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a) Münakasalar 

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 
İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari al~t, Haslane levazı.m 
Elektrik·Havagazı Kalorifer tesısat ve Malzemesı 

Matbaa işleri - Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

L_,_E-ml-ak_. ________ _J 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Karacabey Harasmdan: 

Hara hayvanatı ihtiyacı için 250000 kilo yulaf, 1 30000 kilo 

50000 kilo bakla kapalı zarf usulile eksiltmeye konul-arpa, ve k b. 
muştur. İhale 1 l-l-937 pazartesi güoü saat 15te Hara Mer ez ı · 
nasında yapılacaktır. Muvakkat teminat 2060 lira olup yulafın be
h kilosuna 6 kuruş 50 santim, arpanın beh <!r kilosuna 6 kuruş 
2~r santim ve baklanın bebe~ kilosuna 6 kuru~ kıymet ta~tir e~il-

. t' ı' t klilerin mezkur gun ve saatte tem ınat ve vesıkalarıle mış 1r . s e 
birlikte Harada bulunmaları lazımdır. 

2-lnşaat- Tamirat·Nafıa işleri veMalzemtsl·lla.ı ıta 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

Huıusi İdareye aid Ağamemoun . ılıcalımnda yeniden yıtpıla
cak asri ye fenni bina ve tesiıatın Jzmir Bayındırlık Direktörlü
ğünde mevcut şartname ve krokide gösterildiği Üzere projenin 
tanzimi münakasaya konulmuştur . 

İstekliler krokisi ve şartnamey~ göre tanzim edecekleri plan 
ve projeyi 4-J .937 pazartesi günü .Izmi~ B~yındırhk Direktörlüğü
ne teılim edecektir. İstenilen şeraıt daıresı nde tanzim olunacak 
projelerden Bayındırlık Direktörlüğünce intibah kılınacak va Ba
yındırlık Bakanlığınca da tasdi_k ve kabul edilecek proje sahibi-
ne 500 lira mükafat verilecektir. . 

Fazla bılgi edinmek istiyenlerin lzmir-Ankara·İıtanbul Bayın
dırlık Direktörlüğüne batvurmaları. 

3 .ffaçJar, Klinik ve İspençiyari aJat: 

İstanbut Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı olan 58 kalem pulya alatı ihalesi 
11-1 -937 pazartesi giinü saat 14,30d'l yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 1182 lira 50 kuruştur. Ş~rtnameıi hergün öğleden evvel 
komisyonumuzda görülebilir. Istekl.ilerin 89 liralık ilk teminat 
makbuzu veya mektublarile beraber ıhale günü vakti muayyenin
de Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

4-Elektrik, Havagazı, Kalo~ifer T~sist ve Malzeme 

İzmit Belediyesinden: 

Jzmit kağıd fabrikasından şehir tenviratı için alma
cak elektrik cereyanına muktazi aşağıda Yazıh tesis mal
zemesi 2490 sayıh kanun hükümlerine tevfikan kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

1- İhale; 5 şubat 937 tarihine raslıyan cuma gunu 
saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacaktır. Kapalı 
zarfların kanunda gösterilen şekilde tanzim edilerek iha
leden bir saat evvel Belediyeye tevdi edilmiş olması la
zımdır. 

2 - Muhammen bedel 1 1000 Türk lirası olup nıuvak· 
kat teminat 825 liradır. 

3- Alınacak malzemenin cinsi: 
A - 250 şer kilovat amperlik iki aded yağ banyolu 

transformatör ve teferruatı. 

•• 

. GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 
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B - Elektrik tevzi tablosu ve teferruatı. 
C - 2350 metro yer kablosu. 
D- Kağıt fabrikası yüksek tevettür hücresi için lü

zumlu malzeme ile şartnamede yazılı olan diğer teferrua· 
ta aid mevaddı saire. 

4 - Şartname İzmit Belediyesinden parasız verilir. 
5- İşbu malzemeyi vermeğe istekli olanlardan ya

bancı tebaasından bulunanlarm kanun mucibince on se
nedenberi Türkiyt:de mukim ve Ticaret sicilinden kayidli 
olduğuna dair vesika ibraz etmeleri meşruttur. 

Yüksek Mühenis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Makine laboratuarı için lüzumu olup kapalı zarfla eksiltmiye 
konulmuş olan Türbo-elektrik grubuna eksiltme günü olan 
21-12-36 tarihinde istekli çıkmamış olduğundan muhammen be
deli 19500 ve ilk teminatı 1463 lira olan bu grubun 6 l-37 tar.İ · 
hinde Gümüşsuyunda mekteb binası dahilindeki komisyon marı
fetiyle pazarlık ıuretile alınacatı ilan olunur. 

-
5-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzemesi 

* • • 
26 k l d levazim alınacaktır . Kültür direktörlüğü için l a em ers 

(Bak : İstanbul Belediyesi ilanlarına ). 

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

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisynnnnd:ın · 
Her bir kilosuna biçilen ederi 130 kuruş olan 16500 kilo pa· 

uıuk 'ırU• .. ., .,.., ... •·-r - •· -·· rı- -••~M---ı~~.. 5,., lnaınesini 107 ku-
ruşa almak ve örneğini görmek istiyenlerin her gün Komisyona 
gelmeleri . İlk teminat mikdarı 1608 lira 75 kuruştur. İhalesi 
11 -1-1937 Pazartesi günü saat 11 dedir. Münakasaya gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları 
ilk teminatları ile birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. 

--- -
7 -Müteferrik 

Devlet Demiryalları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları aşağıda 
yazılı 2 gr1.4p malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere 11-1 ·37 pazartesi güuü saat l O da H aydarpaşada 
1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır . 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu hao, l ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

.-

25 Birinci kanun 1936 

torna makineıi ve Tomas marka üç beygir kuvvetinde motör a
çık arttırma ıurdile 5· 1·937 tarihine müsad if salı günü saat 12 
de Galata Kalafat yeri Yemeniciler caddesinde Nimetiye han al
tında 59 numaralı mağaza önünde satılacağından ve kıymeti 
muhammenesinin yüzde 75ini bulmadığı takdirdn ikinci açık art
tırma 12-1·937 ayni gün mahal ve saatte satılacağından talib o
lanların mahallinde hazır bulunacak memur una mü raca atLeri ilan 
olunur. 

İstanbul 7 inci İcra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen bir adet büyük kereste Biçki makinesi 
28 12-936 pazartesi günü saat 10 dan 1 l re kadar Tah· 
taka le Kutucularda Kadıoğlu sokak l 2 No. lı Biçkici 
dükkana önünde hazır bulunacak memur tarafından açık 
arttırma suretile satılacağı ilan olunur. 

2-Emlak 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden: 

Kasımpaşada Türabi baba sokağında 7 No. ahır 
Pangaltı Feriköy Rum kilisesi arkası 106 arsa 

Hiiseyin ağa mahallesi Yenişehir sokak 5 No. ev. 
Hüseyin ağa mahallesi Yenişehir sokak 58 No. dükkan 
Tophane Kılıçali T opçular caddesi 32~ dükkan 

Yukarda yazılı yerler 31-Mayıs-937 son~na kadar kiraya ve· 
rilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. isteklilerin 4-ikincika· 
uun 00? p ....... l-. .. i 5Guü ....... J4,::ıo a kadar Beyoğlu Vakıflar Di
rektörlüğü Akar11t kalemine gelmeleri. 

Aksaray 

Aksaray 

Üsküdar 

Büyükçarşı : 

Beyoğlu 

İstanbul Defterdarlığından : 

Muhammen 
Kıymeti 
L. K. 

Katipkkasım mahallesinin de-
ğirmen sokak eski 34 yeni 46 
sayılı arsanın tama mı. 
Katipkasım mahallesinin değir
men sokak eski 8 yeni 10 sa-

80 00 

yılı arsanın tamamı. 81 00 
İcadiye mahallesi Hamam so-
kak eski 11 yeni 5 sayıla evin 
10· 12 payı. 203 33 
Karamanlı oğlu sakak yeni 40 
sayılı dükkanın tamamı. 200 00 
Hüseyinağa mahallesi Doğra-
macı sokak sokak eski 24 mü· 

İsteklilerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4üncü 
madtlesi mucibince bu işe girmeğe manii kanuni bulun
madığına dair beyanname vermeleri lazımdır. Bu işe ait 
şartnameler komisyondan parasız olarak verilmektedir · 1 Hocapaşa 

kerrer yeni 26 sayılı evin ta-
mamı. 800 00 
Mahallesinie Muradiye cadde-

J 14500 adet muhtelif numara bezli zımpara kagıdı 
4000 adet cam kağıdı muhammen bedeli 927 lira 70 ku
ruş ve muvakkat teminatı 6688 kuruştur. 

2 11000 adet kaol (şişede) yeya (emsali) muhammen 
bedeli 594 lira ve muvakkat teminatı 4455 kuruştur. 

* • * 
185 numaralı cankurtaran otomobiline 26 kalem malzeme alı· 

nacaktır. Bak: latanbul Belediyesi ilanlarına. 

• * * 
İtfaiye makinelerinin tekne, minder ve sairenin tamiri için 22 

kaleın malzeme alınacaktır. Bak: İstanbul belediyesi ildnlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Müteferrik 

istanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 

Mahçuz ve paraya çevrilmeıine karar verilen A. F. marka 

Hoca paşa 

Hocapaşa 

Hoca paşa 

sinde eski 38-38 M. yeni 5, 1, 
9 sayılı altında iki dükkanı olan 
fevkani bir odanın 8-32 payı. 1325 ()() 
Mahallesinin Orhaoiye cadde· 
sinde eski 44 No. yeni 23-1 sa-
yıla zeminden itibaren 4 metre 
35 santimetreden yukarısında 

münhedim Hocapaşa hanı orta 
ve üst katlarındaki müsadif oda-
lara aid inşaa hakkı olan dük· 
kanın 8- J O hissesi. 3000 00 
Mahallesinin Orhaniye cadde-
sinde eski 44 yeni 23 say•lı ze-
minden itibaren 4 metre 35 san-
timetreden yukarısında münhe· 
dim Hocapaşa hanı orta ve üst 
katlarındaki müsadif odalara 
aid inşaat hakkı olan dükkanın 
52600-t 10640 payı. 1188 54 

Mahallesinin Orhaniye cadde· 
sinde eski 46 yeni 21 sayıh 
zeminden itibaren 4 metre 35 
srntimetreden yukarısında mün· 
hedim Hocapaşa hanı orta ve 



üst katlarındaki müsadif odala· 
ra ait inşaat hakkı olan dük· 

Ortaköy kanın 918960 311040 payı 886 35 
Kartal sokak eski 19 yeni 23 

Yuk d sayılı evin 4 10 payı 2400 00 
2, arı a yazılı m il h" l 
2·1·937 c .... a ar ıza arında yazılı kıymetlerle 

uma gunu s t 1 ·' k tır. Satış bed 1. aa .. e adar pazarlıkla satılacak-
e ıne · fk 

ne tahvilleri d k bıs ı razı dahili ve yü1de 5 faizli hazi· 
akçelerini yate akul olunur. Taliplerin yüzde 7 5 

ırara h ft , pey 
terdarlık rnT· • a anın salı ve cuma günleri def· 

. ı ıı emlak m .. d .. l··-·· d 
mısyonuna rn.. u ur ugun e muteşekkil satış ko 

uracaatları (M) 

1 Şartnam k t h e ve res • 'b ası a ammür h , mı mucı ince Paşabahçe fabri-
37(}() ı· avuz arını k t ' ıra keşif b d l . . arış ırmak için yaptırılacak 
pazarlık suretı"l eke .lerı A1itatör "Transmisyon tertibatı 

e e sılt " 
.. 2 Pazarlık 2 meye konulmuştur. 

e:unü saat ı ı d K ·l ·931 tarihine rastlıyan cumutcsi 
· d · e ab t sın ekı alım k . a aşta levazım ve mübayaat şube-

3 • omısyonu d 
- istekli! · n a yapılacaktır. 

he .. erın Şart 
.. rgun ve pazarlık . . name ve resimlerini almak üzere 

yuıde 7,5 güven ıçın de tayin edilen gün ve saatte 
yona gelmeleri i~~ paralarile birlikte adı geçen komis-

~-Uı ~:;:di;:~:" nan~~rı ı-J 
----------~------~---------~ 

185 N 1 M İlk teminatı 

bahçede bir mütehassıs mual· 
lirn de bulundurulması düşünü· 
lüyor. 

Bu mühim projenin tamamen 
tatbiki şüphesiz b'r çok sene• 
lere ve mühim para sarfına 

mütevakıftır. Su şehri kurul
duktan sonra İstaobula gelen 
seyyahlar Yalovaya uğramadan 
geçıniyecekleri gibi münhasıran 
yeni kurulan şehri görmek için 
de her taraftan akın bc1şlıya

caktır. 

Balık fiatları 

Bulunduğumuz mevsimde to
rik ve uskumrunun fazla mik
tarda tutulması icap etmekte· 
dir. Fakat son günlerde az ba· 
lık çıkıyor Bunun sebebi tori
ğinfuskumruyu k-'lvalaınasıdır. 

Fiatler usk•ımrularda 15 to
riklerde 5 kuruş kadar yüksel
miştir. Uskumrunun kilosu 50, 
toriğin çifti 25 kuruşa kadar 
toptan olarak satılıyor. 

Bir taraftan da balık almak 
üzere Yunan ve İtalyan gemi· 
terinin bu günlerde limanımıza 

geleceği haber alınmıştır. 

Türk - Rus ticaret anlaş
ması 

Müddeti 1 kanunusanide bi· 
lccck olan Türk·Rus ticaret an
laşması muvvakkat bir müd
det için uzatılacaktır. Aktedi· 

b 
.. o. ı canku t uhammen tutarı 

ıno ılıne 26 k r aran oto· itf · alem 
aıye mak· malzeme 

şöför mind ınel le~iniıı tekne. 
ç er erı ' 

ı arşaflarının t : tahlisiye 

1()3,52 12,26 

, lecek yeni anlaşmanın hazır 
lıldarı ikmal edilmiştir. Bugün
lerde müzakerelere başlanacak
lır. 

den · amır 
22 kımali için lüı ve yerıi-
Küı/le~ malzern umu olan 

ur dırektö - :· 
nacak 26 k rlugü i . . 1 . . ale çın a ı-
zımı. ın ders l 

495.75 37, 18 

eva-
Y~karıda 83 

ayrı ınuham ' 6,23 
. Pazarlığa k men bedelleri yazılı malzeme ayrı 

rn!nde görülebili on~lmuşlardır. Evrakları Encüm~n kale· 
~ı~at rnakb!.lz v r. istekliler hizalarında gösterilen ilk te
e 1 günü Slat leya ınektubile bnaber 28- 12 !>36 Pazaı· 

4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(R) 5 l ı 

1 

HABERLERi 

Mu bay 
aa heyetı . 

Verilen k erı için 
arar 

Vi!a 
b Yttlerde 1 
•ıı rnub n stanbula . 

•ınd ayaa heyeti .. gıdcn 
a vaı erının b 

t6rüt ı.erin de a-
ler llltktedir. O h" ~ulunduğu 
ti': valilerin v·/ ılıye Veka · 
nın it 1 ayet b -

bu h·· a aıniri olrnal . utçele-
Uviy ti arı ıtiba ·ı 

takı e erde b rı e 
. arını ve ın b ulunaınıya. 

rıııe u ayaa h 
b Yapılan ınas fi eyelle· 
aya b ta arın d 

a edelini - a ınu-
Çenıiyece . . n yuzde 5 İni 
Val ol ğını ve fevkalad ge-

tnadıkça _ e ah. 
•uretile rnuba numune celbi 
•ını a\•k yaala bulun 1 

a adarlara b 'ld' . u illa· 
V·ı ı ırrn, .. r •iyeth .. ır, 

ledıyele . ususi idarelerih b 
. tın yol " e-

rı Üzerinde t vhe su gibi işle.-
den aa hüde · . evvel gırıııme-

Verilınesi ha~eı~~:ze _rnaluınat 
Yapılmıştır B bır tarnirn 
laye.t h·t . azı vilayetler . 
• u çelerile , vı-

••f evrakı N yapılan ve kc-
tedkik edile aha Vekaletince 
bu tebliğatınn Y~l inşaatının da 
1 ŞU!llul ~ 

o up olm d u dahilinde 
li 1 a ığını 

e ediyeler . sorınuşlardır 
zif ınıar hey t' . . 

e ve salah· . e ının va-
hiline g· •yetı hududu d 
gibi ııı~:e~lerle elektrik işi a~ 
• • Y• plan d erı 
ımtıyaz v . ın a Yer ala 

e ıstih 1 n 
nrzeden nı~v 

1 
sa mahiyeti zu ar h 

şebbüsler için uzerinde te-
mat verilmesi ı~erke:ı:e rnalu 
Dahiliye Vekal:t~ını geldigi de 

Y alovada yeni bir şehir 
kurulacak 

Akay işletmesi müdürü bay 
Cemil ile Yalova kaplıcaları 
mütehassıs doktorluğuna tayin 
edilen bay Nihad Reşad kaplı
calarda yaptıkları tedkikah ik
rnal ederek şehrimize dönmüş

lerdir. Doktor B. Nihad tıbbi 
bakımdan tedkikata devam ede· 
cektir. 
Şehircilik mütehassısı M. Prost 

da Yalovada tedkiklerde bulun
muş ve buranın asri bir su şeh
ri haline sokulması için yapıl· 

ması lazım gelen noktaları bir 
projede tesbit etmişti. 

Bu projenin ledkikine başlan· 
mışhr. Projede şe'1ircilik bakı
mından çok mühim ve entere · 
ıııan şeyler göze çarpıyor. Yalo· 
vada, bilhassa milyonlara mal 
olacak büyük binalar, caddeler, 

\ 
Çarşılar ve saire olmadığı için 
orada yeniden bir şehir kurula
caktır. 

. Caddeler;n genişliği, evlerin 
ınşa tanı projede tesbit edil· 
mişlir. Kaplıcaların civarında 
_geniş arazi olduğu için şehrin 
ıstenilen şekilde kurulması müm· 
kün olacaktır. 

Elektrik, Havagazi İstihlak 
Vergileri 

Elektrik ve havagazi sarfe· 
denlerden alınacak istihlak ver· 
gisini gösterir kanunda bazı le· 
beddülit yapılmaktadır. Bu ta
dilat, madenlerimizin maliyet 
fiatları üzerinde de mü~ssir ola
caktır. Ge ·ek lahiya, gerek Gü
müşane meb'usu Edib Servet 
Törün bu m~v~uıla alai...AI• t.ı ... 
bi İktısad, Maliye ve bütçe En 
curnenkrlnde ehemmıyetle tet-
kik edilmiş ve son şeklini bu
lan lfıhıya Meclis ruznameaine 
alınmıştır. 

Bu layiha dahili istihlak ver· 
gisi kanuna ek 4242 numaralı 
kanunun birinci maddesinin (G) 
fıkrasını şu şekilde değiştiri
yor: 

"Husu~i idarelerin ve Beledi· 
yelerin kanunen tesis ve işlet· 
ınek mecburiyetindP bulunduk
ları Darülaceze hastane mek
tep, İtfaiye gibi amme hizmet· 
lerine müteallik müessesatında 
istih ak edilen elektrik ve ha
vagazinden yarı resim alınır. 

Belediyelere aid sokak ve 
caddelere tenviratile nüfusu 10 
bine kadar olan ~asabalardaki 
elektrik sarfiyatı bu resimden 
istisna edilmiştir. Ancak resme 

tabi bir mahaldeki umumi şe
bekeden cereyan alan kasaba
lar halkının ve sınai müessese· 
le:-in ist!hlakatı resme tlbidir. 
Maden ve kömür ocaklarının 
içerisinde bulunan bilcümle te
sisat, alat ve edev tta ve ocak· 
lardan çıkarılan cevherleri erit
me, yıkama, kurutma ve temiz
lemeğe veya bunlara benzer 
muamelelere tabi tutarak kıy
metlendirmeğe yarıyan harici 
tesisatta ve kuvvei muhanike 
merkezlerile kompresör ve van· 
tiretörlerde ve cevherlerin mu
hafazasında kullanılan depo, an
bar ve harmanlarda ve cevher
lerin ocak işlerinden muhtelif 
muamele yerlerine ve iskelele 
lere taşınmasında ve tahmil is· 
kelesindekiler de dahil olmak 
üzere tahmil ve tahliye işlerin
de kullanılan vasıtaların yuka-

Buğday fiatlt~ri 
Evvelki gün buğday fiatle

rinde düşüklük göze çarpıyor

du. Zahire borsası kalabalık 

mübayaacı ve tacirlerle dolmuş· 
sa da, piyasa mütereddid geç· 
miş, hararetli muameleler olma· 
mıştır. Alıcılar dün evvelki 
günkü fiatlere n isbetle 20-30 
para düşük fiat vermişler, sa
tıcılar ise bu fiate razi olma
mışlardır. Satışların cansızlığı 

bundan ileri gelmektC"dir. 
Yalnız üç cins yumuşak ve 

sert buğday üzerine gene üç 
muamele olmuştur. 6 kuruşla 
6 kuruş 15 ve 1 kuruş 10 para 
arasındr yumuşak, 6-6, 15-6, 17 ,5 
arasında sertler satılmıştır. 6 
kuruş 17,5 para sert mal ile 1 
kuruş 10 paradan satılan yu
muşak buiday ekstra kalite
den dir. Binaenaleyh asıl e .:· 
meğin yapıldığı buğdaylar dün 
kiloda .. esaiti bir hesapla 25 
gara kadar düşmüşlerdir. Dün 
45 ton yumuşak ve 75 ton da 
sert buğday satılmıştı.-. Buna 
mukabil Anadoludan ve Trak
yadan -t89 ton buğday gelmiş

fü. 

Yağ fiatleri 

Son günlerde zeytinyağı fial· 
leri yükselmiştir. Fai. rikaların 
az mal göndeJ"melerinin bu 
yükselmeye sebep teşkil ettiği 

ileri sürülüyor. 
Belediyenin mahlut yağları 

satmak müsaadesi üzerine fab · 
rikatörler zarar etmemek için 
ve mahlut yağ imaline mani 
olmak maksadilt: zeytinyağı 

sevkiyatını azaltmışlardır. Bu
nun neticesi olarak fiatlar yük· 
selmi' ve pamuk yağı ile zey· 
tin yağı karıştırmak mahlut bir 
yağı !malin~ imkan kalmamış· 
tır . 

Sabunluk yağlar yakın za
mana kadar 33 1'uruşa kadar 
satılırken 45 kuruşa yükselmiş
tir. Sabunlukların fiatı artınca 

birinci yemeklik ve Ayvalık 

yagları da 60 kuruşa kadar 
çıkmıştır. 

Jl-... -: ..... &.1 - ... _ .... /'• ·· -· · •• .1-

son günlerde bir yükselme gö· 
ze çarpıyor. Sade yağlarda mev
sim dolayısile malın az gelme
si yüzüncen biraz daha yüksel· 
miştir. Urfa yağı 75 - 80 ku· 
ruşa satılmaktadır. Yükselme 

kilo başına 10 kuruş kadardır. 
Diğer gıda maddelerinde 

umumiyetle bir yükseklik ol
duğu haberleri doğru değildir. 

Trabzonda yeni bir hastane 

Trabz<>nda 250 yataklı asri 
bir nümune hastanesi yapıla

caktır. Hastane yedi sekiz yüz 
bin liraya mal olacaktır. Vila
yet hususi idaresi bu iş için 
200 bin lira tahsis etmiştir. 

Mütebaki parayı sıhhiye ve iç
timai muavenet vekaleti ver.!· 
cektir. 

Ankarada bulunan üçüncü 
umumi müfettiş Tahsin Uzer· 
den gelen bir telgraf üzerine 
Trabzonda belediye meclisi top
lanmıştır. Bu toplantıda hasla· 
nenin inşası için sarf edilecek 
200 bin liranın istikraz su.·etile 
tedariki kararlaştırılmıştır. Bu 
para belediyeler bankasından 

alınacaktır. Bu para ile hemen 
inşaata başlanacaktır. Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekaleti c!e 
ilk olarak 50 bin lira ıöndere
cektir. 

Hastanenin yeri kararlaştırıl· 
mış, planları hazırlanmıştır. 

Kartalda tütün faaliyeti 

b·ıd· "ld" v'llce bütiin valilere ı ırı ı. 11 • 
"d l . ayet h • 
ı are erınce yapılan ususı 

leri Nafıa Vekaletler· ve keşif-
d ·ı ınce l d"k e ı en yollara aid pr • as ı 

k l l . OJe ve mu-
a ve e erın taahhüdden 

k evvel 
mer eze göncleı ilme ine 

lüıuın 
yoktuı. 

Şehir içinde, fakat evlerden 
biraz uzakca olarak da çarşı 
yapılacakb. Çarşıdaki dükkan· 
lar da ayni tarzda inşa edile · 
cek, bakkallar, sebzeciler, ec · 
ı:aneler muayy~n mıntakalara 
taksim ~dilecektir. 

Çocuklar için kaplıcalar ci
varında büvük bir oyun bahçe
!ı.İ yapılacaktır. Bu bahçede sıh
hi her türlii oyun alalı bulun
durulacaktır. ileride çocuklara 
sıhlıi oyunlar ögrctmek üzere 

rıda bahsi geçen tesisat ve va· 
sılaların tamir edildikleri atel
yelerin yapılan elektrik sarfiya
tı dahi re!limden müstesnadır. 
Vapurlar ve şimendifer katar· 
larile hareketleri sırasında elek 
lrik istihsal eden zatülhareke 
vasıtalar da bu resimden istisna 
olunmuştur.,, 

Kartalda tütüncülük hakkın
da büyük bir faaliyet vardır. 
Başta kaym:ıkam olmak üzere 
büyük bir gayretle çalışılıyor. 
İnhisarlar idaresinin Maltepe · 
deki enstitüsü halka ıslah edil
miş tütün tohumu vermektedir. 
Kartalda tütün züra ından Mus· 
tafa Perinden aldıaımız bir 
mektubda bundan büyük bir 
memnuniyetle bahsedilmekte 
ve her tarafta b.u suretle çalı· 

şılarak Türk tütüncülüğünün 

daha ziyade ileri götürülmesi 
temenni edilrr.ektedir. 

İstanbulda Pamuk 
Yetiştirilebilecek 

Yetilköy tohum ıslah iıtasycr 
nunu n tecrübeleri neticesinde 
İstanbul mıntakasında da pa· 
muk yetiştirilebileceii anlaşıl

mıştır. Hatta, ticaret odası es
naf mürakabe memurlarından 

Asaf üç dönümiük bir tarlada 
muhtelif nevi pamuk yetiştir

miye muvaffak olmuştur. Civar 
köylerde de pamuk ziraati için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Bclcdiyeletin yaptıracağı 
imar işleri hakkında 

bir tamim 
Belediye kanunu tatbik edi

len ve nüfusu on binden yuka
rı olan yerlerin bari· a ve müs· 
takbel imar planlarını ve içme 
sularile spor meydanlarını ve 
lağım işlerini yaptırm!\k için 
Dahiliye Vekaletine mezuniyet 
verilmiş ve bu işlerle meşgul 

olmak üzere Vekalette beledi
yeler imar heyeti teşekkül et
miş ve halen bu heyetin fen 
şubesi de faaliyete geçmiştir. 

Binaenaleyh kasaba ve şe· 

birlerin yukarda sayılı işlcrini.ı 

yaptırılması lıerhangi bir mües · 
sese veya mütehassısa verilme
den evvel behemehal Vekalet 
İmar heyeti fen bürosunun mü
taleasının alınması lüzumu Da 
hiliye Vekaletince alakadarlara 
bildirilmiştir 

Çekoslavak malları 
hakkında verilen karar 
23 Telrinisani 936 larihine 

kadar Türk gümrüklerine gel
miş olan Çekoslovakya malla· 
rinın 31 kanunuenel H26 ta· 
rihine kadar kontenjan harici 
serbestçe memlekete ithal e· 
dll:tH::ııinc hüküınelç• kar~r v~

rildiği haber alınmıştır. 
Fakat, bu hususta henüz leb-

~~~~-t ... _r_a_~!.'!"ilJ!J..'~!~~n ..... ,l,~~~~ 
Emrin bugünlerde Türkofise ve 
gümrüklere gelmesi beklen
mektedir. 

lplik idhali 
İpliğin tüccarlar tarafından 

idhal edilerek müsaadesinin u· 
yuşturucu maddeler inhisar i
daresinden alınması hakkındaki 
Sanayi Birliğ'inin Vekalet nez
dinde yaptıgı teşebbüs~ müs
bet cevap gelmiştir. 
Diğer tarafdan dokumacılar 

cemiyeti de idhal işle meşgul 
olmaktadır. Bir acenta ile an· 
laşılmıştır Bu acenta İıkcn
deriyeden iplik idhal edecektir. 
Cemiyet adanılan acenteyi u· 
yuşturucu maddeler inhisari 
direktörlüğü ile görüştürmüş, 

neticede bir anlaşma yapılmış· 
tır. 

Ecnebi Vapurlar Ücretleri 
Arttırdılar 

Ecnebi vapur acenteleri Vi
yanada bir toplantı yaparak 
vapur nadunlarını yüzde kırk 
yükıeltmeğe karar vermişler
dir. Toplantıda verilen karara 
göre tonu 18 şiline nakledilen 
mallar yılbaşından itibaren 40 
şiline çıkarılacaktır. 

Bu haber ihracatcıları telaşa 

dütürmü~tür. 
İktısad Vekili bu hususta tet

kikatta bulunmak üzere İzmire 
gelecek ve Ticaret odasında bir 
toplantı yapılacaktır. 

ye tahsis ve ayrı bir muhasebe 
tesis edilmiyen, yeni cümleıi 

aynı sermaye ve aynı muhase
be ile idare: olunan tl!,ebbüsle
rin müşterek addedilecej'ini, 
müstakil olanlar için ayrı ayrı 

beyannameler verilmeıi mec
buriyetini bil.dirmiştir. 

Bundan başka belediye ve 
köy hudutlar. içinde iratları 
mecmuu 2000 lirayı geçgede 
ayrı ayrı bu haddi doldurmayan 
mahallerde mu'ıtelif itler ya· 
panların gayri safi irat üzerin
den vergiye tabi olmaları iktiza 
etmektedir. 

Denizyollarma bir ihtar 
İktisad vekaleti, başlıca ih

raç mallarımızdan biri olan 
fındıklarımızın naklı hakkında 
çok mühim bir karar ittimaz 
etmiştir. 

Almanyaya ihraç edilen fın

dı\c larımızdan bazı partilerin 
bir takım mülevves kokularla 
meşbu olduğu hakkında şika
yetler vaki olmu' ve derhal 
bunun neden ileri geldiği hak
kında girişilmiştir. Tam hu sı
rada bu muammayı halleden 
bir şikayet daha yapılmıştır. 

Bu şikayette de denizyolları 

idaresinin Karadeniz sahilleri· 
nin muhtelif limanlarından al
dığı fındıkları İ!ltanbula getiri· 
lirken ya hayvan dolu anbar· 
ların altına veya üstüne koy
duğu, bu yüzden iç ve kabuk
lu fındıkların ekseriya hayvan 
ifrazatiyle meşbu bir hale gel· 
diği bildirilmekteyidi. 

Bir devlet müessesinin mem· 
lekete milyonlar temin eden 
bir mahsul naklinde bu 
kadar lakaydi ile hareketi hay· 
retle karşılamıştır. Bu husus la 
denizyolları idaresine şiddetli 

bir ihtarda bulunulmuştur. 
Ayrıca borsalara ve ihracat

çılarla ticaret odalarına bu gi· 
bi bir hal tekerrür ettiği lak· 
tirde derhal ve doğrudan doğ· 

ruya vekalet makamının ha
berdar edilmesi bildirilmiştir. 

1-F aydah Adresler \ 

Doktorlar 
Dr. Murad Rami Aydın 

Göz hekimi, ôeyo2'1u, Misk 
sokağı No. 15. Tel· 41553 

Or. Hayri Ömer 
Zührevi ve cild hntalı klarr . 

ÖQ-leden sot'lra Beyoğlu, A2'aca
mi karşısında No. 313 Tel. 43585 

1 

Dr. Horhoruni 

E.minönü eczanesi yanında her 
~iin akşama kadar hastalarını ka
bul eder. Tel. 24131 

Diş Doktorları 

Übeyt Ölçer 

Cumartesinden maada hergün 
hastala·ını kabul eder. E.dirneka
pı, Kar.ıgümrük, Tramvay dura· 

tı No. 95 

Meshur Markalar . 
iıaçlar 

Hormobin tabletleri 
Ademi iktidar ve bel i'evşek

lıR"ine karşı. ~ ier ecıanede ara· 
yını:z. Tafl'lilat: Po'lta kutusu 

1255-Hormobin 
Kazanç vergisi kanunu 
Maliye vekaletinin yaptırdığı 

teftişlere kazanç vergisi kanu· 
nun 7, 9 ve 10 uncu maddele
rinin her tarafta ayrı ayrı tat
bik edildiğini göstermiştir. 

Şayanı Tavsiye 
Müesseseler 

Piyango bayileri 
Uğur Gi,esi 

10 uncu maddede, bir mükel· 
lefin yek diğerile müştereken 
idare ettiği teşebbüsler için bir 
beyanname vereceği yazılıdır. 

Maliye vekaleti alakadarlara 
her birine müslakil lııir serma-

Her ay en bilyük ikramiyelerle 

binlerce yurtta~ları zengin etmiş· 
tir. Galata, Kıraköy Postanesi 
karşıırnda N 12. Tel. 40021 
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25 Birinci kanun -
İstanbul Ticaret Borsası 

22-12-936 

Madde 

Buğday Ekstra yumuşak 

Yumuşak 
Yumuşak " 

" ., Sert ekstra 

" Sert 

" Sert 

" Sümter 

" 
Kızılda 

,, Mahlut 

Arpa Yemlik 

,, Dö kme 

Çavdar : · 
Mısır Beyaz 

,, Sarı 

Yulaf 
Kuşyemi 

K.tohumu: 

Yeni mahsul 

" " 
Afyon 

,, 
Nohut 

" 
" 

Darı 

,, 
Susam 
Fındık 

,, 
,, 

Tiıtik 

" 
" ,, 
,, 

" yapak 

" 
" 
" 

ince 
kaba 
ispanya tohumu 
kalburlanrr.1ş 

natürel yeni 
beyaz 
sarı 

Yeni mahsul 
İçtombul 
içsivri 
Kabuklu 
Oğlak 

Ana mal 
Çeng elli 
Deri 
Kaba 
Saıı 

Anadol karım 
Tabak 
Trakya kırım 

B. peynir: 
,, tabak 

tam yağlı 
yarını yağ lı 

yağ Sı z 
" " 
" ,, 
Kaşar 

ıı 

Z. yağı 
,, ,, 

,, " 
Nebati 

,, 

" Un 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
" 

yağlı 
YDKSIZ 

Ekstra 
Birinci yemeklik 
Sabunluk 

yağ Ay çiçeği taaf. 
,, Ha, haş 
,, g,u-aul' 
,, Bezir pişmiş 

Ekstra ekstra 
Ekstra 
Birinci yumuşak 

,, sert 
Razmal 
Paspal 
Kepek 

Asgari 

7 IO 

7 
() 32 50 
() 30 
() 25 
() 15 
5 7 50 
6 12 50 
6 5 
4 17 
t 2J 

5 
3 
4 
4 

12 
H 

500 
4!)() 

2() 

10 
25 
2 50 

10 20 
7 10 
:> 35 
4 25 
3 35 

18 
6t) 20 

40 
150 
132 20 
1 H> 
10.3 
JOO 
l 17 20 
59 
.~6 

74 ~· 
47 20 
38 :n 
18 9 

8 
.lS 
ili 

54 
50 
38 

Azami 

H 30 

() 27 50 

.3 27 

I~ 33 

4HI lO 

18 15 

,\9 28 
ıo 20 

57 
:33 
ıo 

44 20 •12 
ı'H;:;-::~:-=:;::;;;:;~·~~-"~~~ 

3.3 lO 
7HO 790 
650 69 
550 720 
{)J9 ()85 

245 265 
2 12 

2 23 3 IO 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 
Maddeler.-

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

... --------------------------------------.. TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

İstanbul , Galata, Ma hmudiye Caddesi Çil atmaca Sok. N. 9 

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

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

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
De~ irmen tesisatları taahhut edilir. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

fratelli S P ( R CD 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 

Telefon: 4479'2 

Amsterdam - Kornpani Ro ıal 

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

VULCANUS yük alır 5·8 lci ka.
1 HERMES ,, H 12 ,, 

1 
Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ~in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer
hndez Kumpanyası ile anlaşıl 
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru ~:on4imen-

t l lar veri lir. 

İTHALAT SERVİSi 

Burgaz, Varna, Köstence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9 12-936 ya doğru 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
t-fava yolu " 
Oemiryolları ,, 

. Bagajların s igortası 
ltalyan demir yollarında 
yüzde i:.O tenzilat 

Gala ta Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 4 t792 
da FRATELLI SPERCO 
ne:ıdinde C. 1. T. ye müra · 

ca•t olunur. 

Nippon Yulen Kcıfaah 

Borsa - Piyasa 

24- 12- 1936 

Borsa Parası 
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istikrazlar 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
CoJombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve Istanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, \'aJansiya, Li
verpool için Hareket 

(dog-ru ve aktarmn11.t) 

TOYOOKA MARU 

DAKAR MARU 

DURHAN MARU 
doğru. 

18-12 936 

18-1·937 
18·2-937 ye 

Ttırk lıor• u I 'mi. 
. I I J>t'~· 
• il vaıl . 

f-.tıkr:ız ı ıl:ıhllı 

Tahvilat 

\ııaılol ı ı pt>şın 

1 vnd. 
] 1 [ıC~İıı 
il vad. 
lllıl . \a. 

Açılı~ 

2"2, ıj;j 
.:!2,h"ı 

·>ı,:ıo 

\ çılı• 

~l), !iti 

4ı),80 

4 1, 1:\ 
40, !l(J 

14,40 

KiJpaııı. 
:.!~ ıi5 

:!J ,:lt• 

K:ıpaııı 

~O,\ıfl 

'ııl, 1 

44. ı r. 
1 t,90 
~4 .. l J 

DENİZ POSTALARI 

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

Hareket edecek vapurlar 
ABBAZIA çarş. 23 birinci kan. 

saat 17 Burgaz, Varna, Köı
tence. Odesa. 

ASSİRIA çarş. 23 birinci kan. 
sat 17 Kavala, Selanik, Go
los, Pire, Patras, Aysaranda. 
Brindizi, Angona, Venedlk, 
Trieste. 

CELİO perş. 24 bir. kin. aaat 
20 {Galata rıhtmından) Pire, 
Brindizi, Venedik, Trieste. 

CAMPİDOGLIO pcrş. 24 bir. 
kan saat 17 Burgaz, V arna , 
Köıtence. 

PRAGA çarş . 30 bir. kan. 1aat 
17 Pire, Napoli, MauiJya, 
Gen oya. 

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

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

ISEO Perş. 31 bir. kan. saat 
17 Bnrgaz, Varna, Köstence, 
Novorosisk, Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burıraz. 
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Sayfa 3 

(Suite de la 4eme page) 

• 
Les prix des bles sont en hausse 

Une certaine accalmie a ete conıtatee hier ıur le 
marche du ble a lstanbul, quoique la tendance a la 
hausse se maintient. 

Lundi , le ble de PoJatli, a seigle 2-3 pour cent a 
ete vendu a 7 piastres 10 para&. 

Trente-cinq wagons de bJe de Polatli sont arrives 
lundi a lstanbul. 

Ce sont deı bles a 7, 9 ou 1 O pour cent de sei,le. 
Le prix de ce ble est aussi en hausse; il est debi

te a 6 ptrs. 35. 
Avant hier, on a reçu 24 wagonı iı 1 ou 2 pour 

cent de seigle; ils ont He vendus entre 7, 1 O et 7, 16 
piastres. 

Le ble dur coüte 6,35 piastres. 
Le seigle a hau11e de 5 para~ et se vend a 5 ptn. 

5 paras. 
L'orge de seconde qualite se vend a 4 ptrs. 20 

paraa et les fortes demandes influent favorablement 
sur le marche. 

il est evident que le prix du ble atteindra 8 ptrs. 
si les exportations continuent sur ce rythme. 

Cette ha usse influe necessairement sur les aulres 
bleı . 

On Ol" peut s 'attendre a un~ baisse que si le gou· 
vernement intervient pour empecher les exportationı 
ou encore si la Banque Aa-ricole inond~ le marche 
de ses stocks. 

Dans ce cas, le prix peut baisıer jusqu'a 5 ptn. 
20 paras. 

Les negociants en ble estiment que Ja hau51e dea 
prix mondiaux accentue la hausıe d' une façon gene· 
rale. 

L'intention de l'Allemagne de s'approvisionner en 
grande quanlite de ble imprime une activite febrile 
aux marches de l ' Amerique et de la Grande-Bretagne. 

Le commerce etanl libre en Angleterre et en A
merique , il ne peut·ette question d'une limitation de 
prix sur leı marches de ces deux pays . 

Quant au ble destine a la panification, le. four1 
possedent un stock suffisant pour quinze jouu aux 
besoins de la ville. 

Mersin a deja commence ses exportations iı des· 
tination de l' Allemagne. 

L ' ltalie aussi se livre a d'importants achats. 
En tous cas, la quantite de ble a lstanbul est telle 

qu'on ne peut s 'attendre a une penurie de farine des· 
tinee a la panification. 

Selon les donneeı recueillies par l'lnstitut lnter· 
national d ' Agriculture de Rome, la }>roduction mon· 
diale du ble en 1936 (moins la Russie, la Chine, le 
,.._ ..... 1a., .. hvuv, 1'1 ..... , J .. T ... ,..uie et l'Jrak) eıt evaluee 
a 903 millionı de quintaux metriques, c' est a dire 
quelle e.t inferieure a touteı les recoltes depuiı 1925 
et a la moyenne des cinq annees 1923-1927. 

La production par continents ae repartit de ma-
niere suivante, en millions de quintaux metriques: 

Europe 397 
Amerique du Nord 238 
Amerique du Sud HO 
Asie 118 
Afrique 31 
Oceanie 38 

La c;ulture de l'olivier 

Nos ıpecialiltes en matiere d'olives et d'oliviers 
se sont rendus a Ankara, pour examiner les nouvell~s 
mesures a prendre en vue de reformer la culture de 
ce produit. lls tiendront leurs reunions au miniıtere 
de l"E. N. 

L'importation de march.ındises 
Tchecoslovaques 

Le gouvernement a permiı que leı marchandiıes 

tchecoslovaques arrivees dans les douanes a\'ant le 
23 Novembre 1936 entrent en Turquie librement ju•
qu'au 31 Janvier, sans etre contingentees. Mais cette 
desicion n'ayant pas encore ete communiquee aux 
douanf!s leı operations de compenution n 'ont pas 
commence. On s'attend qu'elle soit communiquee au 
Turc Office et aux douanes d"un jour a l'autre. 

Les bouchons de liege 

Les ıtocks de bouchonı de lieıe s'epuisent rapi
dement sur le marche. Les bouchons etaient importes 
principalement de Catalogne. La gue~re civiJe en Es
pagne a arrete ce commerce. Le prıx dea bouchons 
sur le marche a hausse de 100 piastres a 150 le mille , 
lstanbul en conıomme pa.r an preı de 25 millions. 

KELEPİR 
Büyük Kumlu Viyana Kasası 

Ehven fiyatla satılıktır. Müracaat yeri: fstanbul, 

Bayazid, Okcılar başı No. 89 
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lndustrie - Finances • Commerce 

La liquidation des sommeı remiseı par le 

clearing turco· roumain 
1 

La Banque Nationale de Roumanie ne liquide pluı 
1 depuis pres de 5 mois les sommes remiıes par le 2 

clearing turco·roumain. La raison invoquee eil le man· 3 
que de disponible ~n leiı du au fait que lea imporla· 
tcurs roumains rıe depoıent pas la contre·valeur de 
produits importes de Turquie. La correlation que la 
Banque Nationale Roumaine Ctablit entre le non·ac- ' 

complissement deı obligations par leı importateura et r 
la non·liquidation de ıommes deposees au compte deı 
exportateun cıt injuste, car il n'y a aucune raison 
pour que leı exportateurs ıupportent le• conacquences 
decı faits deı importllteun. 

La contrevaleur des exportations non-liquidee. des 
exportateurs de petrole ıe monte a 42.000.000 de leiı. 

L'accord commercial en cours de negociation 

avec l'ltalie 

~I 

-1 Selon lea declarations f aites par le secretıire de B - l' Ambassade d'ltalie, les lignes principalea sur l'accord 

commercial turco-italien ne sont pas encore pırvenueıı de 
1l -
14-15 

14 30 

11 -

ıs -

Rome Par consequent, on ne peut encore rieD dire sur 
cet accord. 

Le relevement du commerce exterieur 

Le commerce cxtcrieur de la Turquic s'eııt releve 
d'une façon rcmarquable et a marque en 1936 des chif· 
rres record De 1929, annec oü la erise cconomique 

survint partout dans le monde, jusqu'en 1933, il avıit fai · •z 
hli sans cesse et dans !es 9 premierı mois de 1933 il 
n'etait que de la valeur de 110 millions de livres . Ocpuis 
lorıı, grace aux mesures prises par le Ministere de l'E.co· İ 
OPJPJe .. ~a.ti~nale, il a hausır d'annee en annee et le 9mc ls 
mille livres. Un point iı noter cıt quc ai danı les dcrnı~ 

' re~ 4 ann•'·es, les prix <les produits d'exportıtion onı 
baiss{· de -10 a 50 pour cent le chiffrc d'ıffaires de l'ex· 
portation a pourtant depıue de 20 a 30 pour cent celui 
r~alise durant lea annees qui avaierıt prccede la cr'sc 

mondiale. 

g 
o· autrc par\ il y a lieu de remarquer 4ue le total ~e 

l'exporlalion ı au2"mentı~ durant un relevemenl parallelc 
de la valeur des marchandises d'importation et d'expor· 
tation. C' est un succt-s de la politique economique turqu• 
qui s'e'tt efforcce, en dı'•pit de la niıe de favoriıer l'ex· 

portıtion. Ç 

La culture du tabac a Kartal 
' 
h 

e 
Unc grande activ'ıte est constatee a Kartal en ce qui ıin 

a trait iı la culture du tabac. Le "kaymakam,, diria-e per· il)' 

!IOnnellement les elforts deployes a cet egard. L'lnstitut er 
du tabac des Morıopolcs, a MaltPpe, fournit des grainc~ 
selectionneeı ıux pa ysans. 

L' accord commercial turco-sovietique K 
ılil 

La duree de l'accord commercial lurco·aovielique qui M 
expire le premier janvier proçhain 5era prolonge tempo· ldı 
rairement. En attendınt, les preparatifs pour le nouvel ııir 
accord ont ete termines. Les neıociation!I commenceront 1 • 

14 - ces jours·ci. a 

14 -

14 

10 
10 

12 -

10 - 11 

ıkt 

L'impôt de consoınmation sur le sucre ~a 

Le Ministere de l'lnterieur a elabore un projet de loi 

modifiant la taxe de conıommation sur le ıucre. Celle.ci 
aera desormais proportionnee a la production. Elle sera 
de 5 piastres quand la production de noe sucreriea at· 1 
teindra 65.000 tonneı pour unc production ıuperıeur • k 
pour chaquf' 50 piaatreı d'impôt on percevra une surtaıce 
de 1,40 piastres . Par contre, il y aura une reduction de 2 
taxe pour le cas oü la production serıit inferieure iı riy 

65 000 tonnes· il 
L'impôt perçu sur la glucose sera porte de 4 iı 5 3 

piaslres. On estime que cette mıjoration n'aura pa de k 
rcpercusıion aur les prix . 

(Lire la auite en 3eme paae) 

GRAND COFFRE-FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

A vendre dtOccasion 

S'adreaser: Okdjilar bachi, No. 89 
Bayazid, İstanbul 

-lı 


