe) 30 me-tre 
Al ı ya 

aıninyoın 10000 adet 
Of map 

ıet çinko levha 230 " 
Adheıif kiğıdı 100 ,, 

20000 tabaka 

Gürnr"'k M 
1. u uhafaza Genel Kom!.ltanlığı 
starıbul S t l . 

1 , a ına ma Komısyonundan : 
t 57ö kilo -

e .nıeditinden 23-leger .sabunun 12-12-936 eksiltmesine talip zuhur 
nıden Yapılacakt 2•936 Çarşamba günü saat 14 de eksiltmesi ye· 

2 l ır. 
le · •leklilerin 31 l' 

rı, ' ıralık ilk teminatlarile komisyona gelme· 

Ahır nıalze . • • • 
nıesı alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanına. 

Dolap * •. 
diy · . Yaprnak iç' . 

eıı ılinlal"l ın malzeme alınacaktır. Bak: lstanbul Bele-na, 
...... 

b) ,., o z ~ 

~ 
VEDELEA 

Çanakkale Vı·ı~ t' O M"d" 1 .. - .. d Çan kk aye ı rman u ur ugun en: 
let O ' •le "İli · . 

rınaoınd Yetının Bayramiç kazasına bağlı Mekere Dev· 
~~'lcut 4095 kan evrakı keşfiyeainde yazılı hudutlar dahilinde 
""'ttırııı en tal b. _ 

• açık Çıra ır sene muddetle satılığa çıkarılmıştır. 
:aat 15te hüku •urette 8-1-37 günlemecine rastlayan cuma günü 
•c~k koıııiıyo~~ binasındaki orman müdüriyeti odasında topla· 

uhaınııı uzurunda yapılacaktır. 
•lcçeıi 47 lirend bectelli 614 lira 25 kuruş olup teminatı muvakkate 
1•nd,. a ır T l'bJ 
• 

1.ına Yat ' a 1 er şartname mucibince teminatlarını Mal-
•br ırınak 
1 az etmek Ve yahut devletçe muteber banka mektubunu 
arı •uretil · h 

A ••rtnartı .. e ı ale gününde komisyonda hazır bulunma· 
nlca d esını .. d 

O ra a Orın gornıek ve daha fazla tafsilat almak için e 
tınan Müdürı~:ı ~ınum Müdürlüğüne İstanbul ve Çanakkale 

u erıne nıüracaatları ilan olunur. 

Vakıflar U M" d .. 1 .. v •• d 
0 

.. Ankara Vak f mum u ur ugun en: 
aUnüne le 1 Şen ··ı 
det adar ica gu hamamının tesliın gününden 5-12-939 

alip rı ka 1 . • 
lcon I çıkınadığı Pa ı zarf usulıle arttırmıya k">nulmuş ıse 
Miid~ ınuştur. İhalen~n Yeniden 10 gün müddetle ııçık arttırmıya 

5urlltünde Yap l 12-93!) pazartesi günü saal 15te Varidat 
L tnelik ica ı acaktır. 
"at te · r ıtıuha 
'1üd" ınınat alına knıınen kirası 12800 liradır. 960 lira muvak-

Utlü~iinc " ca hr. Tutmak istiyenlerin Vakıfh.r Varidat 
ınuracaatl . 

erı. 

İnh· ~arlar U M··d·· ı··.., .. d 
~ . u ur ugun en: 

7 kilo kalın k ----
~ ınnap Saat 14 

1 
ınetre düz bey 

- 17 l' az kanaviçe saat 15 edil-ı·ıı l. 2-935 günü 
... y o a 2 k pazarlıkla satın alınacaö-ı ilan 

rih · 1
• alenı ~ 

ıne rastlıyan malzemenin pazarlığı 23-12·936 ta-

saatı•rde tehir .Çarşamba günü hizalarında gösterilen 
2 - 1 . edılmiştir. 

p steklılerin rt 
~zarlık için de .şa namelerini almak üzere hergün, 

guven tayın edil ·· 
nıe Paralaril b' . en gun ve saatlerde yüzde 7,5 

Yaat ıı b e ırlıkte K b 
yU esindek' Al a ataşta Levazım ve Muba-

nur 1 ını Ko · 
• m113yonuna gelmeleri ilan olu· 

1- C'b 
• • • 

(3565) 504 3 - 3 

ı alide Çocuk 
:ıla.cak 4024 lira 9{)Yuvası olarak kullanılacak binada ya· 

ksıltrneye konul kuruş keşif bedelli tadilat işi açık 
2- Ek ·1 muşt11r. 

sı tme 28 
saat 15 d ·12-936 t 'h' 

t: I<abata ta arı ıne rastlıyan pazartesi günü 
alım konıisyonu d ş Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
3- Muvakk n a Yapılacaktır. 

at terni 
4 - Şartnameler 

10
nat 301,87 liradır. 

şubesinden alınab·ı· kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat 
· ı ır 

5- isteklilerin kend'. . 
.. pa l . l ılcrınden aranılan kanuni vesika ve guvenme ra arıy c b. l'k 

lerı. ı'Ja'"n olun ır ı te adı geçen komisyona gelme-
ur. (3597) 509 3-4 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Muhammen İlk 
tutarı teminatı 

Bakırköy temizlik işleri hayvanları 
için yaptırılacak ahır malzemesi 121,20 9 09 

Fatih hayvan Hastanesine yaptırılacak 

elektrik tesisata. 36,'lJ 2 72 
Evrak mahzeni ittihaz e -' ilen köprülü 

medresesinin zeminine beton yapılması 178,08 13 36 
İtfaiye mudürlüğü kalemi ıçın balat 

atölyesinde yaptırılacak 2 büyük do · 

laba malzeme 71,00 5 33 
Yukarda muhammen bedelleri yazılı malzeme ve ta

mir ve t~sisatı ayrı ayn pazarlığa konulmuşlardır. Evrak

ları encümen kaleminde görülebilir. istekliler hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

24-12-936 perşembe günü saat 14 daimi encümeninde 

bulunmalıdırlar· (B) 519 

7 -ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı olan 83 kalem gö.: laboratuvarları alet
leri açık eksiltme ile 8-1-937 cuma günü saat i4,30da ihalesi ya· 
pılacaktır. Muhammen tutarı 1639 lira 30 kuruştur. 

Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. 

İsteklilerin 123 liralık ilk teminat m:\kbuz veya mektublarile be· 
raber ihale günü vakti muayyeninde komutanlık satınalma ko· 
misyonuna gelmeleri. 

. 
PİYASA HABERLERi 

Dünya Buğday Rekoltesi 

Beynelmilel Ziraat er.stitüsü 
teşrinisanisani ayı zarfında ci· 
han buğday rekoltesi hakkında 
yapılan tahminlerde bundan bir 
ay evvelki ayın tahminlerine 
nazaran az bir değişiklik gör· 
düğünü kaydetmektedir. Avru· 
pa rekoltesinin ceman 397 mil· 
yon kentali ve Avrupa ihracat 
memleketlerinin rekoltesinin de 
125 ila 127 milyon kentali bu
lacağı tahmin edilmektedir. Bu 
memleketlerin rekoltesinin şim· 
diye kadar rekolte rekor senesi 
olan 1931 den biraz fazla ola
cağı ümit edilmektedir. 

Portakal Rekoltesi 

Dünya portakal rekoltesi 185 
milyon sandık olarak tahmin 
edilmektedir. Müsait şerait al
tında cihan portakal istihsalinin 
240 milyon sandığa çıkarabile · 

ceği sanılıyor. 

Amerikanın son beş senelik 
vasati portakal istihsali 25 mil· 
yon nndıktır. Bu rekoltenin 
dahi müsait hava olduğu tak· 
dirde 80 milyon sandığa çıkarı· 

lacağı umulmaktadır . 

Tütün alan ecnebi firmalar 

Lehistan rejis;nin memleketi· 
mizden 800 bin kilo tütün al· 
mak üzere açtığı münakasa kıs· 
men neticelenmiştir. Bu müna
kasa için şehrimize gelmiş olan 
Leh heyeti burada muhtelif tüc
carlardan 230 bin kilo İzmir ve 
40 bin kilo Bursa tütünü almış· 
tır. Münakasanın mütebaki mik· 
tarını refi heyetinin aldığı tÜ· 
tünlerin evaaf ve fiatları esas 
olmak üzere Poltabako şirketi 
alacaktır . 

Fransız rejisinin tütün müna· 
kasası da neticelenmiştir. Bu re· 
ji de memleketimizdeki yerli 
şirketlerden 300 küsur bin kilo 
tfüün almıştır . 

Tütün almak üzere memleke· 
timize gelmiş olan Romanya re
Jlsi heyeti İstanbul piyasasından 
yalnız iki bin kilo Samsun tü
tünü mübayaa ettikten sonra iz. 
mirde mübim miktarda tütün 
alacatı ıöylenmektedir. 

Ergani Bakır şirketinin 
sermayesi 

Ergani bakır madeni şirketi · 

nin sermayesi birbuçuk milyon 
lira arttırılarak 4,5 milyon lira· 
ya çıkarılmıştı. Bu parc.nın 3 
milyon lirası eski şirket tara 
fından tamamen tesisata sarfe
dilmişti. Yeni şirk .!t de serma· 

' yeye zammedilen bir buçuk 
milyon liranın mühimce bir kıs· 
mını eski tesiıatın ıslah ve 
tevsiine ve yeniden vücude ge· 
tirilen bazı tesisata harcamış
tır. 

Geri kalan s"rmayenin, önü· 
müzdeki şubat nihayetlerine 
doğru kutulmasını bildirilen 
büyük izabehanelnin masraf· 
larını-ki iki milyon lira kadar 
tahmin edilmektedir-karşılamı · 
yacağı anlaşıldığından şirket 

sermayesine yeniden bir buçuk 
milyon lira kadar zam yapıl· 
ması zarureti hasıl olmuştur. 

Şirket heyeti umumiyesi bu 
meseleyi görüşmek üzere ya· 
kında fevkalade bir içtima ak· 
tedecektir. 

Zeytinyağı ve sabun 

fi atları 
Ege mıntakasından bu hafta 

getirilen zeytinyağlar İstanbul 
piyasasına çıkarılmıştır. Yeni 
malın ~elmesile fiatların düşe

ceği beklenirken bilakis fiat· 
larda hissolunacak derecede 
yükselme görülmüştür. 

Tüccarlar piyasaya ekstra 
ekstra yağların, tutarı 62 ku· 
ruştan fazla olanlarını vermek
tedirler. 

Zeytinyağı tüccarları, mahlut 
yağın piyasada satışına miisaa· 
de edilmesine şiddetle muhalif
tirler. Zeytinyağlar, karıştırı· 
cılar tarafından alınar.ık ucuz 
fiatlı pamuk yaglarile karıştı
rıldığından bu yağların satışı 
azalmaktadır. 

Son günlerde sabun fiatları 
yükselmeğe başlamıştır. Sebep 
olarak da son hafta içinde 
zeytinyağı fiatların,n yükselmiş 
olması gösterilmektedir. Zeytin· 
yağı Hatları bu halini muhafa
za ederse sabun fiatlarının düş
mesine imlc:ıin olmıyacaktır. 

iplik ithafı 
Sanayıcılaa, Sanayi birliğinde 

yaptıklara toplantıda İplik itha· 
linin G. İ. R.nde vekalet liste· 
sinden alıp serbest listeye dahil 
edilmesi için vekalete müra· 
caata karar vermişlerdi. Sa· 
nayicilerin bu dileklerin yerine 
getirilemıyeciği Sanayi kirliği· 

ne bildirilmiştir. Bunun üze· 
rine sanayiciler başka bir for· 
mül bulmuşlar ve iktisad ve· 
kaletine bildirmişlerdir. Bu 
formül şudur: 

Maliım olduğu üzere iplik it· 
hali uyuşturucu maddeler in· 
hisarına verilmiştir. Hariçten 
iplik gP.tirmek isteyenler ise ne 
miktar ve ne cins mal getir
teceklerini vekalete bildirecek
ler, ithal müsaadesi alacaklar 
ve sipariş vereceklerdir. İplik 
gümrüğe ıeldikten sonra da 
tekrar vekalete mUraeaatlıı ma: 
lın gümrüğe geldiğini bildire· 
cekler ve piyauya çıkarmak 

için müsaade ala akhndır. 
Sanayiciler bu uzun itlerle 

fazla vakit kaybetmektense ve· 
k(lletten !llınacak müsaadeleri 
doğru~!!ıı dogruy1t qyuşt11rucu 
maddeler inhisarından almayı 
münasip görüyorlar. Bu suret· 
le işleri daha kolay ve seri KP• 
rülmüş olacaktır, Bu dilekl!!r 
iktisad vekalC"tince tetkik edil· 
dikten sonra verilecek karifr 
Sanayi birligine bildirilecektir. 

Ticaret Odalarında 
yapılacak ıslahat 

Ticaret Odalarının iktisad 
odalara şekline sokulacaiıni ve 
mevcud 1 i8 odadan ekıerlsf• 
nin lağvolunacaQ-ını yazmıştık. 
Bu husustaki kanun çıkıncıya 
kadar odalarda muhim ıslahat 

yapılacaktır. Islaha önümüzdeki 
sen . Jen itibıtren .sanayi şube· 

lerinin kaldırılmııeilet bı:ı~lana· 
caktır. Bundan sonra İstanbul 
Ticaret Odası, diğer odaların 

islahında nürrıurıe olacak şe· 

kilde ıslah edilecektir, --
Afyon işlerimiz 

Alınan malumata göre Af· 
yon İnhisar idaresi, köylüden 
satın aldığı 936 senesi mahsu· 
lü afyonundan, vasati morfin 
derecesi 12 yi bulan afyonla· 
rın beher kil.nuna 480 kuruş 

fiat verecektir. 
İdarenin bu kararı umumi· 

yetle müstahsil köylüye mem
nun etmiştir. 

Sümer Bankın sermayesi 
Sümer bank sermayesine 

ilave olunmuştu . Bu sumaye 
ile verilen salahiyetlere istina· 
den girişil~n taah!ıütler tama· 
men karşılanmıştır. Ancak teş · 

kil edilen şeker fabrikaları ano 
nim şirketine Sümer bankın 

7 milyon 330 bin liradan iba· 
ret olan hissesinden bir kısmı 
temin edilebilmiştir. Kalanını 

ödemek için Sümer bank ser· 
mayesine yeniden 3, j m ilyoo 
lira eklenmesi zarureti hasal 
olmuş ve hükumet bu hususta 
meclise bir layiha vermiştir. 

Su meselesinin halli için 

50 milyon lira 
Hükumetimizin bu yıl yeni 

bir programla meşgul olacağı 
meselelerin en mühimini su 
ıneselesi teşkil etmektedir. 

Bu işin esaslı ıurette halli 
için ehemiyetli tedbirler alın· 
maktadır. Yurd için feyizli olan 
suların birer tahrip unsuru kal· 
malarınm önüne a-eçilerek ka· 
nal, baraj ve diğer su tesisatı 
ile istifadeli bir hale getiril
mesi için 7 senelik bir program 
hazırlanmıştır. Bu iş için 50 
milyon lira sarfedilecektir. 

Türk-Japon ticaret 

anlaşması 
Japonya ile aramızdaki tica· 

ret anlaşmasının müddeti 1 ka
nunusanide bitecektir. 

Yeni anlaşma akdi için iki 
hükumet mümessilleri arasında 
Ankarada cereyan eden mü· 
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il' zakereler dostane bir t•lı 
de inkişaf etmektedir. A'/ b" 
şına kadar müzakerenin bit~ 
ceği ve yeni anlaşmanın par• e 
edileceği tahmin ediliyor. 

İhracatın kontrolü 
Şimdiye kadar ihrac•tı11 

kontrolü için çalışan heyet ö· 
nümüzdeki hafta içinde lağ\l'e• 

dilecektir. Bu işi, aşatıda i•illl' 
leri geçen zevat yapacaklardır· 

Başkontrolör Hakkı Nexihl 
muavin Nizim Ziya, Kontrotar 
Haris Ankarada, Sabahattin \l'I 
Tahir Gireıunda, Sait ve Ot• 
han Trabzonda, Nedim FattaD' 
da, Fuat Unyede Halit Sanı· 

ıunda, İımail Zilede, Arif İnr 
boluda ,Mehmed Ali Bartınd•ı 
Salih Zeki lıtanbulda, fıhaıı 
Uzunkoprüde bulunacaklar ve 
murakabe işlerine bakacaklar· 
dır. 

Şirketlerin sonolik topl._ntası 
Şirketlerin senelik umumi 

içtrmaları martta başhyacaktır· 
İktisad Vekaleti müfettifleri 
şirketlerde temas ederek içti01• 
günlerini tesbit etmektedirler. 
Şirketler, senelik bilançolarını 
yakında jkti~ad Vek§letine g~n 
dereceklerdir. -

Yumurta ve fındık ihacatı · 
nın kontrolü 

ihracatın kontrol muamele· 
sine başlanmıştır. Şimdilik nl· 
znmnamesi çıkmış olan yumur• 
ta ve fındık ihracstımız kon· 
trol edilmektedir. İhracatçı tü
carlardan da ihracat veaikazı• 
na almamış olanların veıikaları 
dün v~rilrqiştir. -

Yeni Pul Kanunu 

Maliye Vekaletinin yeni bir 
pul kanunu hazırlamakta oldu· 
ğu haber alınmıştır. Bu kanun· 
la pul i~leri dah~ derli toplu 
bir hale ~onaoak ve baaı mÜw 
hem noktalar açık bir surette 
izah edilecektir. 

Türkiye-İngiltere klering 

ofisi 
Lordlar kamarası, Türkiye i· 

le yeni bir klering ofisi ihda-
11na Qlan idare emirnameyi tas· 

vip ettikten •onra içtiınalarını 
26 kinunusaniye talik etmiştir. 

Döviz cetvelleri 
1936 senesi muvazenei uınu• 

miye kanununan 26ncı madde
sine göre 1937 takvim yılına 

aid döviz cetvellerinin Maliye 
Vekaletince haıırlanmasına baş· 
landı. 

Almanya'nm döviz ıçın al· 

dığı yeni tedbirler 
D\iviz vaziyeti dolayısile çı· 

karılan yeni bir kararname hu
dud mıntakalarmda yapılmak· 
ta olan dnviz muamelelerinde 
yeni bir takım tahdidat koy 
maktadır. Hudud mıntakaların· 
da oturanlar yabancı memle· 
kete geçtikleri zaman şimdiye 
kadar ufak para olarak günde 
IO mark 2'Ötürebilirlerken bu 
günden itibaren yalnız üç mark 
götürüleceklerdir. 

Bu hususun tam surette tat
bik olunabilmesi için ayrıca 

dövis pasaportları ihdas olun· 
muştur. 1-1-937 tarihinden iti· 
baren hudud rnıntakalarında 
oturup '.I abancı memleketlerin 
huJudları içinde çalışan ve ec· 
nebi dövizile aylığını alan Al· 
manlar, kazanclarının 3 2 sini 
Alman milli bankasına yabr
mak mecburiyetindedirler. Hu· 
dud Cmıntakalarında ve aylık· 
larını mark olarak alan yaban· 
cılarda şimdiye kadar r azami 
ayda 300 mark değiştirebilir· 
ken bundan böyle ancak 200 
mark ~eğiştirilebileceklerdir. -Türk-İngiliz klering ofisi 

Lordlar kamarası, Türkiye 
ile yeni bir klerini' ofisi ibda· 
sına dair olan emirnameyi taJ• 
vip ettikten ıonra içtimalarını 

26 kinun1aniye talik etmitlir. 
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Madde 

Butday 

" 
" ., 
n 

" 
" 
" 
" Arpa 

" Çavdar 
Mı~ır 

" Yulaf 

Ekltra yumuşak 
Yumuşak 

Yumuşak 

Sert ekstra 
Setr 
Sert 
Sümter 
Kııılda 

ı MahhU 
Yemlik 
D(lkme 

Beyaz 
• Sarı 

Kuşyemi 
K.tohumu: 
1'fyo" 

Yeni mahsul 

" 
IJSC' 
kaba 

n 

" Noh"'t 
it 

" Darı 

" Susanı 

fındık 

" 
Thti" 

" 
" 
" 
" 
" yapa~ 

" 

" 

l•p•ııya tohurcrn 
ı kalburlanmış 

natürel yeni 
beyaz 
sarı 

y ~ni m~tı~"'' 
lçtombul 
içsivri 
Kabuklu 

Otl•" 
Ana mal 
Çen'1'elli 
Derı 
~aba 
S3r1 
Anadol kırım 
Tabak 
Trakya ktrıqı 

a. peynir ı 
ıı tabak 

tam yatlı 
yarını yağh 

yağ•ız 
" ,, 
" " 
Kaşar yağlı 

,, yataız 

"/.· yatı Ek•tr" 
" ,, ı Birinci yemeklik 
" ,, : Sab\,Jnluk 
Nebati yat Ay çiçeti taaf · 

n ıı Hat hat 

" ,, 
" Un 

" 
" 

" 
" 

n Parnuk 
,, Su.am 
,, Beıir pitmiş 

Ekstra elutra 
Ekstra 
Birinci yumuıak 

" ~ert 
ı Razmal 

Paspal 
Kepek 

Asgari 

6 
6 
6 
6 
8 
5 
5 
~ 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
5 
12 
9 

500 
450 

25 -
lO 
10 
30 

35 
7 50 

20 
27 50 
4 

9 
17 50 
26 
2 
5 
rn 

lO 20 
7 10 
7 35 
4 25 
3 al 

\1 
67 

40 
133 
132 ao 
ll9 
103 
100 
117 g() 

55 20 
36 
12 ao 
47 ao 
35 12 
18 9 
8 

38 
Hi 
:w 
50 
38 

·l2 
44 
43 
32 20 

660 
6IO 
5&0 
470 
a40 --

~ ıa 
2 30 

Azami 

6 14 
6 17 50 

6 10 

2 35 

6 9 

4 13 
4 25 
3 'ı:l 

491 IO 

5 35 

= 
17 17 50 

128 

50 20 

37 25 
20 20 

57 

40 

44 20 
44 20 
45 
40 

7ô9 
655 
685 
62& 

3 

istanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 
Maddeler.-

Afyon, Aratit yatı, arpa, Avderiıi, Ayçiçeti yağı, Badem, 
Bakla, Bezelye, Börülce, Buj'day, Bulgur, Burçak, Ceviz, Çav· 
dar, Darı, Fasulye, Fındık, Hathat toh~mu, Haşhaı yatı, ipek, 
irmik, Kaplıca, Keçikılı, Kenevir, Kepe ' Keten- tohumu, Keten 
yağı, Koza, Kutyemi, Mercimek, Mııır, Nohut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, Pamuk yatı, Peynir (Beyaı, Katar) Razmol, Su.sam, susam 
yağı, Tiftik, Un (Butday, Mısır) Yağ, Yulaf. 

Faydalı Adresler I' Diş Doktorları 
Obeyt Ölçer 

Dokt:orıar 

Dr. Murad Rami Aydın 
Göz hekimi, ôeyo2"lu, Misk 

sokağı No. 15. Tel • 41553 

Dr. Hayri Ömer 
Zührevi ve cild hutalıldan . 

Ô2-leden sonra Beyoğlu, A2-aca• 
mi karşısında No. 313 Tel. 43585 

Dr. Horhoruni 
Eminönü eczanesi yanında her 

srün akşama kadar hastalarını ka· 
bul eder. Tel. 24131 

Cumartesinden maada herg'iin 
hastafarını kabul eder. Edirneka
pı, Karagümrük, Tramvay dura
l• No. 95 

f Meşhur Markalar - ilaçlar 
Hormobin tabletleri 

Adeıni iktidar ve bel revşek
lifine karşı. ~ ler ecıanede ara

! yınız. Tafsilat: Posta kutusu 
1255-Hormo bin 

KELEPİR 
Buyuk Kumlu Viyana Kasası 

Ehven fiyatla satılıktır. Müracaat yeri: İstanbul, 

Bayazid, Okcılar batı No. 89 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Borsa • Piıasa 

21-12- 1936 f ratelli S P(RCOı 
l ~~~~--~~------

Galata Gümrükleri karşmnda •Borsa 
Hürdaverdigar Han. 

Telefon: 4479'l 

Amsterdam · Kompani Ro1al 
Neerlandez dö Navigaayon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A· 
mıterdam ve Hambura- için ya· 
kında hareket. 

VULCANUS yük alır 5-8 1 ci ka. 

HERMES ,, 9 12 ,, 

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar irin 
huııHi ve eeri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
1 ~ndez Kumpanyası ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li· 
manları için doj'ru ~..:on,imen· 

tolar veri lir. 

Parası 

Alı~ Satı~ 

1 S terlin 
1 Volar 

20 Fransız Fr. 
20 Lıre t 
20 Bel\· ık Fr. 

20 D ra hmi 

20 lsvıçre Fr. 

20 Leva 

1 Florin 
' 20 Çek kronfı 

Cı5,-
12~.ırı 

114, -
120, 
S..!,-

19, 

fjf.5,-

20, 
G:ı.

i5,-
1 A\·ıısturya ~I. 20,-
1 Mar k 2:1, 

ı Zloti t>o, -
1 Penglı 2'J, --

20 Le,·a 12, -
~J Dinar ~s.-

~o lsvcç kron11 R0,-

1 Türk ııhını !1117, -

l Banknot Oıı.B, 2~2. -

r. ı ti 
!::!·\.~ 
117, 
125,
o5,-
2..1, -

r:--
•>kl, -

2:ı,

r.G, -
..,,-
23, 

2(), -

!t2,-
2B,-

1.\, -

!1"2,
ıoıs, -
244,-

İTHALAT SERVİSi : Çekler 
1 

Burg az, V arna, Kö.tence için 1 

hareket. 

AGAMEMNON 9· 12-936ya dotru 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu 11 

Demiryolları ,, 
Baa-ajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdisrar han 

Telefon : 4479'2 
da FRA TELLi SPERCO 
nHdinde C. 1. T. ye müra 

ca.t olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 

Lon<lra 
Nev York 
Parb 
Milano 
Bniksı• l 

Aliııa 

Ccnı·vre 
Sof ya 
Amstcrdaııı 

Pra~ 

Vıynnıı 

Madrı<l 

Berlin 
Varşova 

Budapeşı 

Bil kreş 

Uclgm<l 

Yokolıama 

~o sko\'a 

Stoklıulııı 

Esham 

aslan çimento 

:\[erke;r; Bankası 

A\·ılı~ 

t: tf., 
... i\llin 
1 i ,0117li 

ırı. 1 ~~.j 
tı,i l 2~ 

s,_._,\ U~ 

:ı, iti7rt 
C4,'.1Kı 

1 ,-ır.r.7 

22, llG7.ı 

4,2410 

'i .fi~25 

1. ~)(j lfl 

4.~ı 
4,3!.Hı 

ıo~.2.." 

34,002.'i 
2,7970 

24,!lO 

:1.~:ı 

Açılı~ 
13, ırı 

\J0.21 

K:ıpanı~ 

r. rn. 
0.7~ıt,; 

17,07 
ır. , ı :1;.; 

.:ı ,7t:{ı l 

:-., \iti 
:ı,4ı; j' 1 

ıı~. v:l!i 
J.4fıi7 

~2, ı;Q7;) 

4,:rno 

1,HGt:i 

4,2H 
4,~11 

tôi ,2. ... 
!!4,9' ı2!J 

2,7fli0 

24,00 

8,:!3 

Kapanı~ 
13, 15 

fl(J .:...05 

istikrazlar 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lıtanbul limanları 
arasmda dotru seferler: 

Pire, Marsilya, \' alansiya, Li· 
verpool için Hareket 

(doğru ve aktarmuız) 

TOYOOKA MARU 18-12·936 

DAKAR MARU 18-1 -937 

DURHAN_MARU 18·2-937 ye 
dotru. 

Tılrk hornı I \'/\<!. 
• 11 pe~. 

• • ll vad . 
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Tahvilat 

Anad olu l pe~iıı 

ı \'tı<l. 

J! J>C,fll 
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roıl. \'S. 

Açılı~ 
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!t7,~· 

p;ı • 

Açılı~ 

4ıl, j[ı 

40, ; ;. 

44 
'ı0,5!"i 

4!!,~ 
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21,:\2.'J 
H7,~ 
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40,Ki 
40,85 

44 
40,50 
43, ... ;ı 

POSTALARI 

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

Hareket edecek vapurlar 

BOLSENA cumart. 19 bir. ~au· I 
saat 17 Selanik, Midilli, iz. 
mir, Pire, Patraa, Brindizi, 
Venedik, Trieste. 

MERANO pazart 21 birinci kan. 
aaat 12 İzmir, Selanik, Pire,'] 
Patr .. , Napoli, Marailya, Ge· 
nova. 

ABBAZIA çarş. 23 birinci Un. 
saat 17 Burgaz, V arna, Kös· 
tence, Odesa. 

ASSİRIA çarş. 23 birinci kin. 
sat 17 Kavala, Selanik, Go
loa, Pire, Patr .. , Aysaranda, 
Brindizi, Ansrona, Venedik, 
Trieıte . 

1 mtiyaz sahibi ve yazı itleri 

Direktörü: lımail Cirit 

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

CAMPiDOGLIO perş. 24 bir. 
kan saat 17 Buri'az, V arna, 
Köatence. 

PRAGA çarf. 30 bir. kan. saat 
17 Pire, Napoli, Marsilya, 
Gen oya. 

DALMATIA çarf. 30 bir. kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Kös· 
tence. 

QUlRINBLE perş. 3~ bir. kan. 
Saat 20 (Galata rıhtımından) 
Pire, Brindizi, Venedik, Tri· 
este. 

ISEO Perş. 31 bir. kin. saat 
17 Burıaz, Varna, Köstence, 
Novoroaiak, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burıaz, 

Baaıldıjı yer: ARTUN Baaımevi 
Galata Billur -tokaık No. 10 

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme pasre) 
~~~~~~~~ 

Pour l'amelioration de nos pommes 

il a ete decide par le ministere de l'E. N., de 
creer, a lzmir, une station pour l' amelioration deı 
pommeı. 

Le Prof. Gleysberg, specialiste attache au minis· 
tere de l 'agriculture, accompasrne de ıon adjoint. M. 
Nail, a ete envoye a lzmir, pour fixer l 'emplacement 
de la •tation. il examinera a cet effet les re,ions de 
Büyükderbent, Maaukiye, Sabanca, Arifiye et Kira:ei. 

Les cooperatives de vente 

Lea cooperatives de ventes entreront en activite 
il partir de l 'annee prochaine, lorsque commencera la 
campaa-ne de production. 

La Banque lmmobiliere et des Orphelins 

Les J 4 dossiera concernant le deficit de [5000 
livres constate a la 8'1nque lmmobiliere et dea Or· 
phelins ont ete retournes au ministere public pour 
etrt: completea. 

Nos ventes de tabacs 

Le clirecteur du Monoj:>ole du tabac de Pologne 
arrivera prochainement en Turquie en vue de nou · 
veaux acbats de tabacs. 

La erise des files de coton 

Une reunion a ete tenue, avant-hier, a l'Union des 
induıtrielı , a laquelle assiataient le president du corps 
inspectoral du Ministere de l'Economie , l'inspecteur 
en chef du Bureau du Travail, le secretaire-general 
et les fonctionnaires de l'Union. On ~ · est occupi, 
entre autres de l' introduction des files eu coton et 
l'on a convenu que les files qui seraient introduits du 
Japon par le Monopole des stupefiants seraient ven· 
dua a dea prix plua eleves que ceux pratiques pre• 
sentement sur lea marcheı ioterieura. Le Mini.tere de 
l'Economie a done ete saisi d ' une nouvelle propoai· 
tion d 'apres laquelle l'Union dea industriels introdui· 
rait les files au nom et pour compte du Monopole 
deı ıtupefiantı . 

L'encaisse de la B. C. R. 

D'aprea une statiatique de la Banque Centrale, 
l'encaiue or de cet etablissement a double danı l'es· 
pace de quatre ana. L'or exiatant a l' interieur du 
payı et a l'Ctranger appartenant a la Turquie atteint 
3ı millions de livres. 

Le capital de la Sumer Bank 

Le capital de la Sumer Bank avait ete auımente 
de 42 millions de livres, ıomme qui lui avait permia 
de faire face a de nouveaux engagementı . Une nou
velle augmentation de 3 millions et demi de lh•res 
aurait ete jugee necc11aire et un projet de loi en ce 
sena aerait preaente aou• peu a la G. A. N. 

Le remplacement des Chambres de Commerce 

Le preaident du corps inspectoral du mini.tere de 
l'Economie a paase quelques jours a lstanbul el a 
enquete au aujet dea Chambres d 'Economie qui vont 
remp)acer lea Chambrea de Commerce dan• le paya. 
Par ailleurs, il a 'eıt fait egalement fournir de expli · 
cationı par la Direction du Turkofis sur le conlrôle 
dea oeufı et des noisettes exportables. 

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 
Detirmen tesisatları taahbut edilir. 
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lndustrie - Finances - Commerce 

Un programme septennal pour l'irrigation 

j 

Le gouvernement a arrete un programme de ıept 
anı pour l'utilisation des canaux, barrages et autreı 
installations d'eau, et pour preverıir que Jes eaux ne 

1 
soient un element deıtructif. Une ıomme de 50 
millions sera depensee a la rea)iution dece prorramme 

Les achats de tabac turc des diverses 

regies etrangeres 

L'adjudication ouverte par la regie polonaise pour 
l'achat de 800 milles tonnes de tabac turc a pris fın par
tiellement. La delegation polonaise qui etait venue en 
notre ville a achete de diverı commerçants 230 mille 
tonnes de tabac d'lzmir et 10 mille tonnes de tabııc de 
Brousse . Le rest;mt sera achete par la Poltabako. 

Cette societe fondee par les banquea italiennes et la 
regie polonaise s'est deja mise en activite en vue de 
faire des achats sur notre marche MM. Big et Bayer di· 
recteurs de la regie polonaise qui etaient venus en notr• 
ville, retournerent en leur pays. L'adjudication de la re· 
gie françaiıe vient egalement de prendre fin. Cette regie 
gie a achetc des socictcs locales 300 milles tonnes de 
tabac. 

La delegation de la regie roumaine qui etait venue 
en notre ville dans le meme but que celui deı autres 
vient d'acheter seulement 20 mille tonnes de tabac de 
provenance de Samsun. Elle aurait l'intention d'acheter 
une quantite consıderable de tabac d'lzmir ou elle s'es. 
rendue. 
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14 -
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Les stocks or du pays ont double 
Suivant une statistique publiee par la Banque Cen· 

trale de la R epublique, noa reaerves d' or ont double 
en quatre ans. Le total de nos monnaies tant a l'intcrieur 
qu'a l'exterieur du pays, est cvalue a 32 millions de H
\'res. 

La suppression des Chambres de Commerce 
Nous avions deja annonce que les Chambre11 de Com· 

merce seront supprimees et remplaceeıı par dett inıtituta 

d'economie. ll nous revient qu'en attendant la promulga
tion de la loi ad hoc, d'importantes ameliorations seront 
introduifes dans les Chambreı de Commerce. 

Les echanges avec la Hollande 

l.e gouvernement a decide que dans les operatıons 
d'echange privees avec la Hollande, les importations 

pourront y etre faites avant leı exportations mais a la 
condition que la contrevaleur de la marchandise devant 
etre importce soit enti erement versee a la Banque Cen
trale de la Republique . 

Une bourse de betail a Mersine 

Des reunions ont ete tenuea, ces joura·ci a la C. 
C. de Mersin, en vue d'examiner la creation d'ne 
Bourse de Commerce, decidce en principe. 

; Lea bouchers et marcha.adı de betail en groı ont 
deıigne deux delegues pour s'occuper de la queıtion. 

1 

Les soufreries de Keçiburlu 
juıqu a la fin du La construction des foura a ıoufre de Keçiburlu est 

sur le point de prendre fin. 
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6-1-37 
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6-1-37 
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10 -
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Cea inıtallationa, qui ont coiıte a la socicte plus de 
1 l.000 Ltqs. comportent 12 fourı pouvant contenir cha· 
cun 20 tonneı de minerai . Chaque four entrera en nction 
une fois par mois, de façon que la consommation ~'ele
vera a 240 tonnes de minerai par mois. Suivant les cal· 
culs effectues, le rendement du minerai ctant de 20 pour 
cent, on pourra rl"tirer de 240 tonnea de matieres pre
mieres, 48 tonnes de ıoufre pur en blocs. C'eıt le lS 
courant que les fours entreront pour la premiere fois en 
action. 
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