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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 ,, 

12 ,, 

Kuruş 
450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylı[ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reımi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değ-ildir. 

Yıl: t Sayı: 230 

.......................................... ~ 

iÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

1 Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
4 Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

2 Emlak 1 

L - ------ -1 
ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

lstanbul Belediyesinden: 

Kanunu evvelin 23 cü çarşamba gününden itibaren 
birinci ekmek 1 O kuruş l O para. ikinci ekmek 9 kuruş 
20 para, fırancela 14 buçuk kuruştur. 

-
a) M Ü N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, t:t ve Sebze : 

Kırklareli Tüm Satınalma Komiıyonundan: 

Kırklareli tüm birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme i
le 28000 kilo nohut satın alınacaktır. Muhammen fiatı 12 
kuruştur. Tutarı 3360 lira~ır . Şartname .. v.~ n~~un~si her 
gün tüm satına)ma komısyonunda. g~rule?ılır. ihalesi 
4· 1 ·937 pazartesi günü saat 11 d~dır. lsteklılerin kanuni 
vesikalarile belli gün ve saatte tum satınnlmn komisyo-

nuna müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

. mu" essesatı i"in kapalı ıarfl 1 - Ankara garnızonu kıtaat ve T a 
k ·1t k 1 30000 k'I toz cekere istekli çıkmadığından e aı meye onu an ı o ., 

bir ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır· 
2- İlk pazarlığı 28-12-936 tarihine müsadif pazartesi günü 

saat 15te Ankara levazım amirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3- Şekerin tutarı 8400 lira olup ilk teminatı 630 liradır. Şart
namesi parasız komisyonda görülür. 

4 - İsteklHerin kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuz.larile belli gün ve saatte komısyona müracaat
ları. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatındanı 

Kırklareli Tüm birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla. 80 
bin kilo kuru fasu}ya satın alınacaktır. Muhammen fıatı 
14 kuruş olup tutarı 11200 liradır. İlk teminatı 840 li
radır. Şartnamesi tüm satınalma komisyonunda hergün 
görülebilir. İhalesi 14-1-937 çarşamba günü saat 15 de

dir. İstekliler kanunun 2, 3üncü maddelerindeki veıaik 
ve teminat mektublarmı havi zarflarını belli gün ve sa
atten bir saat evveline kadar tüm satınalma komisyonu
na vermeleri. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri vcMalzemesi-Harita 

Nafıa Vekaleti Van Su İşleri Etüd H•yeti Şefliğinden: 

Cumhuriyet gazetesile evvelce münakasası ilin edilmiş olan 
Van Şamran kanalı inşaatına talip çıkmadığından bu defa ek

asHtme şekli deiiştirilerek ve diğer şerait ayni olmak üzere 
21-12 936 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve pazarlık suretile 
münakasaya çıkarılmıştır. İhale 19-1 -937 tarihine rashyan salı gü
nü aaat 15te yapılacağından alakadarların haberi olmak üzere 
ilin olunur. 

•• 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari · gazetedir 

SALI 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemiz.de görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

23 Birinci kanun 1936 
---==~ 

• * * 
Cibali tiitün fabrikası bodrum katında tamirat ve tadilat ya

pılacaktır. Bak: İnhisarlar Umum Müdürlüğü İlanlarına. 

3 - Mahrukat - Benzin Makine yağlan ve saire 

b) MÜ Z A VE DELER 

1-Müteferrik 

5 inci İcra Memurluğundan : 

Kırklareli Tüm Satınalma Komisyonundan: Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen maru
ken koltuk, yazıhane ve saireye 5· 1-937 salı günü saat 
9 dan 10 a kadar birinci açık arttırma suretile Beyoğlun-

1 da Hava sokağında Hava han 1 No. da dairesinde para-

Kırklareli Tüm K. Birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 

2317000 kilo· odun sahn alınacaktır. Muhammen fiyatı 75 
santim olup tutarı l 7377 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 
1303 lira 31 kuruştur. Şartnamesi K. elinde Tüm satınal· 
ma komisyonundan her gün görülebilir. ihalesi 15-1 ·937 
perşembe saat 15 dedir. İstekliler kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ve teminat mektublarını havi zarf- 1 

larmı belli gün ve saat evveline kadar Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 

İstanbul Posta, Telgraf ve Telefon Başmüdürlüğünden: 
Posta nakil vasıtalarımız için alınacak 16 ton benzin 

açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8 Kanunusani 937 
cuma günü saat 15 de Galatasarayda İstanbul P. T. T. 
başmüdürlüğü alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 4800 lira, muvakkat teminat 360 li
radır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve muvakkat temi
natlarını eksiltme gününden evvel yaptırmak üzere her 
gün başmüdürlük yazı işleri kalemine müracaatları. 

4-Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

2-1-937 günü kapalı zarfla ihalesi yapılacak olan 6 a
det muhtelif tezgahın şimdilik alınmasından vazmeçilmiş
tir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti İskan 
Umum Müdürlüğünden: 

1- 21-12·936da pazarlıkla ihalesi mukarrer olan 5000 aded 
pulluğun ihalesi evvelce t,mzim edilen idari şartnamede yapılan 
aşağıdaki tadilat 1936 kanunuevvel 26 cumartesi günü saat lle 
tehir edilmiştir. 

A - 5000 pulluktan 1500 adedi mukavelenin akdinden iki ay 
sonra 

B Mütebakil'i nisan 1937 sonunda teslim edilmiş olacaktır. 
2 - Bundan evvelki ilan tarihinden sonra alınmış olan vesaik 

muteberdir. 
3 - Teminatı muvakkat miktarı eskisinin aynidir. 
4 - Şartnamenin diğer ahkamı aynen bakidir. 
5- Talihlerin muayyen olan gün ve saatte Ankarada Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekaletinde müteşekkil huıusi Komisyona 
rnüracaatleri ilan olunur. 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

Cinsi Miktaaı Muhm. fiatı Muvk. Tem. Tarih s. 
kalem Lira K. Lira. K. 

Fabrika alat IO 2683 20l 25 7-1-937 13 5 
v,. edevatı 

1 - Mekteb fabrika laboratuarı için mubayaa olunacak on 
kalem alat ve edevat yukarıda yaz.ılı gün ve 1aatte ihalesi ya . 
pılmak üzere açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünde 
toplanacak Komisyonca yap~lacaktır ve bnnlara ait şartnameler 
için mektep muhasebesine müracaat edilmelidir. 

3- Eksiltmiye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3ün
cü maddelerindeki evsafları haiz olmaları lazımdır. 

* * • 

185 No.lu can kurtaran otomobili için 26 kalem malzeme alı
nacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi hanlarına. 

* • • 
İtfaiye makineleri ·için 22 kalem tamir malzemesi alınacaktır. 

Bak: İstanbul B~lediyesi İlanlarına. 

ya çevrileceğinden talip olanların mahallinde hazır bultt
nacak memuruna müracaatları ilan olunur. 

Ankara liiimrüğündcn: 

Gümrüğe terkedilen aşağıda nevi ve miktarı yazılı 
eşyalar l O- l-937 tarihinde açık arttırma ile satılacaktır. 

Müzayedeye iştirak etmek ve tafsilat üzere gümrüğe 
müracaatları 

Kilo Gram 

3 800 Gılasko muakkim süt tozu 
Boş teneke kutu 
Transvarmötör 

1 320 
25 100 
3 

13 

2-Emlak 

50 

240 

50 
60 

760 
920 
250 
560 
400 
120 
500 
420 
080 
150 

Kaat fotuğraf resim 

Demir gümüş nikel halitasından 

bıçak 

Demir gümüş nikel halitasından 
çatal ve kaşık 

Müstahzeratı kimyeviye sanayiye 
Ağaçtan taksimatlı metre 
GalYanizli bak1r tel 
İpek mensucat 
SülfülJü demir kaymak 

)) )) 

Kundura boyası 
Kuru pil 
Boyalı ağaç kutu 
Çerçevesiz termometre 
Elektrik sayıcısı 
Çelik metre 

Bir adet boş varil 
Hurda tahta aletleri dirhemler 

Adalar Malmüdürlüğünden: 

Emlak satış bedelinden 648 lira 56 kuruş borçlu bu· 
lunan Eyüp oğlu Mustafanın meıkfır borcundan dolayı 
sahibi olduğu Büyükadada Lalahatun sokağında 61 kapu 
No. lu dükkanın tamamının 25·12-936 cuma günü birinci 
arttırması yapılmak üzere satılığa çıkartlmıştır. 

İstiyenlerin saat 15 de kaza İdare Heyetine müracaat· 
ları. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüiünden: 

Değeri 

Lira K. 
56 ()() 

56 ()() 

80 00 

Pey parası 

Lira K. 
4 20 Şehzadebaşında Kogacılar cadde

sinde yıkık ~evaniçelebi camii en
kazı (mahallinde saat 10 da). 

4 20 Hırkaişerifte Akşemseddin mahalle· 
sinde Çukur sokağında Mollaahaveyn 

camii enkazı (mahallinde saat l tde). 
6 00 Balatta Karabaş mahallesinde Balat 

caddesinde eski 112- 114 yeni 122 
numaralı sahilhane (mahallinde saat 
13 te). 

Yukarıda yazılı 3 parça enkaz 28-12-936 pazartesi 
günü hizalarmda yazılı saatlerde ve yerlerinde pazarlık 
suretile satılacagından isteklilerin muayyen saatte ma
hallinde bulunacak memuruna müracaatları· 



İstanbul Defterdarlığından: 

Senelik muhammen 
Kira bedeli 

Büyükçarşı Lira 
Keresteciler sokak 12 No.lı dükkan 18 
Terlikcil.er ,, 15 15-1 No . lı , 24 

,, 
,, 

Takyeciler 26 
K ., " ,, 18 

uyu 
Y 

,, 6 ,, ev 15 
Kandilli 

,, 
,, 

Mercan 
Ahi çelebi 

enimektep ,. 7 96 
Kuyu 14 ,, ,, 36 

Büyük Yeni lıa~ kat 2 No. 19
11

oda'' 24 
Mahallesi Sarraf ve kan-

Yukarıd tarocağı 8,9 sayılı dükkan 180 
s ı· a yazılı mail h' l ene ık kira b d . ar ıza arında yazılı muhammen 
s · e ellen ·· · d avı taksitt uzerın en ve kira bedelleri 4 mü· 
8·1-1937 ta;ih~e t~ksitler peşinen tediye edilmek şartiyle 
de 7,5 pey akınel ~~ar kiralanacaklardır. Taliplerin yüz· 
rak h f çe erını vakt' . d l l a tanın 

5 
l 1 muayy~nın en evve yatıra-

ık Milli Eınla: ~;,e .. cuma günleri saat 14 de Defterdar· 
racaatları. udurlüğünde müteşekkil komisyona mü-

~arlar U M··d·· ı·· v •• d -..... . u ur ugun en: 
'- id ---~·-

21135 ı· arenıizin Af 
ıra 57 k Yon Karahisarında yaptıracağı 

Şaatı kapalı za ~ruş keşif bedelli Müdürlük binasının in· 
. 2 - Eksiltnır a eksiltmeye konulmuştur. 

gü .. e 30 12 d n~ saat 15te K · ·936 tarih' ne rastlıyan çarşamba 
ekı Alını Ko . abataşta Levazım ve Mubayaat şubesin· 

3 Muvaknıkıstyonunda yapılacaktır . 
4 · a t · 1 - lstekliler . emınat 1630 lira 17 kuruştu~. 

t'~aat şubesine ıhaledeıı en az üç gün evvd inhisarlar 
1 l~rına dair r gele_rek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap· 
veaıkası alnıaJıdeslnıı vesaik gösterildikten sonra ehliyet 

5- ş ır ar. 
h' artnarn 

Bısarlar Leva .. e ve Projeler 109 kuruş mukabilinde İn-
aşrn" d" .. ırn M bil· u Urlüğü il ve uba aat şubesinden ve Ankara 
ır. e Afyonkarahisar Müdürlüğiinden alır.a-
6 - h .. h 

k ınu .. 1 
•tarı 'h ur Ü tekl'f nü ı tiva ed 1 mektubunu ve ayrıca kanuni vesi-

.... tam saat 14tecek olan kapalı zarflar en geç ihale gü-

... 18Yon e k d u Reisli•.. a ar yukarıda adı geçen Alım Ko 
gıne verilmiş olmalıdır. (3500) 496 3 - .t 

1 ş • 
Fabrikas abrtname ve k ' f "' * . 'b ' C'b ı · T"t" k . ı od eşı namesı mucı ınce ı a ı u un 
t eşıf hede'i tat~m katında yapılacak 7393 lira 47 kuruş 
ur. mır at v t .ı ·ı . k ı ·ı k 1 e a ı at açı e.<sı tmey l! onu muş-

2 - Ek· 
Kiin" sıltnıe ı ı 
•ind: ~aat 15 de K 1·1-1937 tarihine rastlıyan Pazartesi 

kı alırn k . abataşta Levazım ve Mubayaat şube · 
3 ..... Muva~kmısyonunda yapılacaktır. 
4 1· at t · it - hale e emınat 554 lira 51 kuruştur. 
ç~" şubeden v~akı 36 kuruş mukabilinde her gün sözü 

.. l 
-;- istekı·ı a _ınabilir. 

r ar l ı erın ' h . 
Ytt) nşaat şub . 1 aleden en az iki gün evvel lnhi· 
alace Yaptıklarına e~ı~e gelerek bu gibi işleri muvafl'aki· 
llıla akları ehliyet aı~ resmi vesaik gösterildikten sonra 
Yuk 11 Vesaik ve .~esıkası ile kanuneı. kendilerinden ara· 
llur arıda ad1 ge;uzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte 

· 3704 527 eni alım komisyonuna gelmeleri ilan olu-
~ - 4 

İstanb l B ._~u elediyesi ilanları 
l'on 

13() 'f" Hepsin' . 20o uvenan ın tutarı ilk teminatı 

D 
Kriple 143o 107,25 

Uşkünl · 3<X)() 225 bJeb er evıne ı · 
k" ~dellerj yaz 1 b•zırn olan yukarda miktarile muhanı-

ornurJer· ı ı ulunan 1··· 
na111 1 

. 1 ayrı ayrı ,.. k uvenan ve krıple maden 
e erı l açı ek 'it 

249() N evazırn müd" 
1 
.. ~~- meye konulmuşlar~ır. Şart-

len ·ılk · lı kanunda y ulr ugunde görülebilir. istekliler 1 
te · azı ı v 'k . 

Perşe b rnınat makbu csı a ve hızalarında göste ri-
m c g~ .. z veya m kt b'l b lıdırl unu saat ı 4 d . ~ u ı e eraher24· 12-36 
ar. e daımı encümende bulunma-

(D) 495 
• 

185 •• 
No. lı Muham f mob·ı· can kuı ta men tutarı lk teminatı 

. ı ıne 26 k ran oto-
itfaiye rnak· alem malzeme. 
şöför ıııin~ellerinin tekvine 

fi er eri ' 
çarşa atının ta .. tahlisiye 
den imali 1· . mırı ve yeni-

Çın l" 
22 kalem rnaı uzuınu olan 

163,52 12,26 

terne 
Yukarıda rn h. 495,75 37 t8 

ayr 1 v u amme t ' 
• 

1 pazar ıga kon l n utarlan yazılı malzeme ayrı 
mınde görülebilir. iu ınu~lardır. Evrakları encümen kale· 
nat makbuz vey steklıler hizalarında gösterilen ilk temi
günü saat 14 d aDrn~ktubile beraber 23· 12-936 çarşamba 

e aımi encümende bulunmalıdırlar. 
(B) 522 

İstanbulda Hava Gazı ve 
Elektrik ve Teşebbüsatı 
Sınaiye Türk Anonim 

Şirketi 
Mühim ilan 

İstanbul Hava Gazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sına
yiye Türk Anonim Şirketi memurinin 1936 senesine aid 
--Kül,, reakte ve "müstatil,, şekilde hüviyet kartlarının 1 
İkincikanun 937 den itibaren iptal edilerek 937 senesi 
için muteber olmak üzere "turunç .. renkte ve "müstatil,, 
şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müşterileri· 
ferine a"zeder. 

Mezkur kartların baş tarafından şirketin unvanı yani 
"İSTANBUL DA HAVA GAZI VE EJ .. EKTRİK VE T~
ŞEBBÜSATı SİNA YİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ,, ve 
eğri olarak 1 H37 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayri mu· 
vafık addedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunma · 
lıdır. Şirket, müşterilerin işbu ihbarnameye riayet etme
meleriden tevellüt edebilecek olan ndiceler ıçm her 
mes'uliyeti şimdicien reddeyler. 5'l6 1- 3 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 
Mühim ilan 

Elektrik Şirketi, memurinin 1936 senesine alt "yeşil,, 
renkte ve müstatil şekilde httviyet kartlarının 1 İkincika · 
nun 9 .i7 den itibaren iptal edilerek 1937 senesi için mu
teber olmak üzere "penbe,, renkte ve rnüstatil şekilde 
kartlarla tebdil edileceğini rnuhterenı müşterilerine bil· 
dirir. 

Mezkur kartların baş tarafında şirketin ünv<!nı yani 
"TÜRK ANONİM ELEKTRİK ŞİRKETİ,, ve eğri oiarak 
1937 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayrımu· 

vafık addedilerek hamilleri hemen pol ise ihbar olunma· 
hdır. Şirket, müşterilerinin işbu ihbarnameye riayet et· 
memelerindtn tevellüt edebilecek olan neticeler için her 
mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 524 1 3 

Tesisatı Elektrikiye Türk 
Anonim Şirketi 

Mühim ilan 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi; memurının 

bir rekor seviyesini bülnıuştur. 

Buğday 1,40 dolardır . Yeni l 
kanunnevvele nazaran 20 cents 
fazladır. 

Bu tereffü, Avrupanın müba· 
yaatı yüzünden vukua gelmiş · 

1 • 
1 tir. Almanya' nın 37 ve ltalya-

1 

nın 80 milyon ton buğdaya ih· 
tiyacı olduğu söylenmektedir. 

1 -
ı Maliye antrepolara talimat-
! 

namesı 

Gümrükler Müdürlüğündeki 
hususi bir kom is~ on tarafından 
tetkik edilen maliye antrepola
rına ait talimatname projesi 
i kın al edilerek Vekalete gön 
derilmiştir. Bu suretle proje e
sas şeklini almıştır. Komisyon 
proje üzerinde bazı ilaveler 
yapmak teklifinde bulunmuş, 

fire ve zayiat vukuunda müra
caat edilecek makamları tesbit 
etmiştir. 

Ankara Stadyomu 
Bayramın ilk günü Başvekil 

taraf.odan açış meı·asimi yapı

lan Aııkar.t stadı Tü.·kiyenin , 
halta Balkanların en güzel sta· 
dıdır . Yeni slad hakkında An· 
kara spor muhabirimizin verdi · 
ği malümatı kararlarımızı ala
k a ndırır mütaleasile aşagıya 

dercediyoruz : 
Stadyom, Hipodrom da dahil 

olduğu halde 1 200,000 metro 
murabbalık bir saha işgal et
mektedir. 
Şimdiye kadar, 16 bin kişi· 

lik olimpik stadyom, futl-ol sa
hası , atletizm pisti, birinci ikin-D 
ci, üçüncü mevki tribünleri, lo
kanta, çay salonu, vestiyerler, 
matbuat ve hakem odaları ta
numen yapılmışbr. 

Yine stadın maratör kulesi, 
depoları, hoparlör teıisatı, yılca 
üç antreman sahası müdüriyet 
binası drenaj tertibatı ve su le· 
sisatı da ikmal edilmiştir. 

İleride yapılacak kısımları 
arasında kapalı ve açık yüzme 
havuzları , kapalı spor salonu, 
tenis klübü binası ve tenis kort
ları vardır. 
Şimdiye kadar yapılan inşaat 

için Hipodrom da dahil olduğu 
halde iki yüz bin lira sarfec!il
mişfü. 

Kemik ve boynu1. ihracatı 

senede yarım milyon kiloyu 
buluyor 

Almanyadan son günlerde 
memleketimizden kemik almak 
için birpk talepler vardar. Bu 
talepler meyanında çok mü
saitler bulunmaktadar. 

Memleketimiz, kemik ihraç 
eden memleketlerin hemen he· 
men başında gelmektedir. Ke · 
mik ihracatımız senevi 400. 500 

bin kilodur. Şimdiye kadar ke
mikler olduğu gibi ihraç edilir
ken şimdi bir de şehrimizde 

kemik tozu yapacak bir fırın 
ve fabrika kurulmuştur. 

Memleketimizden ihraç olun
duğunu yazdığamız yarım mil
yon kilo kemiğin hepsi mutfak 
kemiğidir. Bunlar çöplüklerden 
kemik tüccarları tarafından top
Jattırılmakta , sonra Kağıthane, 
Altunizade ve daha bazı yer
lerde kurulan depolarda kuru· 
tulmaktadır. Ayrıca ölmüş hay
vanların kemikleri de senede 
20 ton kadar tutulmaktadır. 

İstanbulun yılda 4 ton da boy
nuz ihracatı vardır. Buynuz ih
racatı seneden seneye attmak
tadır. 

Kemiklerin tonu, yerinde tes· 
lim 50 şiline kadar satılmakta
dır. Fakat ecnebi vapurların 

ton başına 25 şilin gibi satış 

fiatının yarısını bulan bir nak
liye ücreti almaları, devlet de 
miryollarının kemikten yüksek 
bir ücret alması bu tlcaret yo
lunu bozmaktadır. 

İrad ve emlak sahipleri 
birliği kuruluyor 

İstanbul vilayeti hududu da
hilinde irat, emlak ve arazi sa· 
hiplerinin hukukunu muhafaza 
etmek maksadile İstanbul irat 
ve emlak sahipleri birliği na
mile bir birlik teşekkül etmiş

tir. 
Galata Ada hanında bir mer · 

kez bürosu kuran bu cemiyet 
taıdik edilmek üzere nizamna
mes:ni dün vilayete vermiştir . 

Balkan Antantı Devletleri· 
nin para Siyaseti 

Ati na Ajansı bildiriyor. 

1936 senesine ait '·pembe,, renkte ve "müstatil,, şekilde hü· 
viyet ka rtlarının 1 · l-1937 den itibaren iptal edilerek 937 1 
senesi için muteber olmak üzere "mavi,, renkte ve "müsta
til,, şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem müşteri
lerine arzeder. 

İlerideki inşaat için de daha 
bir milyon lira sarfed ileceği 
tahmin edilmektedir. 

Bu rakamlara göre Ankara 
stadı 4 milyon Türk lirasına 

yani 65- 70 milyon franga imal 
olacak demektir. 

Balkan Antantı devletlerinin 
merkez bankaları direktörleri 
konferansının sonunda bir teb
liğ neşretmişlerdir. Bu tebliğe 

deniliyor ki: 
"Ruznameye konulan mese· 

leler direktörler ve mesai ar· 
kadaşları tarafından mütekabil 
itimat ile meşbu bir hava için · 
de müzakere edilmiştir. 

Mezkur kartların baş tarafında şirketin unvanı yani 
"TESİSATI ELEKTRİKIYE TÜRK ANONİM ŞİRKETi,, 
ve eğri olarak 1937 ibresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmıyan kartlar usulüne gayrimu
vafık addedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunma
lıdır. Şirket, müşterilerinin işbu ihbarnameye riayet et· 
memelerinden tevellüt edilecek olan neticeler ıçın her 
mes'uliyet şimdiden reddeyler. 525 1 - 3 

PİYASA HABERLERİ 

ihracat işlerine kolaylıklar 
İhracat tacirlerinden ruhsat

name aranmasına başlandığın

dan tatbikatta müşkülata uğ

ranm"\ması için İktisad Veka
leti gümrükler arasında noktai 
nazarlar teati edilmiş , muta
bakat temin olunmuş, bu ara
da bazı bankaların müracaat
leri de halledilMiştir. İhracat 
tacirleri tarafından terhin edil
mi• ol11n malları bankalar ihraç 
etlikleri sırada ruhsatname bu 
malların hakiki sahibi olan 
ihracatçıdan aranacaktır. İktı · 
sad Vekaleti malın ihzarından 
ve satışından ihracatçının mes'
ul olduğunu, kredi açtığindan 

dolayı mala muvakkatten sahih 
olan bankalardan ruhsatname 
aranmaması cihetini uygun gor
m üş. gümrükler de buna itti
rak etmişlerdir. İhracat tacir
leri memleketin muhtelif 
liman ve şehirlerinden ihracat 

yapmaktadırlar. Bu ınuameler 
de ya şubeleri veya vekalet· 
lerini haiz acenta sıfatile baş· 

ka ticaret ve kumusyon firma· 
ları vasıtasile yapılmaktadır. 

İktısad Vekaleti ihracat tacir· 
!erine her şubesi için ruhsat· 
nameden ikinci bir nüsha ver
mektedir. Binaenaleyh mahalli 
gümrükler icabında şubelerden 
ruhsatname nüshasınını istiye
ceklerdir. 

Accntalar için ayrı ruhsat· 
name nüshası verilmemektedir. 
İhracat tacirleri ruhsatnamele · 
lerinin Noterden m ıısaddak bir 
suretini acentalarına gönder
dikleri takdirde bu surelin 
gümrüklere ibrazı kafi gele
cektir. 

Buğday pıyasası yükseliyor 
Hububat borsasında sekiz se

nedenberi görülmemiş bir teref
fü kaydedilmiıtir. Muameleler 

' 

Deniz Bankası 
YP.nİ kurulacak "Deniz bank,, 

hakkındaki kanun projesi te
kemmül etmiş ve iktisat veki
line verilmiştir. Projenin Mec· 
lisin bu devresinde çıkacağı 

anlaşılmaktadır . 

"Deniz bank"ın kurulmasına 
ait proje hakkında aldığimız 

malumata göre Devlet deniz
volları idaresi, Akay, Havuzlar 
ve fabrikalarla balıkcılık ensti· 
tüsü , yeni kurulacak deniz mah· 
sullerine ait konserve fabrika-~ 

ları ve süngercilik şirketı bu 
bankaya merbut olacaktır. 

Banka. Tı'irk deniz ticareti
nin , deniz avcılığının , deniz 
mahsullerini işlemek tekemmül 
ve inkişafı için doğrudan doğ

ruya veya şirketler teşkil et
mek suretile sermaye koyaca~

tır . Bu meyanda hususi ellerde 
bulunan şilepçilik, balıkcılık ve 
süngerciliğe de kredi açılacak 

onlar da himaye edilecektir. 
Deniz bankın merkezi İstan 

bulda olacak ve başlıca sahil 
şehirleı·inde şubeleri bulunacak-
hr. 

Şirketlerin Umumi Heyet 
İçtimaları 

Dört direktör, merkez ban · 
kalarının faaliyeti çerçevesine 
dahil bulunan bütün meıele·~ 
ler üzerinde tamamiyle muta
bık bulunduklarını müşahade 

etmekle bahtiyar olmuşlardır. 
Diğer memleketlerin de ilti-

ı hak etmiş olduğu Fransız·İn
giliz·Amerikan para anlaşma

sının beynelmilel para vaziye· 
tinin düzelmesine doğru mühim 
bir adım teşkil ettiğini müsa
hade eden ve şimdilik buna 
iltihak edememekle möteesıif 

bulunan dört direktör, dünya 
para vaziyetinin düzelmesi e
serine diğer memleketlerin de 
ve bilha11a Balkan Antantı 

memleketlerinde iltihak ede
bilmeleri için başlıca devlet
lere ait paraların kısa bir ati· 
de ka'ti olarak istikrar bulun · 
masını temenni ederler. 

Direktörler altın kıymetinin 
yük!!elmesi neticesi olarak baş
lıca ihraç maddelerine ait fi· 
yatların mühim surette düşmüş 

Şehrimize gelmiş olan İklı
sad Vekaleti müfettişleri Mart- ı 
ta başlayacak olan şirlietlerin 
umumi heyet içtimaları için ha
zır\ıklarda bulunmakta ve gün· 
leri tesbit etmektedirler. Bu 
meyanda şirketler yıllık hesap
larını müfettişlere göstermekte· 
dirler. 

oldugunu kendi milli ekonomi· 
leri bakımından müşahade et
mişler ve bir çok memleketle
rin para kıymetlerini biribirine 
uydurmaları hareketini gergin-
liğin izalesi ve tedrici bir su
rette mübadele serbestisine av· 
det tedbirlerinin takip etmüi 
lazım geldiği neticesin~ var• 
mışlardır. 

Bilhassa paraların kıymetini 
birbirine uyduran memleketler 
için mümkün mertebe tahdidat 
ıiıteınini lerkederek klnin2ten 
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İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 

Maddeler.-

Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi, Ayçiçeği yağı, Badem, 
Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, Bulsur, Burçak, Ceviz, Çav
dar, Darı, Fasulye, rındık, Haşhaf tohumu, Haşha1 yatı, İpek, 
İrmik, Kaplıca, Keçikıh, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır, Nohut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaı, Kaşar) Razmol, Susam, su1&m 
yağı, Tiftik, Un (Buğday, Mısır) Yağ, Yulaf. 

tedricen vazgeçmelerinin ve 
hiç değilıe bunun daha supl 
bir hale getirilmesi lüzumunu 
görü,müşlerdir. 

Direktörler altın mikyasına 

müteallik ahkamın da tadilini 

intaç edecek olan harici borç
ların tanzimini temenni ederler. 

Dört merkez bankası nezdin

de Balkan Antantı memleket

lerinin ekonomisi ve mali va
ziyetinin tetkikile muvazzaf şu-

beler, dört memleket arasında 
esasen mevcut ekonomik mü
naaebatın inki,afına medar o
lacak bütün ahkamları da tet

kik edeceklerdir. 
Nihayet dört direktör, bey

nelmilel tediyat bankasında 

müşterek faaliyette bulunma
ları huıuıunda derpiş etmiş
lerdir. Bu maksatla Balkan 
Antantının mezkür beynelmilel 

bankanın idare meclisinede 
temsil edilmesi şayana arzudur. 

Faydalı Adresler 

Doktorlar 
or. Murad Rami Aydın 

Göz hekimi, oeye~lu, Misk 
sokağı No. 15. Tel· 41553 

--Dr. Hayri Ömer -
Zührevi ve cild hntalıklan. 

Ôtleden sonra Beyoğlu, A~aca
mi karşısında No. 313 Tel. 43585 

or. Horhoruni 

Eminönü eczanesi yanında her 
srün akşama kadar hastalarını ka
bul eder. Tel. 24131 

Diş Doktorları 

Übeyt Ölçer 

Cumartesinden maada hergün 
hastalarını kabul eder. Edirneka
pı, Karagümrük, Tramvay dura
t• No. 95 
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Galata Gümrükleri karşısında Borsa 
Hürdaverdigar Han. 
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Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro.1al 

Neerlande:ı. dö Navigasyon a 
vapör Anvers, 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 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer-
1 !lndez Kumpanyası ile anlaşıl 

mak suretile bütün dünya li
manları için doğru kon4imen· 

to lar veri lir. 

İTHAl.A T SERVİSi 

Burgaz, Varna, Köıtence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9·12-936 ya doğru 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
t-Iava yolu ,. 

Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
daFRATELLI SPERCO 
ne.adinde C. 1. T. ye müra · 

caet olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 

Beyrut ve lstanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

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

(doğru ve aktarmasız) 

TOYOOKA MARU 18-12 936 

DAKAR MARU 18-1-937 

DURHAN MARU 18·2-937 ye 
doğru. 
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Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870-7 -8·9 
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Hareket edecek vapurlar 
ABBAZIA çarş. 23 birinci l\an. 

saat 17 Burgaz, Varna, Kös
tt'nce, Odesa. 

ASSlRiA çarş. 23 birinci kan. 
sat 17 Kavala, Selinik, Go
los, Pire, Patras, Aysaranda. 
Briodizi, Angona, Venedik, 
Trieste. 

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

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

PRAGA çarş . 30 bir. kan . saat 
17 Pire, Napoli, Marsilya, 
Genoya. 

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

.-...... ...., .......... ._ __ ~·~-lll'.9c-..... ______ _ 
imtiyaz sahibi ve yazı itleri 

Direktörü: İsmail Girit 

QUlRINBLE perş. 31 bir. kan. 
Saat 20 (Galata rıhtımından) 
Pire, Brindizi, Venedik, Tri
este. 

ISEO Perş. 31 bir. kan. saat 
17 Burga:ı., Varna, Köstence, 
Novorosisk, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgaz. 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Galata Billur ıokak No. 10 

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme page) 

La conference bancaire balkanique 
Le communique officiel 

L'Agence d 'Athenes communique: Les gouverneurs 
des quatre institub d'emiasion, MM. Tsouderos, Cons
tantinescu, Radosavijevitch et Salahattin publierent, 
it l'iasue de la conference bancaire balkanique, un 
communique oiı il est dit notamment: 

Les questions mises a l'ordre du jour ont ete dis
cutees de la part des gouverneurs et de leurs colla
borateurs, dans une atmosphere pleine de confiance 
mutueUe. Les quatre gouverneurs ont ete heureux de 
constater leur parfait accord sur tous les problemes 
entrant dans le cadre de l'activite des institub d'e
mission. 

Conıiderant que l' entente monetaire liant actuel
lement la France, la Grande-Bretagne et leı Etats 
Unis, entente a laquelle a.dhererent aussi d ' autres pays, 
constitue un pas important vers l'assainissement de 
la situation monetaire internationale, et regrettant 
ne pas pouvoir, pour le moment, y adherer, expriment 
le voeu que les monnaies des principales puissances 
soienl definivement stabilisees dans un avenir prochain 
afin que les aulres paya el, particulicrement, ceux de 
l'Entente Balkanique puissent aussi s'associer a 
l'oeuvre de l'assainissement monetaire mondial. 

Les gouverneurs constaterent poıır leur economie 
nationale la baisse profonde d~s prix des principaux 
produits d'exportation, subsequenl iı la valorisation 
de l'or. Ils prirent acte que les alignements monetaires 
effectues par de nombreux pays devraieut ctre sui · 
vis par des mcsures de detente et le retour progres
sif a la libertc des echanges. lls reconnurent la neces
site surtout pour les paya qui effeclucrent l' aligne· 
ment monetaire d'attenuer, et autant que possible, 
d 'abandonner le systeme des restrictions et de renon
cer progressivement au systeme des clearings, ou tout 
au moins d'arriver a l'assouplissement de leur struc
ture. Ils estiment souhaitable d'amenager l~s dettes 
exterieures, chose qui amencrait au si la revision des 
stipulations relatives a la clause·or. 

Aupres des quatre banques centrales seront orga
nisees des sections ı;pecialement chara-ees d'etudier 
la situation economique et financiere deıı pays de 
l'Entente Balkanique. Ces sections etudieront egale· 
ment toutes les possibilites E'n vue de contribuer au 
developpement deı relations economiquea deja exis
tantes entre les quatre pays. 

Le, quatre ~ouverneurs envisagerent enfin leur 
activite commune au sein de la Banque des Regle
mentı lnternationaux. Ce but serait souhaitable que 
l'Entente Balkanique ıoil representee au conseil d'ad
ministration de cette banque internationale. 

La chasse et la peche 
Le ministere ete l'Economie deposera prochaine

ment sur le bureau du Kamutay, un projet de loi 
relatif a la reglementation de la peche dans les eaux 
territoriales turq ues. 

La commiHion parlementaire de la Justice a ap
prouve, avec certains amendements, le projet de loi 
sur la chasse. 

Le developpement de notre commerce 
exterieur 

Un grand developpement se remarque depuis 
quelques annees dans le commerce exterieur de la 
Turquie. il a ete particulierement caracteristique 
pendant l'annee qui touche a sa fin. 

Nos exportationa ont traverse une periode pro· 
gressivement deficitaire Jepuis 1929 pour tomber a 
11 O millions de livres pendant leıı 9 premiers mois de 
1933. 

Mais a partir de 1934, elle~ ont regulieremeııt aug
mente pour atteindre 130.800.00() livres de janvier iı 
fin septembre 1936. 

Cette augmentation est d'autant pluı caracteris· 
tique, que les prix des produih exporteı ont diminue 
dans le courant des qualre dernieres annees, jusqu'a 
.tO a 50 pour cent. L'augmentation du volume des 
exportations , est de 20 a 30 pour cent. 

Yurttaş 

Hiçbir iş görmiyc.. kuvvetli bir su cereyanından elektrik 
elde eder gibi, her yıl dağınık bir halde israf edilen (Fitre)
yi bir araya toplıyarak yaralarımızın, eksiklerimizin 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! 

KELEPİR 
Büyük Kumlu Viyana Kasası 

Ehven fiyatla satılıktır. Müracaat yeri: lstanbul, 

Bayazid, Okcılar başı No. 89 
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Heure 
La Banque lmmobiliere et des orphelins 

ıS -

15 

15 
15 

1-4 'iO 

Lora du paiement des derniers •ppointements tri 
ınestriels, un deficit de 5.000 livreı en chiffres rond• 
aurait ete releve dans les comptes de la Banque lnı 

mobiliere et des orphelins. Une enquete e.st en cour• 

La hausse du prıx de ble 

La hausse du bit! s'accen'ue presque tous !es joura. 
A quoi doit-on attribuer cette hausse alors que le mır 

ehe est pourvu de grandes quantitcs de ble et qu'il e 
existe assez pour assurer les beıoirıı de la ville poıı 
quin7.c jours ? 

Un confri:re fournit les renseignements ci-aprı'•s au su 
jet de cette question que l'on peut qualifier de vitale : 

"La hausse consta tce dans le ble provien. du pri 
eleve offert par les exportateurs. C'est surtout les pri 
t!leves du marche de Liverpool qui influent sur leı cour1 

Les Allemands et !es Italiens sont d'importants ache 
teurs de ble. 

La rccolte mondiale de cette annee est irıferieure au 
besoins. 

il est cvident que les prix marqueront de nouvolle 
hau.;seı si les quantitPs dema ndees vont en augmentant. 

Le march~ de Liverpool peut continuer a influencct 
le nötre . 

Com~e les prix offert'I par la Banque Agricole soni 
inlı;ricurs aux prix des negociants, elle ne parvient ~ 
acheter du bit'• qu'en trt-s petiteı quantit~s . Ce bit> at 
tend d'ailleunı dans les divers silos. 

Le bit'· de la Tlırace ne peut <>uffire qu'aux beıoin~ 
de la rl-gion. 

Meme le baasin de la Marmara se pourvoit en hl< 
d'lstanbul. 

Comme le stock du paya ıuffit aux besoins on ni'I 
peııt s'attcndre a une penurie de bl~. 

Alors que nous exportions juıqu'ici rien que du hl 
dur, on nous demande aussi, c~tte annee, du ble tendre 

La hauıse deı prix se maintiendra !!i la Banque Agri 
cole continue a ne pas f aire des ven tes et a laiııııer leıı 
bl~s emınagasint'·s dans les silos. 

11 Avant-hier, il y a eu un arrivag-e de quatre wag-onl 
-15....--·ıı de blc de Polatli, qualit~ "extra,, dont la vente se fit ~ 

15 raison de '.l, 10 piastres. 

11 -

14 -

14 

13 30 

9 - 10 

La raison de cet arriuge insuffisant est Jue aux fe 
tes de Bayram pendant leıquelles les chargementl furenf 
arrt:tes. ,, 

Les permıs d'exportation seront exigeı de 

leurs veritables proprietaires 

Des permis ayant commenc~ iı ctre demandeı 
commerçants exportateurs une conımunaute de vues par 
faite s'est etabli e entre le Ministere de l 'Economie et le 

ı Douanes au sujet des di fficultes dont l' application du re 
glement ad hoc pourrait y faire ıurgir. Entretempı cer 
taines demarches entrepriseı par leı banques ont et 
egalement prises en consideration. Les permis des ma 
chandises gag-ees aupres des banques lors de leıır expo~ 
tation par ces dernii>res, seront exigeı de leurs v~ritı 
bles proprictaires, les commerçants exportateurı. 

Les commerçants exportateurs effectuent des exporta 
tions des differents ports du pays. Ces operationa se fon 
en general par d'autres firmes de commerce ou de com 
mission mandatees par eux. Le Ministcre de l'Economi 
d elivre aux commerçants exportateurı un duplicata d 
permis pour leur succursale. Par consequent leı Douane 
locales pourront, au besoin, reclamer ceı duplicata ele 
maisons qui les representent. 

Bien qu'un troisieme exemplaire du permi• ne ıoi 
pas remis aux intfresses pour leur agent, ils leur suffir 

de lui envoyer une copie de leur permis dament legalı 
see par le notaire pour en faire eta t danı !es formalite 
douaniereı . 

(Lire la ıuite en 3eme pare) 

GRAND COFFRE-FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

A vendre d'Occasion 
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