
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
ö ,, 

12 .. 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi meınl ... keller için 
12 ayhğı 2700 

Sayısı S kuruş 
Reımi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir. 

Yıl: 1 Sayı : 237 

r--------------------1 İÇİNDEKİLER: 

1 
2 
3 
.J 

5 
6 
1 
8 
9 

a) Münakasalar 

~rzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
!nşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 
Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 
Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba hah v. s 
Matbaa işleri • Kırtasiye • Yazıhane Lt:v:ızınıı 
Mahru! at, B~rızin, Makine yai!l<trı v, ı:-;. 
Mütdcrrik 
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İDAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No . 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

31 Birinci kanun 1936 

yaptırılacak 2000 ton eşyanın nakliyesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 15-1-J 937 cuma günü saat 15 de Levazim Amir· 
mirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

il Yaptırılacak nakliyatın tutarı 5351 lira 50 kuruş olup mu-
vakkat teminatı '101 lira 36 kuruştur. Şartname her gün komia
yonda parasız görülür . 

-1 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika 
"e teminat makbuzlarını havi teminat mektuplarını belli ıı-ün ve 
saatten b ir saat evveline kadar komiıyona gelmeleri. 

Samsun inhisarlar Ba .• müdürlüğünden : 

Müteferrik: I /
1 ı Emlak Yılbaşı uıütıasd.ıetilc ~azetenıiz yarın intişar ı"lıniyecektir. 

,__ •• __ _J lı ~~~-~--~~--~·~~·~·~mm~~~~-
M men tutarı 14849 Jira 80 kuruştur. İlk hm1irıatı ı 106 Ji ~ 

a) u N A K A s A L A R 1 radır. Hususi fenni ~artnumesi ve keşifııcımesi Vr. pl~nları 

Anıl adardan iıkelelerc ve iskelelerden ambarlara kadar ta, ... 
nacak olan yaprak tütünlerin ihalesi yapılacağından talip olanla 
rın ihale için tayin edilen 4-HB7 pazartesi günü saat on buçukta 
teminat ııkçe)eriyle inhisarlar Başmüdürlüğüne müracaatları. 

6~Mobily~-' ~ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kırklareli Tüm Satınalma Komisyonundan: 

Kırklareli Tüm birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf usu· 
lile 93000 kilo Bulgur satın alınacaktır Muhammen fiya
tı 15 kuruş olup tutarı 13950 liratiır. İlk teminatı 1046 
Hra 25 kuruştur. Şartnamesi Tüm satmalma komisyonun· 
da her giin .görülebilir, ihalesi 13-1-937 çarşamba günü 
saat 16da. istekliler kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki 
vesika ve teminat mektublarını havi zarflarını belli gün 
vt: saatten bir saat tvvelint! kadar Tüm ~atınalma komis
' Oıı'..J n :ı v ~ rıııl'leri. 

Saııı.suu Al:i . .Sa Al. Kuıni~youufü.krn : 

1 Samsun Askeri hastanesinin ihtiyacı olan 20,000 kilo ko-
yun eti kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştu~. Ta.tarı 5500 
lira muvakkat teminatı ise 412 lira 50 kuruştur . lhaleıı 22·1 937 
sah giinü saa~ 11 de yapılacaktır. Şartnameıi pa.rasızd.ır . Görmek 
ve almak iıtıyenlerin hergün Tümen binasındakı komısyona baş 
vurmaları. 

2- Eksiltnıiye ırirınek isteklilerin vesika ve teminallarile be 
raber zarflarını ihale saatinden bir saat evvel komiıyoııa vermiş 
olmaları gerektir. 

İstanbul Levazim Amirliginden: 

Harp Akademiıi hayvanatı için 170 ton yulaf. 6-1-937 Çarşam
ba ıı-ünü ıaat 15 de. Tophanede Satınalına Kamısyonund.a paı:ar
lıkla alınacaktır . f ahrnin bedeli 10625 liradır. ilk tenınatı 796 
lira 88 kuruştur . Şartname ve nümunesi komisyonda gorülebilir. 
İıteklileri n kanuni veıikalarile belli ıaatte komisyona gelmeleri. 

Midyat Askeri Satınalma Komisyonundan; 

ı- Kapalı zarfla münakasaya konulan 150 bin ~ilo fabrika 
ununa talip çıkmadığından kanunun 40,ıncı maddeıı hükmüne 
ııöre bir ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- ilk paıarhk 4-1-937 pazartesi günü saat ı .Od~dır . 
3 Tahmin bedeli 11500 lira ilk teminatı 146:-l lıradır. 
4- İsteklilerin meıkur gün ve saatte Midyat piyade •layı aa· 

tınalma komiııyonuna müracaatları. 

Çanakkale Müstahkenı Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale müstahkem mevki kıtaatl ihtiyacı iç in kapalı zarf
la 363 ton yulaf satın ahnacaktır. 

2- Yulafın beher kilosu 6,5 kuruştan 2.~595 lira biçilmiştir . 
3 ihalesi 14· 1-B37 tarihine müsadif perşembe günü •aat IOda 

Çanakkale müıtahkeııı rnevki ahm ıatıın komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir uat evvel teminat akçderi olan 
1770 Jirayı ve ihule kanununun 2 ve Jüııcü maddelerindeki ve · 
saik ile bir ııaat evvel koıniıyona müracaatları . 

2-lnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İzmit Tüm. Satmalma Komisyonundan: 

Gebı:ede yapılacak kamyon hangarının kapalı tarfla 

eksiltmesi İzmitte Tümen satınalma komisyonunda 15-İkin · 
cikanun 937 cuma günü saat 15te yapılacaklar. Muham- ' 

j TUtı;ıen satrnaJm~1 komisyonunda görülebilir. 
isteklilerin belli günden bir saat evvel kanunun iste· 

diği vesikalarla birlikte ilk teminatları ve tekJjf mektub. 
lariJe komiıyoua gelmeleri. 

Samsun Şarbaylığmdan: 

Samsunda hastane lağımının Ziyabey ham önündeki 
tak~iben. 172 metrelik bir ~ıs~ının kanallarının tamiri işi 
aşagıdakı yazılı esaslar daıresınde açık eksiltme ile tnli
bine ihale edileceği iJan olunur. 

1 - Kesif bedeli 661 lira 15 kuruştur . 
2- _Muvakkat teminatı 49 lira 59 kuruştur. 
.l- Ih~Je 7-1·9,J7 perşembe g-iin\i saat 14 de B~lediye 

d:.ıiıni cıı1.:iimcııinde yapılc....:akhr. 
4 '- liu i~c aid evrak ~unla.rdır: 
A) Kc~if cetveli 
B) Eksiltme şartnamesi, 
C) Mukavele projesi. 

. D) Fiyat tahlil cetveli. 

istekliler bu evrakı fen işleri kaleminde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 numaralı kaııun· 

da yazılı şeraiti haiz olmak g·erektir. ·-

6 - İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göre yapı
lır . 

3 -İlaçla:.:_ Klinik~ İspençiyari ahit: 

Edirne Valiliğinden: 

Edirne memleket hastanesinin 1950 lira tutarındaki 176 kalem 
eczayı tıbbiyes İ yeniden açık ekıiltmeye konulmuıtur. İsteklile
rin ihtiyaç liıtesini WÖrmek üzere Edirne vilayet daimi encümen· 
de, İstanbulda Sıhhi ve İçtimai Muavenet Müdürlütüne müraca
atlaaı ve ihale günü olan 2-1-937 cumarteıi günü saat J 1 de 147 
liralık teminat makbuzlariyle birlikte Vilayet Daimi Encümenine 
gelmeleri. 

• * • 
Zeynep Kamil hastahanesi için battaniye , yatak , yasbk, çar

şaf bezi -.e hasla karyolası alınacaktır. Bak : İstaııbul Belediyesi 
İlanlarına. 

7-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M41zemtsi 

Kültür Direktörlüğü için not, karne v . s defter ve maaş bor· 
droları alınacaktır. Bak: lstanbul Belediyesi İlanlarına 

8 Mahrukat - Htrıziıı - Makine yağlan ve airc 

İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğlindenc 

Posta nakil vasıtalarımız için alınacak 8300 kilo ben
zin açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 15-1 .937 cuma 
günü saat 15te İstanbul Yeni Postane binası birinci kat
ta İst. Posta T. T. müdürlüğü alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 2490 lira muvakkat temi-

' nat 186 Ji r a 7 5 kuruştur. İsteklilerin şartnamesini gör
mek ve muvakkat teminatlarını eksiltme gününden evvel 
yatırmak üzere hergün mezkür müdürlük yazı işleri ka
lemine müracaatları. 

İstanbul P. T. T. Başmüdürlügünden: 

8 1-937 tarihinde açık ekıiltmesi yapılmak üzere 23-27-12-936 
tarihli günlerde ilan edilmiş olan 16 ton benzin eksiltmesi görü · 
len !üzüm üzerine iptal edilmiştir. 

* • • 
İnhisarların İzmir fabrikası için 24 ton mazut alınacaktıı" Bak: 

' İnhiaarlar U. Müdürlüğü hanlarına . 

4-f.lektrik, _ Havagazı~ Ka!orifer Tesisa!_~e Malzeme 19.Müteferrik 
Istanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: · . 

Asker konağı kalorifer tesisatının tamiri 5-1-937 salı 
günü saat 15,30da Tophanede satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 600 lira
dır. Ilk teminata 45 liradır. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber beJJi saatt~ komisyona gelmeleri. 

Samsun İnhisarlar BaşmüdürJüğürıden: 

İnhisarlar Ba,rnüdüriyeti imalat ıalonlarında plan ve fenni 
şartnam~ .mucibince yaptırılacak elektrik tesisatı 21 -12-936 gü
nünden ıtıbaren 15 ııün müddetle eksiltmiye konulmuştur. 

İhalesi 4· l-937 . ~azartesi günü saat 15 te Batmüdürlügümüzde 
yapılacaktır. Şer~ı~ı Öğrenmek iıtiyenlerin hergün l,Ieme Şubesi
ne müracaatları ılan olunur. 

5- Nakliyat: Boşaltma . Yükletme v .s 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Ankara yollama nıernurlutuoca muhtelif iıtikametlere 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. ldaresmden: 

Muhammen bedeli 18,452 lira olan muhtelif vagon ve 
lokomotif yay ve sustaları 15-2-937 paza~tesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada fdare binasında 
satm alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 1~3 l!~~ 9(~ kuruşluk 
muvakkat te-ninatla kanunun tayın ettıgı vesıkaları, Res· 

mi Gazetenin 7-5·936 G. 3297 numaralı nüshasında inti · 
şar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reis· 
liğine vermeleri Jazımdtr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da
ğıtılmaktadır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 

Ordu hu.taneleri için 24 kalem porselen tabak ve kileler 
le madeni ka,ık , çatal ve uire 15· 1 937 cuma günü 1aat 14,30 
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da Tophanede satınalma k . 
1111111 yapılacakt T . oınısyonunda açık eksiltme ile müna- • 
me ve nümunele 

1

~ k a~mın bedeli 2393 lira 90 kl.ruştur. Şartna· 
hallesinde Mühürdar caddesin · 
de 11 sayılı dükkanın 4· UMl att k rı oınıs'" onda .. "1 b'I ' . c oınııyona 1 ~ goru t. ı ır. isteklilerin be.li sa-

ıte mel eri. 

Askeri F b 'k 1 a rı a ar Umum M"dü J" w .. S t u r ugu 
a ınalma Komisyonundan: 

Kilo 

500 Kromlu k'· 1 200 ose e 

T Salaınastralık k.. 1 
ahın· d' oıe e 

ın e ılcn bedeli 2.JOO . 
yazılı malzeme ask • f !ıra olan yukarda miktarı ve cinsi 
k · erı ab 'k 1 0~ısyonunca 20-1•937 r.ı .a ar umum müdürlüğü satınalma 
eksıltme ile ihale ed·ı' kt~rıhınde çarşamba günü saat 14te açık 
dan • ·ı 1 ece tır Ş t 

Hrı ır. Talibi . · ar name parasız olarak komiıyon-
erın m kk nunıaralı kanunun 2 v ~.va at teminat olan 180 lira ve 2490 

gun ve ıaatte kom· e Juncü maddelerindeki vesaikle mezkur 
ısyona müracaatları. 

Karaağaç .. • • 
h t muessesesi . . h 
or urn, tekerlek s ıçır. alat, balık yağı, kırçale, 

Helediyesi il - I ' aç ve SJİre alınacaktır. Bak İstanbul an arına. 

YEDELER 
•·Müteferrik 

İstanbul G" .. _ .. 
Güt11rük urnrugu Baş Müdürliiğünden: 

M. N ili satıtından· Sa -
MGd" I" arkalı Pamuk. lışın :> sayılı anbarında S. 2650 kile 

ur uıcü Çanta f' verıl' M nce ••tılac k ve ışeklik kapalı zarf usulile satış 
icarı: 

1

1r~ uva~kat teına· tır. Şartnameler parasız bu müdürlükten 
.,ı ıgınd :ı" ınat 41 O l' 

alın i a •J\J·l.937 ~ ~ ıradır. Teklif mektubları makbuz 
ka11';1•0 

•teklilcrin l' gununde saat 12 ye kadar bu müdürlükçe 
ı us 1" ıcaret Od 

Mektubl u u dairesinde k ~sına kayıtlı olduklarıua dair vesi-
Tekı fi ar 3 Yni ıünd te lıf mektublarına koymaları şarttır. 

ı er' e saat 13 
mel 1 

111 Şartnaıneı . te Satış salonunda açılacaktır. 
ereb ı· erım· 1 

ır ıkte latfa k ız a tında ayrılan yere yazılıp .şart na· 
onulması mecburidir. 

Ankara Valiliğinden: 
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Muhammen 
bedeli 

Lira 
150 

300 
200 
350 
JOO 
3SO 

Depozito 
miktarı 

Lira Kr. 
il 25 

2~ 50 
15 00 
:Ui 25 
22 50 
26 25 

t 'tneııiyle) 1 yedi adet yedek 
11

~ ~•kıneıı 500 J7 50 
u •rda y W(I 7 .• -::" 

G •aat 1 azılı •eki:ı k iV 

Bed 
1
.4te Yapılmak .. alem emvalin ihalesi 15· 1-H.l7 cuıuQ szü· 

6ıter 
1' 

1 nakten ve ~zere açık arttırmayıt konmuştur. 
tdarlı ~n depozito !e~~en ~hnacaktır. İsteklilerin hizalarında 

1 
ta kurulan sata uzlarıle ıözü g,.çen xün ve saatte Def

ış koıni!yonuna müracaatları. 

Duınlu .. • • 
llb Pınar yatı 

ul Beled' · j mektebinde köhne 
ıyeaı lıinla 

rına. 
eşya satılacaktır. Bak: 

2·Eınlak 
~ 

istanbul Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

L
P.ey parası 
ır• K. 
ıo <xı 

Çnrşı mah.ıllesind .. d Ç h h .. t 
katta 5 N e ve ıçın e u acı anı uı 

9 30 Ma' d 0
• lı odanın yarım hisseıi. 161 nmu pa 

Vez' h 'a mahallesinin Nuruosmaniyenin 
ır anı dd . 

linde bu ca _esınde elyev:n camcının itga-
1 JJ 5~1.36 lunan a3 No. lı dükkanın 6 1 hiueııi . 

17 30 Gedikpa,a Ç 
Ged'k adırcıahınedçelebi mahallesinde 

ı paşa cadd . d 
üstünde h esın e Aynalıfırın ııraaında 
nı ane bulunan yalnız 78 No lı dükki-

Yukarıdıt Ya 
1 n yarını hissesi. 8783 ' 

zartesi " - zı ı mallara iıtekli k 
i .gunu saat 15 te çı madığından ihaleıi 4-1-937 
stekHeein Mahl • ı · t k paza~lıkla muamelesi iknıal edilecek-

u a alemıne ınüracaatleri. 

Kadıköy Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Teminatı 
muvakkatesi 
Lira K. 
10 30 Üıküdarda p . 

M' •
1 

azarbaşı mahalleaındl" 

3~r
0f2 u •okağında uki 22, 24 yeni 

ukarıda mevkii, numar ' sayılı arsanın tamamı. •11 ve kıy t' 1 ırması on gün uzatılmışt İh • me ı yazı ı mahlul ananın 
isteklilerin Kad k"ır.V alesı 2-1-937 cumartesi günü aaat 

ammen 

K. 
55 

26 

1 
oy akıflar Müdürlütüne müracaatları. 

• • • 
Teminatı Doıya 

muvakkntesi No. 

Lira K. 
7 30 785 

o 92 1576 

Maltepe Küçükyalı mevkiinde 

H6 sayılı 3 dönüm tarlanın. 
Kadıköyüııde Osnıanata ma 

hissesi. 
.lO 2H 2 .B l 55H Kadıköyünde Oımanağa ma-

hallesinde Rızapaşa çeşmesi 
caddesinde 2. 2· I, 2-4 iki dük

!">40 00 40 :,o 
kanın 23-672 hisseıi. 
Üsküdarda İcadiyede Elıııaruf 
sokağında 27 sayılı sırf mülk 
evin tamamı. 

15(X) (IU 112 50 Kadıköyünde Hasanpaşa mahal
lesinde Sarayarkası sokağında 

1, 67, 69 sayılı sırf mülk maa 
dükkan evin tamamı . 

Yukarıda mevkilerile numaraları ve cinsleri, kıymet ve temi· 
natları yazılı Vakıf yerler satılmak üzere açık arttırmıya çık!lrıl
mıştır. isteklilerin ihale günü olan 15-1-937 cuma günü saat I:> de 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünd_enl 
t - İdaremizin İzmir Fabrikası ıçın şartnamesi mu· 

cibince 24 ton mazot pazarlıkla sa.tın alınacaktır. 

2 - Paz~rltk 13-1-937 tarihine rastlayan Çarşamba 
günü saat 15 de Kabataşda levazım ve mubayaat Şube
sindeki ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartnamesini almak üzere hergün, pa
zarlık içinde tayin edilen gün ve saatte yüzdt: 7,5 gi.i-

venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ı 
ilan olunur· '"3880,, 551 1 -4 

• ij • 

1 - Şartname ve resmi mucibince Paşabahçe fabri
kası tahammür havuz 1 arını karıştırmak ıçın yaptırılacal 

03700 lira keşif bedelleri Ajitatör "Transmisyon,, tertibatı 
pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2 Pazarlık 2-1·937 tarihine rastlayan cumartesi 
2,'ünü saat 11 de Kabataşta levazım ve mübayaat şube

sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin Jartname ve re; imlerini almak üzere 

hergün ve pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. "3617,, 511 ~l - J 

W: e 31--

İstanbul Belediyesi Ilcinları 1 j 

Muhammeu bedt:li İlle tenıiııa lı 
İtfaiyeye ait 10 No. h 

kamyona lüzumu olan 15 
kalem malzeme 266,ı!'i 

Adalar Belediyesi Başhe
himlik odasile muayene ve 
kalem oda laruıa J;;şcnccck 
muşamba 129 

Haseki Hastanesiue lüzuınu olan 

19,1)7 

9,G8 

350 tane hasta talebe mahfa ası 157,50 11,81 
Yukarıda muhammen bedelleri yazıh 3 türlü malzeme 

ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Nümune ve şartna· 
meleri encümen kaleminde görülebilir. İstekliler hizala
rında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 4-1-937 pazarte4Ji günü saat 14 de daimi encü-
mende bulunmalıdırlar. ( B) 548 

• • • 

Zeynep Kamil Hastanesine 8 tane bat· 
ta niye beheri 850 kuruş, t 28 metre yer· 
ti amerikan beher metresi JO kuruştan, 
82 metre yatak ve yasdık çarşaf bezi 
metrosu 30 kuruştan ve 4 adet hasta 

Muh:ımmen İlk 
tutarı teminatı 

karyolası 850 kuruştan. l64,40 l 2,33 
Dumlupınar yatı mektebinde satılık 
köhne eşya 477·8..ı 35,84 
Karaağaç müessesesine lüzumu olan GO 
kilo beyaz halat beher kilosu 65 kuruş-
tan, 25 kilo kırçale beher kilosu 35 
kuruştan, 35 kito balık yağı beher ki 
losu 25 kuruştan. 5(),50 4,24 
Karaağaç müessesesine 25 metro kösele 
hortum 30 tane pirinç tekerlek, 1 O tane 
pirinç rakor bobin, 4 tane hortum boru· 
su, 4 adet: siyah saç· 241,92 18,15 
Karaağaç müessesesine lüzumu olan 50 
metro keten hortum, 1 O melro lastik 
hortum, 200 kilo çelik halat 240 ı 8 
Kültür Direktörlüğü için not, karne, 
varide ve sadıre defterleri. 460 34,50 
Kültür direktörlüğü içiıı küçüğünden 5000 
ve büyüğünden 2000 tane maaş bor· 
droları. 75 5.63 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı malzeme ayn 
ayrı pazarhğa konulmuşlardır. Nümunelerile şartnameleri 
Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
4· 1-937 pazartesi günü saat l 4de Daimi encümende bu-
lunmalıdırlar. (li) 550 

PİYASA HABERLERİ 

İplik buhranı 
Uzun müddettenberi devam 

etmekte olan iplik buhranının 
henüz önü alınmamıştır . Muhte
lif yerli fabrikalarımızdan piya
saya arzedilen iplikliklerin kafi 
gelmediği anlaşılmaktadır. 

Sanayi birliği tarafından bu
lunan ve Vekaletce de kabul 
edilen bir formu} ile iplik ithali 
müsaadesi Uyuşturucu madde
ler inhis ırına verilmişti . Fakat 
hala istenen iplikler piyasaya 
gelm.:nıiş bulunmaktadır. 

Dokumacılar cemiyeti İsken · 
deriyede bir fiı·ma ile temasa j 
gelerek iplik it ha 1 i ile anlaş·: 

mıştır. Cemiyet reisi Ankaraya 
giderek alakadar ın:\kamlar ile 
tema!! edeceklir . 

Pamuk ipl i ği işliyen müesse
selerin sıkıntıları devam etmek- 1 

tedir. iktisat Vekaletinin aldığı 
yeni tedbirler sayesinde ikinci
kanun ayında lüzumu kadar ip
lik getirileceği umulmaktadır. 

Almanya kuru yemiş altyor 
İspanya piyasasının cihan pa

nrlarına kapalı bulunması yü
zünden fındıldarımız Almanya
da çok büyük bir rağbet bul
mıtktadır. 

Bundan baş 1<a Almanya bu 
yıl badem ithalatını azaltmış, 

buna mukabil fındık i halatını 
çoğaltmıştır. 

Şeker sanayiini h imaye 
Hükumet, şeker sanayiinı hi

maye için şekerden al.nan is
tihlak resmin i indirmcğe karar 
vermiş ve bir kanun layihası 1 

huırlıyarak merlise vermi , tir. 
Dahildeki fabrikaların sene 

lik istihsalleri ()5 bin ton ola · 
rak ayar edilecek is l ihlıikın bu 
miktardan f&:.dası hariçten Ke· 
lirtilecektir. Tahdid olunan 
ınıktardan faıla İsl•hsal yapıl
ınasın;ı zaruret hasıl olduğu 

takdirde bu mıktarın istimlak 
ettirilnı('si \•eya stoka ilavesi 
lıükümetçe kararlaştırılacaktır. 

şimdiye kadar bir temettü te
min etmek kabil olamamıştır. 

Belediyenin, imtiyaz muka
velesine göre Haliç tirketinin 
gayri s:ıfi iradı üzerinden yüz
de .sekiz ha11lit almaia hakkı 
vardır. Belediye ile şirket ara
sında senelerden beri devam 
eden ihtilaf hep bu hasılatın 

ödenmemesinden ileri geliyordu. 
Halıç vapurlarının tamiri ya
pıldığı için önümüzdeki ıene
ıten itibaren belediye bu yüzde 
sekiz temettüü alacaktır. 

Fevkalade bir masraf çıkma
dığı takdirde Haliç vapurlan 

bugiinkü vaziyete göre - se• 
nede 50-55 bin lira bir varidat
temin edecektir. 

Haliç şirketinin hukuki va· 
ziyeti de bu sene içinde kati 
bir şekle girecek ve iktiıad ve
kaleti son kar;.rını verecektir. 

Çamaltı tuzlası 

Çamaltı tuzlasındaki ince tuı 
fabrikası , ikincikanunun baş
lanğıcından itibaren piyaaaya 
ince tuz çıkarmağa başlıyacak

tır. Yeni ambalajlar gayet za
riftir. Fabrikanın büyük bir 
intizam içinde işlediği teabit e
dilmiş ve tecrübeler so na er· 
ıniştir. 

Evvelce, fabrikaya İzmir elek
trik şirketinden cereyan veril
mesi düşününülüyordu. Şimdi 

ise, doğrudan doğruya Tuzlada 
bir santral teıis muvafık gö
rülmüştür. Bu suretle elektrik 
daha ucuza istihsal edilmit ola
cak ve maliyet fiatları kabar
mıyacaktır. 

Aynı zamanda bir rıhtım İn· 
şası da kararlaştırılmıştır. Bu 
taktirde, Tuzlaya yaklafacak 
vapurlar, hamulelerini daha ko· 
)aylıkla, daha çabuk ve daha 
a:t masrafla alacaklardır. 

Bu civardaki köylere tuz sa
tışının üç kuruştan yapılmaaı 

da mukarrerdir. Muhtelif işler 

için Ankaraya gitmiş olan Tuz
la müdürü Sezai şehrimize av-

Senelik istihsal mıktarı olan 
65 bin ton şekerin beher kilo
sundan 5 kuruş istihlak resmi 
alınaca~.tır. İstihsal ınıktarı 65 
bin tondan aşağı olduğu tak
dirde her IOO ton için yüzde 
bir ilave şartile tayin oluna
caktır. 

' det etmiştir. 

Şeker ve glikoz sanayiinn 
her birinin kendi sahalarında 

inkişaflarını temin için glikoz 
dan alınmakta olan istihlak 
resmine 1 kuruş ilave edile-
cektir. 

İplik ithali 
İplik ithali hakkında sanayi 

birliginin bulduğ•ı formülün ik
tisad vekaletince kabul edile - ı 

ceği söyleniyor. Vekaletin bu 
hususta verdiği karar bugün
lerde beklenmektedir. Sanayi 
birliği iplik ithal edilirken u
yuşturucu maddeler inhisarın

dan müsaade alıf'masını teklif 
dmişti. Bu yeni formül uyuş

turucu maddeler inhisarınaa da 
muvafık görülüyor. 

Mülemedler ne şekilde 
avans alabilecekler 

Resmi dairelerde mutemed-
lere avans olarak verilen pa· 
raların sarf şekli tayin edilmiş
tir. Bu kabil avanslar, acil ih
tiyaclar için tediye olunacak
tır. Derhal halledilmesi icap 
etmiyen hususlar için mute
medlere avanı verilmiyecektir 
ve bu şekilde sarfıyatı görü
len mütemedler bulunursa har
cadıkları meblağ masraf kabul 
edilmiyerek zimmetlerinde kal
mış telakki edilecektir . Ayni 
zamanda bu şekildeki muame
leler için aarf mezuniyeti veren 
amirler de mes'ul tutulacakt•r. 

Göçmenler için getirilecek 
kereste 

İskan Umum müdürlüQ'ü ta
rafından göçmen evleri için Ro
manyadan ielirilerecek keres
teler hakkında bir proje haıır
lanmı9tır . 

Diğer tarc.ftan dokumacılar 
cemi) eti İskenderiyedeki bir 
pamuk iplik acentasının İstan
bul şubesile temaııa geçerek İp · 
lik ithali için anlaşmıştır. Ce- 1 

miyet bu acentaoın mümessili
ni uyuşturucu maddeler inhi
sarile de temasa getirmiştir. 

Buna göre bu evler için ge
tirilecek keresteler gümrük ve 
diğer reıimlerden muaf olacak, 

, keresteler Devlet Demiryolla
rınrla tenzilatla nakledilecektir. 

Ancak İskenderiyeden itha· 
lata başlamak için vekaletten 
de müsaade almak icabettiğin
den dokumacılar cemiyeti reisi 
Yahyn ' 'ekaletle temaslarda 
bulunmak üzere yakında An
karaya gHecektır. 

Halıç vapurları 

Halıç vapurlarının belediye 
tarafından idare.ıine başlandığı 
tarihten itibart-n muvakkat ida
re 65 bin lira sarfederek bütün 
Haliç vaptırlarını ba,tan bata 
hmir ettirıniştir. Bu sebeble 

Bu karar, 945 mali ıenesine 
kadar mer'i olacaktır. Şimdiye 
kadar göçmenler tarafından 1re· 
tirilen ve bir kararname ile 
muvakkaten muafiyetten istifa· 
de eden keresteler ve •imdi
den sonra ıeti•ilecek kereste
ler gümrükten muaf olacaktır. 

Hükumetin getirteceği keres
telerin parası Romaoyadaki blo
ke paralar üzerinden ödenecek 
bu suretle ihracat tacirlerini~ 
paraları kısmen kurtarılmı9 ola
caktır. 
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31 Birinci kanun -
İstanbul Ticaret Borsası 

Madde 

.. 
" . , 
" 
" 
" 
" 
" Arpa 

" 
Çavdar 
Mı.sır 

" Yulaf 

Ekatra yumuıak 
Yumuşak 

Yumuşak 
Sert ekatra 
Sert 
Sert 
Sümter 
Kızılda 
Mahlut 
Yemlik 
Dökme 

Beyaz 
Sarı 

Kutyemi 
K.tohumu : ., ,, 
Afyon 

" 
Nohııt 

" .. 
Darı 

" 
Susaıt' 

Fındı~ 
.. 
" Tiıtik 

" 
" 
" 
" ,, 

yapak 

" 
" 
" 

ince 
kaba 
iıpanya tohumu 
kalburlanrr.ıf 
natürel yeni 
beyaz 
ıarı 

'!eni nıahıul 
lçtombut 
İçıivri 
Kabuklu 
Oğlak 

Ana mal 
Çengelli 
Deı i 

Kaba 
Sarı 

Anadol kırım 
Tabak 
Trakya kırım 

B. peyni: 

" tabak 
tam yağlı 
yarını yaQ-lı 

yağ•ız " " 
yağlı " " 

Kaşar 

" 
yağıız 

Ekatra z. yağı . 
: Birinci yemeklik 

" 
,, 

: Sabunluk ,, ,, 
Nebati yaıAY çiçeti taaf. 

Haş hat 
" Pamuk 
" 

" 
" 
" ,, 

Un 
il 

,, 
" ., 
" 

Suaam 
" Bezir pitıni, 
•: Ekıtra ekıtra 
: Ek.tra 
; 0irinci yumutak 

,, ıert 

az mal 
upal 
ep~k 

6 35 
6 28 
6 10 
7 10 
6 16 
() 

5 
6 
5 
4 
4 

5 

17 50 
7 50 

27 20 
37 
25 

4 15 
4 lO 
4 

12 
9 

500 
450 

25 

10 

10 20 
7 10 
5 35 
4 25 
3 35 

17 35 
72 

.ıo 

150 
135 
119 
103 
100 
117 20 
58 
36 
73 
47 20 
35 12 
18 9 
8 

38 
16 
54 
50 
38 

·l'l 
38 
43 
33 

750 
650 
ti o 
600 
237 20 

2 12 
2 30 

Azami 

6 25 

6 27 50 
6 20 

6 10 
6 10 

4 27 50 

5 14 

4 35 

12 20 

491 10 

5 35 

18 

60 - . 

74 

38 33 
20 20 

58 20 
51 20 
41 20 

+ı 20 
40 
.. 5 
40 

800 
773 
730 
704 
263 

3 ıo 

İstanbul ·rıaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 

Maddeler.-

Afyon, Arit ~a~ı , arpa, Avderiai , Ayçiçeti yaj'ı, Badem, 
akla Beıel)'t Borulce, Buğday, Bulgur, Burçak, Cevi:ı, Çav· 
ar , Darı , Fa•~· ~ndlk, Haşhat tohumu, Haşhaş yatı, ipek, 
rmik Kaphc•• eçı. ılı, Kenevir, Kepek Keten tohumu, Keten 
at.1 ' Koıa, l{ıt'emı, Mercimek, Mısır 'Nohut, Pamuk, Pamuk 
a , kat1 P . ' ohumu, Pamu (B' eynır (Beyaz, Katar) Razmol, Su•am, ıuaam 

ajı , Tiftik, V utday, Mlsır) Yağ, Yulaf. 

rCRK MAKİNA EVİ 
}ahibi: B. TEZEL 

İıtanbul , Galata, !\ tnudiy• Caddeıi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir ll"wetinde kullanılmış motörlcr ve 
lokomotifler satıl ve · alınır, asri art:ziyen kuyu 

takımları a 'tesiıtı. Hernevi makinalar. 
Deniz kara ve gojen motörleri. Muhtelif buhar 

k~n ve makineleri 

SANT~UJ TULUMBALAR 
DeQirme C•İ•atları laahhut edilir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

f ratelli S P(RCO 
Borsa - Piyasa 

30- 12 - 1936 

Galata Gümrükleri karşııında 

Hüdavendigar Han. 

Telefon: 44792 

Amaterdam - Kompani Ro 1al 

Neerlande:ı dö Navİiaayon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A 
m•terdam ve Hamburı için ya· 
kında hareket. 

VULCANUS yük alır 5-8 l ci ki. 

HERMES " 9 - J2 ,, 

Neerlandez kompanyuının 

netıri vapurları limanlar i ; in 
huıuıi ve seri aeferler . 

Borsa Parası 

ı Sl•!rliıı 
ı Dolar 

20 Fran ız Fr. 
2U 1 irf'l 
:!lı Bt>l\·ik rr. 
:!u Drahmı 

:!O lsvic;re J'r. 

:?o Lev.ı 
ı l'lorin 

::!•l <,'t>k l.ronıı 

1 :\v ı lılr\I\ ...,, 

1 Marl. 

ı Zloll 

1 l' f'llg" 

2\ı Lt-,·n 
21.1 Dınar 

Bütün limanlar için Neer· 
l'ndez Kumpanyaaı ile anlaşıl 

mak ıuretile bütün dünya li · 
manları için dotru ~on.imen · 

to lar veri lir. 

iTHALAT SERVİSi 

20 lı.vı>~' kr1Jn11 

1 r urk altını 

1 1 Bnııkrıoı 1 h. l:J 

Çekler 

Burgaz, Varna, Köıtence için ı 

hareket. 1 

AGAMEMNON 9· 12-936 ya dotru 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya aeyahat tetkilitı 
Götürü ıeyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 
Demiryolları ,, 
Baıajlarm •igortaaı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilit 

Galata Gümrükleri kartı•ında 

Hudaverdiiar han 

Lorıdra 

N~ ' 'ı orl. 
Parı ... 
~11 Ja11u 

Brılk:.el 

Ati na 
<'e11t'\'rı• 
Sof)a 
Anı!:ılerdanı 
l'raı,: 

\' 1 \ .ııı.ı 

Ma<lr ı<l 

Bt rlııı 
\'ar.ova 
Bıulapt'ŞI 

l:SlikrP~ 

Bc:lt:rnrl 

Yokuhamıı 

\ lo:.kv\ a 

::>ıokholnı 

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

ca•t olunur. 

1 Esham 
1 

Nippon Yusen Kaisah 
usları çııneııto 

i\ferkel ddnka:.ı 

latikradar 

\lı. 

•il~.-

12!f,':';", 
114 

·~:ı.-

, .. , 

l 'j -· 
~:ıo, 

!OJ4, 

243, 

;\~·ılı~ 

(l\ı, 

•ı,ı~rıt 

IG, !"ııs:; 
ır.,o;;, 

4, 7ı ı~. 

",:bJ7:) 
:f, ı;;,,, 

j .t,ıt! 

1,-i.fKI 
ti. ı.~-:-., 

1. ~·-: ı :! 
,,:!l.j 
4,:121:-ı 

11 • 'i , :!~ 

~ .... ı 

~.U:! 

:1, l:i::I::! 

A,.ılı~ 
13, l!ı 

i:)~,50 

~fili, 

IH::; 
12ti, 
117 
12:-•• -
~. 

~'l.-

2:1, 

l,tı,

~··· 
:!"I, 

14, -

:ı~.

ıoır, . 
245, 

1\ . ıpaııı ~ 

ıi:!I, 

u.i~ı~ı 

1 7,•ı~ 

ır, ,o~. 

4,•1"S75 
,-;, 1 1~.-. 

:!, ~:l~I.! 
~. oıı~ü 

ı ' 441"! 
::!2, uı:ı:-. 

4,:C.!i:l 
- r'.••,,.,_.ı 

l ,\11~-. i 

4,~112 

4 ,:tıı;.-, 

ı ı •7.f\tt 

:ıi,:h 

2,7., 

:ı, ı ~ ·~ · 

Kapanı~ 
tS,J5 
l:i~. 

JAPON VAPUR KUMPANY ASt 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyi9, Por•·C · .:, 

Beyrut ,ve !:~:. .. ;.,uı limanları 
0ar.&aıııda dotru seferler: 

·ı ilrk l>orı ıı J vl\l.J --- ~. 
. il pe~ . 

A._ııı~ Kapanış 

Pire, Marailya, Valanaiya, Li 
verpool için Hareket 

(dofru ve aktarmaaızl 

TOYOOKA MARU 

DAKAR MARU 

DURHAN MARU 
doğru. 

18· 12 936 

18-1-937 

18-2-937 ye 

• • 11 vad. 
l:.llkraz ı dahllı 

Tahvilat 

An:ıclolıı 1 P«'~in 
l v:ııl. 

il pe~ın 
IJ vad. 
11111. \'il. 

(Suite de la 4eme paııe) 

'>'>, 7~ 22. 67;i 

::! ı ,srı 21,r.5 
21,32.'i 22,825 

~\~. 91>. 

-\~·ılış Knpanı 

4~,111 

4ıl.~ 1 

41 , l:i 
4\1, \111 

~4 . 4ı 1 

41,Hı 

40,4ıl 

44, l !"ı 

u,w 
H .. ııı 

L'accord commercial Turco-italien vicnt 
d'etre signe a Rome 

D 'apreı noı ren•eİinement• , lea pourparlen enta· 
meı İl Rome en vue de conclure un accord commer· 
cial entre le• deux pays ont pria fin et l ' accord vient 
d

1
etre •iine. 

Cet accord exclut la compenaation pri vee danı le 
commerce dea deux pay•. 

L'importation du ciment hydraulique pour 
le pont Ataturk 

Le ciment hydraulique commande en Allemagne 
pour leı fondement. soua·marins du Pont Ataturk ar
rivera en notre ville danı le courant de celt• 1emaine 
et lea travaux commenceront immediatement. 

Pour faciliter les expeditions de marchandiıes 
a l'etranger 

Lea diverıes reclamationı adresaceı au Turc-Office 
et les inveatiiationı faitea par ce bureau ont dcmon· 
tre que lea negocianb exportateurı cprouvent de 
ırandeı difficultea dana l'expedition de marchandisea 
a l'ctranıer. 

AiiHant conformement aux ordrea reçuı de aon 
ıieie, le Turkofi• a aoumiı la question İl une etude 
approfondie et communique au aiege lea re•ultata 
obtenuı . 

On annonce que le mini•tere de l'Economie Hl 

fumemcol d~cide a ri ler c• r bl~m• u 

Une experience comparative sur les 
citrons Turcs et Italiens 

Sayfa 3 

M. Halil Mithat, directeur interimaire du bureau 
du Turkofis en notre ville , s'eat rendu aux Hallea 
Centralea et a auiate aux expcriencea comparativea 
faitea ıur les citrons turcs et italiena. il a ete conıta
te qu'un aeul citron turc fournit autant de jus que 
troia citrona italienı. 

M. Halil Mithat a pris, a ce aujet, ceı notea qu'il 
a tranımiıes au ministere de l'Economie . 

l.Jne demarche a Ankara des vendeurs 
de biere, de soda et d 'eau gazeuse 

Les vendeura de biere, d'eau, de aoda et d' eau 
2azeuze onl envoyc a Ankara un delegue avec mi•· 
ıion d'intervenir aupres des departements officielı 
pour que soit ajournee la decision de ne permettre 
que l'emploi de bouteilleı portant ecrite leur conte• 
nance, le• bouteiltes de cette nature n 'etant pH fa· 
briqueea dans le payı ni a l' etrana-er. 

30 millions de kilos de tabacs ont ete vendus 
dans la region de l'Egee 

La saison des venle• du tabac ouverte le 24 no· 
vembre a lzmir atteint des dıiffres qui depassent 
ceux dea dix annees precedente•. Les deux derniereı 
anneea les ventes de cette Hİıon ont ete de 12 a 
14 millions de kiloı, cette annee elles atteignent de
ja 30 a 3J million•. Lea approvisio.ınements qui rea· 
taient dea annees paueea etaient conıiderables, la 
cote ctait faible, le commerce ı ' en iııquietait maia 
deı l'ouverture deı venteı, ceH·ci ont montre que la 
demande etait treı forte, le prix a atteint de 75 a 95 
piaatrea et s'y eat maintenu. Leı importateurı;; ame· 
ricains a eux ıeula ont aoquia 13 millions de kiloı. 

Lea cultivateurs aont enchantes. 

Le marche du ble 

Le marche du blc a ete anime hier maiı la cote 
en Turquie demeure normale. A Liverpool, le 2•, le 
ale cotait 6 piastres 27 centimea, le lendemain 6, 71. 
le "Hartwinter,, passait de 6,26 a 6.42, le Manitoba 
de 5.70 a 5,91, san• influence •ur le marche d'lıtan· 
bul. 

Le ble d'exportation turc marquait deja ces courı 
et on en deduit que la hauıse en Turquie est due a 
d 'autrea cauıea que la cote du marche mondial, qu'elle 
eat l'indice de preparatifa pour une apeculation. C'eat 
ainai que la Ziraat B•nkasi a asri en tempı opportun 
en faiaant aavoir qu 'elle etait prete a intervenir pour 
empecher lea manoeuvrea apcculativea. 

Hier 765 tonnea de ble d' Anatolie et 95 de Thrace 
ıont arriveea a latar..oul et ont ete vendueı aux prix 
de la veille. 

La refection du reıeau routier d'Iatanbul 
On donnera une ~rande ampleur cette annee a la 

conıtruction du reıeau routier du Vilayet d'lıtanbul. 
Lea routes en coura de conıtruction •ont celle1 de 
Tophane-Selivri, Yechilkeuy et jonction, Kurbalidere· 
Göstepe, constituant au total 'l5.000 km•. Elles abıor· 

beront 442.256 livrea. 
On commencera en outre la conıtrul'tion dea rou· 

tea euivantes : Floria-Pl•ge, Iatenye--Buyukdere, Uaku· 
dar· Tchoubouklou·P.tchabahtche dont la longueur at· 
teint 2385 kilometres et qui coüteront 916-\ livreı. Au 
COUtl dea deux dernİeres anneea 116.952 kilometreı 
de routea ont ete reparces a l'interieur du Vilayet, 
moyennant 95.728 livrea. 

200.000 livres de flacons pour parfums 

Lea atocka de flaconı pour parfumı sont epuiıe• 
•ur place tl •ur cela encore la nouvelle a ete reçue, 
qu'a dater d'avril leur importation •era interdite pro· 
bablement parce que la fabrique de verre et de bou· 
teille ıera en meaure d'en fabriquer elle·meme a cette 
epoque. 

Le• importateuu ont donne de fortea com· 

mandH, pour preı de 200.000 livrea a l' etranııer, a li· 
vrer avant anU. 

Müessesatı Tüccariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Seneba~ının yaklaşması dolayısile . müesses~tın ya

pacakları senelik ilan mukavelelerınde HABER ve 
KURUN gazetelerine verilecek ilinlarm yalnız Servi
simiz tarafından yaptırılacağı ve bilvasıta ilan alınmı· 
yacağı alakadar müesseselerin şimdiden göz önünde 
bulundurmalarını dileriz. 

Yakıt: Propaganda 
Servisi 
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MÜNAKASA GAZETESi 

lndustrie - Finances - Commerce 

L'application du reglcınent conceııınııt 

les bouteilles graduees 

L<"s t'oınmerçanls int~re s~s de notre vılle attenJo 
anxirııseıneııt la dı'ı•ısion du Mınt!ilt're ıle l'f.conomıc 

sujet de l'emploı dt"s Louleilles g-raduret; dont le rt-gl 
ıııenl ıloıl enlrer t'n applıcatıon .1 partır du nouvel ıı 

Un t'spı~rt' Cerıncment 4ue it' Mirıisl1;rı- ajournera tncu 
pour quelque temps la mise en vİi!ueıır du r gleme 
prt'<'İlc 

Voici cowıııent la situatıurı · e pn -ı 0 ntt!' u l'heure a 
tuellt:: l'ımportatıoıı de boutcılle:o gr::ıdut-es esi rılt'ıdı 

depuiıs un an t-l demi. Comme, d'autrc pıırt 1 ı f1tbrıı.ı 

ı de vrrre et L,>Uteılleı; de PııclıabahtclıP n 'a pas reçu 
cuınınandes des n<'gociants , elle n'a pu f:ıbrıque ce so 
les ele rı•cipients, c,. qui fait que la place est tC'lıı!c:me 

clrpoun·ue de eelle mıırclıandise alors que le rt'gleıııc 

prolıibant l'emploi de bouleilles non·gradutes entrc 
vigueur a partir du l er janvier 1937. 

Si l'on applique it: reglcment on ne pourra pi.ıs ve 
d rt' de lı bit'·re, du raki, ııi meme de l'eau. 

La pcnurie de nos moyens de t ranıports 

ın a ritimes 
15 Des plııi nles ııombreUSt'S sont formulees ftır l 'ınsuf 

--==='---ı-~--tı sance d s ruoyens d transport qui, cetl a'nt·c, n'o 
p:ı pnmi rJ',. ı ıiıer ~ ıı-nır 1.-• ,.·role" ı pa\ 
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C-t t t ıle · · lı sc• ıı. olı-:ı ı · il e.; ıı u lif l~ 

L'administr.,,tion des voies marıtimes ııe posseda 
que le tonnage de bateaux nPc ssaire au cabotage in 
rie,ır, elle n'arrİVe pas a organiser d es set~ıCcs vers 
ports de l'etranger. Ouant aux affaires de trnısbordeme 
elles ne nıarchent qne lentement a cause ıdc la penu 
de moyen . Par ailleurs, les navires turcıı t ıınaportant 
grandes quantites de bestiaux, ils n'arriverıt Pas a rep 
dre aux d emandcs dcs nı;gocinnls. Et, qun~ cc navı r 
t ransportent seulement des marchandisea d'exportatı 
lt"s l'Oınınerçan ts de lwstiaux (·levent deıı fOteslations. 

Quant aux transports par schleeps il sont impo11 
bles, le reglement prevoyant pour ces bleaux le tra 
port d'une s eule qua lite de mıırchandisesn la fois. 

Or, il ıı'y n pas toujours ııux ,··chelle assez de rn 
chandıses pour necessiter le depıı.rt d'unAchleep. 0' 
leurs, ces b.ıteaux lravaillcnt presque bus a l'etran 
entre les ports du Dıınubc et de la i{uı;e ou le frd 
toujours abonda11 t el bien retrıbuc . Les•utres s'occup 
exclusivement du transport du charbon 

Voiliı les raisons pour lesquelle~os exportatio 
d'oranges, d'ot"uf! et autre• n'ont licu u diffıcilemen 

On annonce qu'unc rt'.·union sera tc;'Je SOU! peu 
les rcıpresentıınts du Türkofi , des .ııge-es d .. nııvıgati 
intı~ressees el dcs proprietaires de sc~eps pour trou 
une solution dt'finitive a ce probleme. 

Le bois de construc tion İmJ1"le pour Jes 

besoiııs des immigrcs cntrera e franchiae dn 

le pays 

Un projet n ete redige par ta•irectıon Gener 
pour l'installatıon des l'mıgrı s vı.ıt u exempter d 
droits de douarıes et aulres le boi le constructıon i 
portt- d e Roumanie a l'usage des .. tre . Ce boıs 1 

t rnnsporll- par lcs Clıemirıs de Fer~ l'Etat d'apres 
tarıf ri-duit. 

Cettv eıcrnı ption dıırera jusqu'el945. 

1.a <•oıı t revnleur de ce hoi'I t C'onstruclion s 
rı' git e ılt: soınnıes bloquecs en ~ınanie. Ce proc 
aur l' avantage d'a ss urer la reııe d'unc partıe 
forıds Je noı exportııteurs . 

(Lire la 1ı1 ui te en .-\V 1_>•1re ı 

GRAND COFFRE-Flf VIENNO 
INCOMBuJBLE 

A vendre d casion 

S'ndresser : Okdjiltachi, No. 89 
Bayaxid, f"bul • 


