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Türkiye icin 
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850 

1500 

Ecnebi meınl ı.> ketleriç i n 
12 aylığ ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul değildir . 

Yıl: t Sayı: 216 

iÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

l Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

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

5 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
6 - Müteferrik 

b) Müzayedeler 

11 - Emliik 

PİYASA HABERLERİ 

Çimento ithali 
Çimento ihtik arının önüne 

geçmek üzere hariçten 30 bin 
ton çimento ithali kararlaştı
rılmış 'e bunun ithal hakkı da 
Ankara Memurin koop eratifine 
verilmişti . 

K 1operatife şimdiden bir çok 
firmalar müracaat etmişlerdir. 

Bunlar arasında Rus, Belçika, 
Yugoslav, Yunan çimento fir· 
maları \ ardır. Bu müracaat· 
ları kooperatif tarafından tetkik ı 
edilmektedir. 
İthal edilecek çimentolardan 
alınacak. g ümrük resmi he
nüz malum olmadığından satış 

fiatlarını şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. Alınacak 

gümrük resmi hakkındaki ka
kararnamenin bügün:erde ve
killer heyetinden çıkması bek
leniyor. 

Tütün satışları 

Şehrimize gelen malumata 
göre Ege mıntakasıoın bu se
neki tütün rekoltesi olan 
28,000,000 kilo tamamen sabl
mış, satışın yüzde 99 u ihracat 
için olmuştur. Yalnız İnhisar 
İdaresi 2 ,000,000 kilo tütün al· 
mıştır. 

Marmara mıntakasında henüz 
tütün piyasası açılmamıştır. Bu 
mıntakada ecnebi kumpanya· 
lar zürraa yüzde ondan yüzde 
30 a kadar avans vermektedir
ler. Marmara havzasının bu se
neki tütün rekoltesi 15,000,000 
kilo tahmin edilmiştir. 

Karadeniz mıntakaslnda yal
nız rlizi denki piyasasi açılmış
tır. Bunların kilosu 85 kuruş
tan 150 kuruşa kadardır. 

Ekiciden tütün alma kanunu 
bu sene çok faydalı olmuştur . 

Bu sene bu kanun yüzünden 
Ege havzasına 6-7 milyoaı lira 
fazla para girmiştir. 

Ticaret anlaşmaları 
İtalya ile eski ticaret anlaş

ması son defa olarak 40 gün 
müddetle uzatılmıştı . Bu müddet 
evvelki gün bitmişti r. Romada 
yeni anlaşma müzakereleri bit
mediğinden eski anlaşma daha 
on gün uzatılacaktır. 
Bu müddet içinde yeni anlaş
manın Romada imza edileceği 

Umuluyor. 
Holanda ile yeni ticaret an

laşınası yapılacaktır . Konuşma
lara birinci k<\nunun sekizinde 
~omada başlanacaktır. Müza-

kereve iş tirak etmek üzere Ho
landadan bir heyet gelecektir. 
İsveçle ticaret anlaşması mü

zakerelerine Hariciyede devam 
ediliyor . İsveç murrahhasları 
hükümlerinden yeniden talimat 
istediler. 

Yerli mallar haftası 

Dün akşam Parti Merkezin
de , yedinci arttırma ve yerli 
malı yedigününün kutlama prog
ramını hazırlamak üzere, Bele · 
diye muavini Ekrem Sevenca
nın başicanlığrnda şehrimiz ban· 
kaları , ticaret odası, Evkaf, 
Kültür ve matbuat ınürnessille
rinin iştira ;dlc bir toplantı ya
pılmıştır . 

12-12-1936 da başlayıp 18 ka
nunuevvel 1936 da bitecek olan 
bu yedigün başkammızın bir 
söylevi ile açılacak ve Ankara
da diğer vekiller tarafından ve
rilecek söylevler, radyo vasıta
sile her tarafta dinlenecektir. 

Bu yedigün zarfında radyoda 
konferanslar verilecektir. 

İlk ve orta okullarda müsa
mereler verilecek. şehrin muh
telif yerlerinde vecizeler asıla
cak, ikramiyeli yemiş satışlan 
ve vitrin müsabakaları yapıla

caktır . 
Jüri hey'etine Safiye Hüseyin, 

Aliye Esat, Mediha Muzaffer, 
Ayşe, Cevat Düzenli , Celal, 
Halil Dilber, Halit ve Selami 
İzzet seçilmişlerdir. -

Terazi ithali meselesi 

Ticaret odası sanayi şubesi· 
nin terazi ithali hakkında yap
makta olduğu tedkikat bugün• 
lerde bitecektir. 

Verilen malumata göre terazi 
ithaline lüzum var mıdır, yok 
mudur? Meselesi ithalatçılarla 

l. fabrika sahipleri arasında yer ı h 
1 
.. 

halli müşkül bir ihtilif a 'Dl 

almaktadır. Terazi ithal etmek 
istiyenler Ticaret odasına ~eni
den müracaat ederek harıcten 
getirecekleri terazileri yerli fab
rikalardan yüzde yirmi noksa~ 
nına satacaklarını söylem işler
dir. 

Bu iddia yerli imalUhan~le
rin de ayni fiate mal satıp sa
tamıyacaklarının tedkikini or
taya çıkarmıştır. Bu cihet göz
den geçirildikten sonra terazi 
meıelcsi İktısal vekaletinin ve
receği kararla halledilecektir. 

(Devamı 2ci sahifede) 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PERŞEMBE 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 - Vize, Pınarhisar, Alpullu alaylarının 27800 kilo zeytin 
tanesi, 38000 kilo zeytinyağı, 52700 kilo gazyağı, 27080 kuru ü

züm. 
2- Yalnız Vize, Pınarhisar zeytinyağları kapalı diğerleri açık 

eksiltme olarak yapılacaktır . 

3 · Zeytin tanesinin muhammen bedeli 1004 I, Zeytin yağın 
22091, Gazyağın 12732. üzümün 9229 liradır. 

4 Zeytin tanesinin ilk teminatı 753, Zeytin yağın 1473, gaz-
yağın 968. üzümün 468 liradır. 

5- Hepsinin ihaleleri 10-12-936 perşembe günü saat 14, 15, 
16 da Vizede yapılacaktır. 

6- Şartnameler her gün Vize satınalma komisyonunda görü
lebilir. 

İstanbul Komutanlığı satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığı birlikleri ihtiyacı olan 16000 kilo pi]ıiv
hk pirinç açık eksiltme ile ihalesi 18-12·9={6 cuma günü saa~ 16 
da yapılacaktır. Muhammen tutarı 4000 liradır . . Şartnamesı her 
gün öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir Istekl ilerin 300 
liralık ilk ~eminat mektub veya makbuzlarile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonu
na gelmel~ri 

Selimiye Askeri Satmalma Komisyonundan: 

1- Tümenin senelik ihtiyacı için 20000 kilo patates ve 25000 
kilo makarna ile 13800 kilo şehri ye alın acaktır. 

Bedelleri patatesin 1456 şehriyenin 2160,20 makarnanın da 
5725 liradır . 

2- Şartnamelerle nümuneler hergün Selimiyede satınalma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - Patates ve şehriye eksiltmesi 16-12-936 tahsis çarşamba 
günü saat 1 ide makarnanın da aynı günde saat 15te Selimiye As
kerlik dairesi binasındaki satınalma komisyonunda j apılacaktır. 

4- Patates ve şehriye açık eksiltme suretile makarnada ka
palı zarf usulile alınacaktır. 

5 -- İlk teminatlar : Patatesin 109 lira 20 kuruş şehriyenin 236 
lira 2 kuruştur, makarnanın da 429 lira 38 kuruştur. 

6 - Patates ve şehriyenin eksiltmeı.<ine talip olacaklar lemi
natlarını vııktinde yatırmış olarak yanlarında istenen kanuni ve · 
sikaları bulunduracaklardır. 

7- Makarnaya iştirak edecekler teklif mektuplarını saat 14 
de kadar s:ıtın alma komisyonuna vermiş olmaları şarttır. Bu 
saatten sonra mektup alınmaz. 

Talipler istenen kanuni vesaiki teminatı konduğu zarf içerisine 
koyacaklardır . 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Üsküdar Aıkerlik şubesinin tamiri açık eksilrme ile ihalesi 

21-12-936 pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Muhammen ke· 
şif bedeli 354 lira 48 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden ev
vel komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 27 liralık ilk temi · 
nat makbuz veya mektublarile ve komutanlık inşaat şubesinden 

mün!lkasa gününden evvel alınacak vesika ile beraber vakti mu
ayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelme
leri. 

* * • 
- Selimi ye kışlasının tamiratı açık eksiltme ile üü-1 ü-936 pazar
tesi günü saat 14,30 da ihalesi yapılacaktır. Muhammen keşif be
deli 3000 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonu
muzda görülebilir. isteklilerin 225 liralık ilk teminat makbuz ve· 

ya mektupları ile ve komutanlık inşaat şubesinden münakasa gÜ· 
·inden evvel alacakları vesikalarla beraber vakti muayyeninde 

Fındıklıda komutanlık sabnalma komisyonuna gelmeleri. 

.. 
• * 

Toptaşı tütün bakım evinde 3 embar inşa edilecektir. Bak: 
İnhisarlar U. Müdürlüğü İlanlarına · 

3-Elektrik Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Komutanlığı Satınalma K!~misyonundan: 

Maltepe Piyade atış okulunun noksan olan elektrik teaisatı a
çık eksiltme ile ihalesi 21-12-' 36 pazarlesi gilnü saat 15 de ya
pılacaktır. Mahammen keşif bedeli 234 lira 26 kuruştur. Şartna-

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehaneınizde görüşülur 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

= 

3 Birinci kanun 1936 

mesi her gün öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. istekli
lerin 18 liralık ilk teminat makbuz veya mektubları ile ve ko-

mutanlık inşaat şubesinden münakasa gününden evvel alacakları 
vesika ile beraber belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık sa
tınalma komisyonuna gelmeleri . 

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

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonunda : 

Müteahhit nam ve hesabına ve hepsine biçilen ederi 27654 
lira 54 kuruş olan 14557 kilo 650 gram yün çorap ipliği açık ek
siltme ile satın alınacaktır. İhalesi 21 Birinci kanun 936 pazartesi 
günü saat 15tedir. İlk teminat 2074 lira 47 kuruştur. Şartnamesi 
139 kuruşa M. M. vekaleti satınalma komisyonundan alınır. Ek
siltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunu 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale gün ve saatin
de Ankarada M. M. Vekaleti Satına)ma Komisyonunda bulun
maları. 

5 - Mahrukat - Benzin - Makine yağları . ve saıre 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Eskişehir Tayyare Fabrikası için 150 ton Lave kömürü açık 
eksilt me ile ihalesi 18· 12·935 cuma günü saat 15,30 Ja yapılacak
tır . Muhammen tutarı 2325 liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir . İsteklilerin 175 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber vakti muayyeninde Fındıkhda 

Komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• "' ·• 
Vize için 52700 kilo gazyağı alınacaktır . Bak: Erzak sütunun• 

da Vize Satınalma Komisyonu ilanına. 

6-Müteferrik 
• 

İstanbul Komutanlığı Satınalma komisyonundan: 

Beşinci Kor için 12 tane 5 er yüz kilo ve 3 tane biner kilo 
tartar 15 tane baskül açık eksiltme ile ihalesi 18-12-936 cuma 
günü saat 15 te yapılacaktır. Muhammen fiatları mecmuu 2499 
liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonda görülebi· 
lir. İsteklinin 188 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile be· 

raber Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Emlak 

Abdullah Paşa Mütevelliğinden: 
Boğaz içinde Anadolu hisarı civarında Ça vuşbaşı çiftliğin-le: 
1- Muhtelif mamulata elverişli 2500 kental kestane odunu ve 

4976 kental mahlut odun ve meşe ' ' e 1000 kental kocayemiş ça· 
hsı satılıktır. 2 40 hektar tarla , 3 - koyun ve sığır otlakiye-
si kiralıktır. 

Toptan veya kısım kısım isteklilerinen l·t-12-936 gürıüne ka-
dar Çiftlik İdaresine müracaatleri. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Akaratı vakfiyeden .Şengül hamamının. üç •enelik i~arı hak
kında Ankarada Ulus , lstanbulda Cumhurıyet gazetelerınde ev 
velce yapılan ilanlar görülen lüzum ~zerine hükümsüz addedile
rek aşağıdaki esaslar dairesinde yenıden ve kapalı zarf usulile 
arttırmıya konulmuştur. 

1 _ Kapalı zarf usulile arttırmaya konulan Ankarada Türko-
cağı mahallesinde Çocuk Sarayı civarında mazbut vakıftan 67 sa-
ılı kadın ve erkeklere mahsus çifte Şengül hamamidır. 

Y 2- Müddeti icar 6 kanunuevvel 1936 gününden 5 kanunuev
vel 939 gününe kadar üç senelik olup 28 teşrinisani 936 a-ünün
den itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usulile arltırmıya ko-

nulmuştur. 
3- İhalesi 18 kanunuevvel 1933 gününe tesadüf eden cuma 

ünü saat on beştedir. 
g 4 _ İhale ikinci evkaf apartmanında Varidat ve Tahsilat Mü· 
dürlCığünde yapılacaktır . Teklif zarfları muayyen saatinde işbu 
Müdürlüğe verilmit olacaktır. 

5- Hamamın senelik muhammen kirası 12.800 lira olup üç 
seneliği 38,400 liradır. 

6- İsteklilerden yüzde 7,5 muvakkat teminat olarak 960 lira 
ahnacaktll'. 

7 - Tutmak ve şartlarını öğrenmek istiyenler Ankarada İkinci 
Evkaf apartımanında Varidat Müdürlüğüne müracaatları. 
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Sayfa 2 

lıtanbul D•fterdarlığından: 

Muham. değer 

Alcaarıy : Kit'bk Lira Kuruş 
eıkiı aıım mahallesinin Kumsal sokağı 

176 yeni 139 sayılı 45 metre 50 d~si-
Kemerhatu ~~re. muı·abbaı arsa. 9 ı 00 

n · enışehir Mh. Keresteci SK eski 11 
13 1- . ' 

Beyotlu . B ' ~ sayılı ev ve dükkan ve arsa 151 65 
· ozkurt Mh Ak S . 79 · arca k. eskı 12 yene 

Beyoğlu . y ~ayılı evin 52 960 payı. 70 
• enıt h' M 

00 
. e ır h . Kaya sokak yeni 171 e -
~nk tanıamı. 700 00 

a ascılarn'<. eı'<i 1 .J 7 • . 1 -
Beyaz it 

Büyükada 
B· "k u~u Çartı: 
Ferıköy : 

sayılı , , Y - ı , .> 
K e.v ve dükkanın 2 240 payı. 66 
K aran~ıl S. yeni 25 sayılı 107 M2 arsa 180 
M:~~cıler sokak yeni 46 sayılı dükkan 135 
sayıl a~~zına Kordere S. eski 43 M. 43 

1 
metre 9-1 desimetre murabbaı 

67 
00 
00 

arsa. 
Kilis 'k· 668 82 
57 Me ı '?ci cadde Es. 8 ye. 10 sayılı 

Kandilli 

Kandı ili 
Kandilli 

t. 4b Cs t K'l' · me re murabbaı arsa. 28 
ı ıse cad k' 28 K·1· . · es 1 yeni 16 sayılı arsa 4{) 
1 ııe ıkinci Sk· 6 

73 
00 

Yeniteh'ır Mt. 42 Ds es. ye. IO aayılı 103 
Mh . metre murabbaı arsa. 62 00 

. nın Bostan sokak da 7 y 6 
Mercan 

•rıa es. e. 
21 72 

dT~rakçılar caddes"ı R ukk Es. 86 Ye 66 sayı' ı 
üıtenpafl: Mh ~nın 1 5 payı. 158 00 

K ıay;lının Balkapanı han zemin kat Ye. 6 
aaıınpıta: E1t1· mağazanın 1 8 payı . 105 00 

•ncaıni 1\1 1 K ni il ev evihane sok. Es . 21 ye-
aaıınpıta: E . ıa}ılı arsa. 180 00 

ınıncaıni 1\1 
E ~b Yeni 13 evlevihane sok. esr 21 M. 

yu : Babah ~ayılı arsa. 150 00 
A 7 Ye ;y ar Mb. si Kahya sok. ğı Es. 
rnıvudköy Y '. sayılı ev arsası 

enı Mh 
A 

ar · sok. es· 31 ye. 69 sayılı ev 
rnıvudk" •asının 7 16 

oy: Doıı.r payı 

2 ıı amacı s k ~ 6 8 y 2 t 
Bebek 6, 14 sa o ğı ea. -., ' e. "'· 

: l<.iliı yılı arsanın 2 8 payı. 81 
3 4 e caddesi eski 46 savılı ara anın 

Beyoğlu : Payı. 
liüıeyinağ 
13 y • a mahallesi Zıba sokağı eski 

enı 1 ı 1 6 . 

30 00 

77 ()() 

00 

503 ()() 

Beyotlu ·• ınurabb sayı ı 35 metre 2 desımetre 
ij- aı arsa. 106 86 
uıeyin ,. 

Beyoğlu • 15 1 aııa mahallesi Tavşan sokak eski 
liüı a~ılı 19 metre murabbaı arsa. 15 00 

eyına· 
ni 6 ga mahallesi Mangasar sokak ye-

B rabb •ayılı 68 metre ve 95 desimetre mu-
eyotlu : Ji~ aı arsa. 

llleyin ;r. 
22 

1 
l •ııa mahallesi Karaca sokak yeni 

Beyotlu : rabb:~ı ~r 55 metre ve 7.3 desimetre mu· 
Hüı . •anın 3 4 payı. 84 ()() 
k. eyınağ h . • ı 16 

1 
a ma allesı Yılancık sokağı es-

Beyotlu : deıi~et~e Yeni 18 sayılı 41 metre ve 38 
liiise . · rnurllbbaı arsa. 20 6H 
ni 2 Yınata mahallesi Liman sokağı ye-

•ayılı 60 Beyoıı.l baı a metre 43 desimetre murab-
ıı u li- rıa. 30 22 

uıeyiııağ 
Büyük eıki 79 a mahallesi Kılburnu sokağı 

Yu~artı: Uncu ' 79 M. yeni 65,71 sayılı arsa. 300 00 
Para ard• Ylzılı oğlu sokağı yeni 32 sayılı dükkan. 180 00 
YÜzd v~ Pazarhkll mallar 5- 1-937 sa 'ı günü saat He kadar peşin 
de 7 ~ faizli haz· •atılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve 

Milli' E!'~ akçele;~: tahvilleri de kabul olunur. İsteklilerin yüz· 
caatte • lak Miidürı· _haftanın salı ve cuma günleri Defterdarlık 

rı, Uğunde müteşekkil Satış Komisyonuna müra· 

• • * 
Senelik muhammen 

icar bedeli Mahınutp 
Balıkpazallfa: Çuhacı h . . Lin 

rı : Nev h' an ıkınci kat beş sayılı dükkan. 36 
Şe ır h . ki anı zeının kat 8) numaı-alı dük · n. 

" : Nevşeh' 180 
Galata" : Nevş h'ır hanı zemin kat kahve ocağı. 36 

: Bere~ ır hanı zemin kat bodrum. 180 
sokak e

45
tzade mahallesi Yüksekkaldırım 

: B sayılı dükk · 207 erek t an. 
Galata 

Galata &okağıe 4~ade mahalleıi Yüksekkaldırım 
: Berek sayılı dükkan. 207 

y k •okaıı. etdzade mahallesinin Yüksekkıtldırım 
u arıd sın a 50 ı d" · 20 nel'k · a Yazıl sayı ı ukkan. 7 1 ıcar b d 1 mallar h' l ıitte e eller' _ . ıza arında gösterilen muhammen se· 
Ve tak · 1 uzerınde · lcad •ıtler p . n ve ıcar bedelleri dört müsavi hk-

taıı ar pa;(arlıkla beşın verilmek şartile 5-1-937 salı günü saat14 e 
ın •alı ır sene . . k" 

Mili· E ve cuma - ıçın ıraya verilecektir. T aHplerin haf-
ı ınlak M- gunleri yüzde 7 5 k · rrıüra Udiirlü . - • pey a çelerı le Defterdarlık 
caıtıa guncfe rnüt ş kk'I t · · rı. e e ı sa ış ve ıcar komısyonuna 

Piyasa Haberleri 

lhracatcıl 
(Birinci sahifeden devam) 

ara ·ı . verı ecek 
. vesıkalar 
ihracatı _ 

b. ınurak b 
mucu •nce ih a e kanunu 
t . l racat 
acır erin ve ' k Yapacak olan 

81 a al etmektedir. malan icap 

Ticaret odası k 
dığı evıaftaki 2J5 ~nunun ara-
b -ı- ' ıhrac t u un muameJerini . a çının 

k 'k •kınal ede· 
re vesı alarmı vek"l .. 
d . t " a ete gon-
ermış ır. 

Vekalet bu vesikaları tetkik 
ettikten ıonı a tasdik edecektir. 
Bu tacirler kanunun mer ' ivet 
mevkiine gireceği 15 birinci 
kanundan itiharen yeni vesika· 
ları ile ihracat yapabilecekler
Jir. 

Vesikası o!ınıyan tüccar veya 
komisyoncu hiç bir suretle ih
racata karışınıyacak ve buna 
muhalif hareket edenler şid
detle cezalandırılacaklardır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbulun Ziraat Vaziyeti 
Bu sene İstanbulun ziraat va

ziyeti, istihsal bakımından nor
mal görüli!yor. Yağmurların 

mevsiminde yağmamaaı, önü
müzdeki hasat me\ siminin be 
reket gös tereceğine işaret sayı 

lıyor. 

İstanbul vilayet dahilinde hay· 
van vaziyeti iyidir. Köylere da
mızlık hayvanlar dağıtılmıştır. 

Vilayet baytarlarının tesbit et
tiğine göre, vilayetimizde hiç 
bir hayvan hastalığı yoktur. 

Kereste fiatları yükseldi 
Haziran ayındanberi, kereste 

fiatları üzerinde, yüzde 30 nis· 
betinde bir yükseliş olduğu id
dia edilmektedir. Bir kaç yıl 
evvel, b\"yaz kerestenin melre 
mikabı 26 lira iken, şimdi 38 
liradır. Çıralı kerestenin metre 
mikabı 28 lira iken, şimdi 40 
liradır. 

Şimdiye kadar, senede, istan· 
bul piyasasına 100,000 metre
mikabı kereste arzedilirken, bu 
sene ancak 40000 metremikibı 

kereste gelmiştir . Toptancılar 

da, perakendeciler de fiatların 
yükselmesinden şikayet etmek-
tedirler. ' 

Yunan Bon de Caisses leri 
hakkında 

10· I 1 ·936 tarihli Türk-Yunan 
ticaret anlaşması mucibince 
Yunanistandan Türkiyeye ithal 
edile cek malların ödenilm~si i
çin tedavüle çıkarılmış olan 
''bon de caisıes ,,lerin 31 kanu· 
nusani 1937 tarihine kadar mu
teber olmaları ve yine mez
kur anlaşma mucibince başla

mış olan hususi takasların mez
kur tarihe kadar ikmal edile
bilmesi Yunanistan bankaaınca 
da kabul edilmiştir. 

Alakadarların nazarı dikk'a-: 
tine konulur. 

Kömür sergisi tehir edildi 

Beynilmilel kömür sergisinin 
açılışı 26 mart 937 tarihine te
hir edildi. Bu tehirin başlıca 

sebebi birçok ecnebi firmaların 
sefarethaneler vaaıtasile yaptık
ları müracaatlerdir. 

Bunlar serginin ehemmiyeti
ni ileri sürerek lazım gelen 
hazırlıkları yapabilmek için bu 
tehiri istemişlt!rdir. 

Beylerbeyi-Çenğelköy şosası 

yeniden yapılıyor 

Beylerbeyi ile Çengelköy a
rasındaki şose uzun müddetten 
beri bozuk bir halde bulunmak
ta idi. Bu şosenin yeniden ya 
pılmasına karar verilmiş ve bu 
inşaatın daimi amele ile yapıl
ması muvafık görülmüştür. İn
şaata dünden itibaren başlan

mıştır 

Nakil Vasıtaları 

İstanbul, Kadıköy ve Üskü
darın birçok yerlerinde tram
vaylarla birlikte diğer nakil va
sıtalariyle de seyahat edildiğini 
göz önünde tutan belediye bu 
hususta tetkikat yapmıştır. Bu 
tetkikata göre 1936 sene~i birin
ci kanunun birinci günü istan-

bul belediye hududu Sdahilinde 
işletilen binek otomobilJerinin 
sayısı 1765 dir. Yine aynı gün
de işleyen otobüs sayısı ise 121 
den ibarettir. İstanbulda kulla• 
nılan kamyonlara gelince : Bun
larda 936 senesi Birinci kanu
nunda 15 dir. 

Derilerin cinsi ıslah edilecek 

Dericiler cemiyeti son zaman
larda ayakkabıcıların derilerden 
yabtığı mütemadi 'ikayet üze
rine sağlam deri yapabilmek 
meselesi üzerinde etraflı bir şe· 
kilde meşgul olmağa başlamış 
ve Mhakika ayakkabıcıların iyi 
deri bulmak hususundaki müş· 
külatları görülmüştür. Bunun 
için bu bir hafta içinde cemiyet 

umumi bir toplantı yaparak 
meseleyi t etkik ede~eklir. 

Bugünkü noktai naLar, dalıa 
ziyade tek deri ve tek kösele 
sisteminin tercih edilmesidir. 
Bu takdirde büyük bir şöhreti 
olan Fransız köselesi gibi bir 

de Türk köselesi ortaya koy
mak mümkün olacaktır. 

Dericiler, iyi deri ve köselt' 
yapılabilmesi için hükumetten 
de bazı maddelerin ithalinin 

kolaylaştırılmasını istiyecekler

dir. 

Odun, kömür fiatları 

Odun ve kömiir fiatlarında 

bundan sonra görülebilecek 

her hangi b!r yükseliş ve ihti

kar hareketlerini önlemek için 
belediye , bazı mühim kararlar 
almıştır . 
Yakında Karadeniz sahilleri

nin orman mıntakalarından 

külliyetli odun getirilecek, ay
rıca Trakyadan, Burgazdan kö· 
mür sipariş edilecektir. Beledi
ye gerek odun, g e rek kömür 
için sabit bir fiat tayini husu
sundaki tetkikine devam edi
yor. 

Sömikoklar, muntazaman ve 
ihtiyacı tamamen karşılıyacak 
miktarda piyasaya gelmektedir. 
Yerli kok fiatlarında şimdilik 

bir yükseliş mevzuu bahis de
ğıldir . 

Türkofiste tayinler 

Türkofiste mühim değişiklik

ler olmuştur. Ofis reisi Mecdet 

Paris ticaret mümessilliğine ta
yin edilmiştir. Baş müşavirler

den Bürhan Zihni ofis reisi o'
muştur. 

Romada yapılmakta olan 

Türk-İtalyan ticaret anlaşması 
müzakerelerinde iktisat vekale

tini temsil eden Bürhan Zihni 
gelinciye kadar ofis işle ri ikti
sat vekaleti teftiş heyeti reisi 
Hüsnü Yaman tarafından ve · 

kaleten idare edilece ktir . 
Ofiste yapılan diğer değisik

likler de şunlardır: 

İstanbul yüksek ticaret mek· 
tebi profe~örlerinden B. Celal 
ofis muavinliğine, müşavirler

den Talha, İskenderiye ticaret 
mümessili Baha baş müşavir

liklere, tarifeler heyeti azasın

dan Sıtkı İskenderiye, müfet
tişlerden Kamran Cenevre, baş 
müşavirlerden Hal il Mithat 
Prag, müşavirlerden Melih ye
niden ihdas olunan Belçika, 
Hayrecldin Şükrü İstokholm, 
İstanbul ofis müdürü Mahmut 
Londra , ofis ti car~t müme~sil· 

liklerine , Londra ticaret müme
sili Nizameddin Ali ölçü ve a 
yarlar müdürlüğüne, Roına 

mümessil! Suphi Ziya İstanbul, 
Prag mümessili Cemal ziya 
İzmir ofis müdürlüklerine nakil 
ve tayin edilmişlerdir . 

Elma İhracatı 

Elma ihracatı artmaktadır . 

İhracatçılar, Alman taleplerin; 

ehemmiyet vermekte ve hazır

lıklar yapmaktadırlar. 

Almanyaya sevkiyat başladık· 
tan sonra ihracat daha çok ar
tacaktır. Bu memleketin iste
diği az ekşi Rize elmalarının 

toplanmasına başlandıgı haber 
veriliyor. Fiatler normaldır. 

Elma ile beraber por takal ihra-
catına da bugünlerde başlana· 
caktır. 

Muamele vergisinde mururu 

zaman hükmünün tefsiri 

Hükumet muamele vergisi 
kanununda yazılı mururu za· 
man hükmünü evvelki kanun 
lar zamanına aid vergilere şa· 
mil olup olmadığının tefsirini 
Büyük Millet meclisinden iste 
miştir. 

40() 
407 
410 
.ı 11 

(Suite de la lcre paae) 

J Birinci kanun ~~ 

412 A 2. B. 2. 
413 
415 
41() 

417 c. 
418 
420 
421 
422 
423 
424 
125 
427 
.t28 
429 
-BO 
431 
4.l2 
4.l-1 
·U5 
436 
437 
4.l8 
B9 
4 tl 
412 
·HJ 
414 
443 
446 
448 
·t4B 
450 
451 
45ı 

45.l 
45 l 
455 
451, 
t57 
158 
45H 
4fl0 
Hı l c. 
4()l 
4(}J 
4()-t 
46:> B. 
4()7 c. 
4(j8 
4()H B. 

•17 1 

(Seulement toutes sortes de filcts de peche) 

(Exceptc eronge en caoutchouc) 

(Seulement ciment fondu iı l'aluminum 
et ciment a magnesium). 
( Seulement tenus a f!ltrer, feldspath , 
kaolin, le santorine et terreı refractaireı, 
excepte "ciobertit,,). 

474 Seulement savon a desıin des tailleura 
et craie pour billard . 

475 
47() A , B. 

477 A. Seulement asphalte, bitume el amiante 
en fibre . 

47H 

B. D. 
H, V. 

181 B. Seulement briques refractaires, cuiteı jus
q u 'au degre de vıtrification. 

c. Seulement briques et tuiles refractaires, 
ne s 'amolissant et ne fondant pasa )()()() 
de gres. 

D. Seulement celles cuites jusqu 'au degre de 
vitrification. 

H. Les fours en terre cuite, jusqu'au dcgre 
de vitrification. 

V. Exce>pte pipes et tuyaux de pipe. 
4&~ 

484-400 linclus ) 
492 
493 
494 A. Seulement danıes-jeunes 

B. 
4H5 
196 
497 
498 A. 
449 A. (?) 
500 
501 
503 
504 
505 
506 
5(,7 
508 
509 
510 
511 A, B, C. 
512 
513 
514 
515 Ventouıes exclues 
516 
517 
518 
Gl9 
520 



- 3 Birinci kanun 

521 
523 
524 A , I, 2. 

A, 3 Exceptes ceux plies et torduı . 
B, C. 

52() 

527 
528 
529 A l'exclusion deı tuyaux dont le dia

metre interieur ne depaSle pas 14 
centimetres et l' epaisseur 6 mili metres. 

529 B. A l'exclusion des tuyaux couıus ou 
soudes, de 9,50 (indus) a 76,25 (inclus) 
de diametre interieur. 

529 C, O. 
530 
531 
532 B, C, D. 
533 
53-t 
535 
536 
537 A. 
538 
539 
5-W 
541 
542-546 (incluı) 
548 
549 
550 
551 
552 A, C. 
553 
55~ B, C, D. 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
562 
563 
564 
565 
567 
5()9 
570 
571 
572 
573 
574 B, C, D, H. 
515 
57() 
577 
578 
57H 
580 
581 
582 

583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
59'l 
593.599 (inclus) 
600-6 2 (inclus) 
613 
614 Parmi ces objets les jumelleı et longues

vues qui agrandissent jusqu' a 8 fois 
sont introd uites librement. Celles q ui 
devront un agrandissement superieur et 
qui dependront de certains Ministere, 
sont introduites par autorisation du Mi
nistere interesse. Celles qui ne sont 
destineCI a aucun Ministere leur intro
duction e.t soumiıe a l'autori1ation du 
Ministere de la Defenıe Nationale. 

615-619 (inclus) 
620 
621 

623-629 (incluı) 
632 
BM 
634 
6.16 
648 
649 
651 
652 

653 A, B. 
654 
656 Seulement les machines a couper 

658 

660 
661 
662 

le papier. 
Seulement les machines a couper 
les pierrea de construction, touu, 
macbines a •cier, machines a rabo
ter, machineı a fraiser, machines a 
façonner, machines a percer, sonet, 
machines a melanger, machines a 
goudronner, marteaux a air com
prime, vilebrequinı a air comprimc 
et trannchoirs. 
Seulement machineı a coudre. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

66.l 
HH:> Comp•esseurs excluıı 
fif)I) SeuJement waclıiııH a stcriliseı·, 

ınachines a paıteuri ser, g ı ue•, ma
ınachine a elever les objets, r.ıa-

666 ı' 

clıines a Carder, machines it COU · 

la viande; frigorifiqu .. s, elcvateura 
(assenseura), machineı a petrir, 
machinas a laves et iı. remplir les 
bouteilles, machines de blanchiı-

sage. 

666 2 A, B, E, F. 
667 
668 
669 
b70 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
679 

680 
681 
682 A, B, 1, C, H. V. 

D 
~ 
684 A. 
686 A. 
688 A. 
689 
690 
693 
694 c ı. 

Seulement yacht 

Seulement ceux en fer 
Seulement ceux en fer. 

695 B, C, D. 
696 
697 
698 
699 
70{) 
701 
702 

Seulement cire de lignite 

703 A, B, C, D, H. 
703 v. 

70-1 
706 
707 
708 
709 
710 

Sauf leı crayons noirs graphites 
avcc ou sans bois , et toutes sortes 
de crayons fixes et communicatifs 
de toute couleur . 

711-731 (incluı) 

732 

(a suivre) 

1 
_ İnhisarlar U. Müdürlüğünde~:-

Galata Gümrükleri karşmnda 
Hürdaverdigir Han. 

Telefon: 44792 

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

VULCANUS yük alır 5·8 l ci ka. 

HERMES " 9 12 " 

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 dotru !;on11imen-

to lar veri lir . 

İTHALAT SERVİSi 

Amsterdamdan beklenilen 

Burgaz, Varna , Köıtence için 

hareket. 
AGAMEMNON 9·12-936 ya doğru 

Ualyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat tetkilitı 
Götürü ıeyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu • 

Demiryolları ,, 
Basıajların ıigortaaı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Tele fon : 44792 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C . l. T. ye müra · 

cal.t olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 

Borsa Parası 

1 Sterlin 
ı I>olar 

211 Fran,.17. F r 
20 Lirı•t 
2U Bel\·ık rr. 
20 Drahmi 

20 lsvıçre 1 r. 
2ıı 1 e\•a 

1 l lorın 

20 Çek kronu 

t Avu. tur~ a '-'I. 

t ~!ark 

1 Zloti 
1 l'engı 'ı 

~ı Leva 

20 Dinar 

Sayfa 3 

Alış 

G14, 
ı:...i, 

ıt2,
ı2:-,, 

'')' 

22,[>{} 

,,(j.j, 

21), 

tı.'1,-

>ı,-

2.1, 

Hı,-

211, --

ı 2, 

4~.-

20 J-.veç ı,ronıı .fü, 

1 1 urk .ıltını !100, 
1 Banknot Os.H. 240, 

Çekler 

Lonrlra 
~ev 'ı ork 
l'nrb 
.Milano 
Briik;,t>l 
Aılna 

::iofy.ı 

Amsterdnın 

l'nıı; 

Vıyana 

Madrı<l 

Berlın 

\ ar~oYa 
Budapeşı 

Hukrt"~ 

Belgrnd 

Yokoh<1ma 

Mosko\'a 

:sıoJ,holın 

Esham 

alnım mı.'.ıı ııto 

l\1erkn B.ınka ı 

Açılı, 

t.:ıı., 

'l,7\ll'k:ı 

li,Qüj;, 
ı.l, l2•i(.\ 
4,';'t 

,-;'fi 7 
:t, 'ıü87 
·~.:ı~r. 

1,4G5 
!_!•), •.:j , 

4,2.:ı.ı 

7.4.ı~l4 

1,9 il) 

4,20~1\ 

4,8.\2.ı 

hl ,Gı.).> 

:l4,49i 1 

•) ......... 
-· 4 'hl 

Açılış 
1:1,or. 
lı 

lıtikra:r.lar 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Açılı~ 

Y akohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lıtanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya. Valansiya, Li· 
verpool için Hareket 

(doğru ve aktarm asız) 

TOYOOKA MARU 18· 12·936 

DAKAR MARU 18-1 -937 

DURHAN MARU 18·2-936 ya 

1 tırk hor< u I pe~. 
• ll \ad. . • il vad. 

lstıkr:ızı dahilı 

Tahvilat 

,\naılolıı 1 pı>~in 
l vaıl. 

il pt>, lll 
11 \'ar!. 
ııııl . vn. 

22,i•) 
21,.ı 

21, j 

!H'ı,>ltl 

11.çılış 

'ıO,W 

4 ı ,O."i 

44. 
45,70 
45,70 

Satış 

{ili:' 

126, 
ıw,

t:lo,-
~,-

2."i,-

·. ,, 
2.ı, 

r.t, -
80, 

J, 

20,!iU 

23,-
14, 

w. 
:tL,

~1(1 1 , -

242, 

l\ npnnı 

Gl u, .... ı 
o, ... 11.9 

17,0G 
ı.ı, 12 
4,70i'i 

81'i, 7G:ı-i 
3,4G:U 

G4,\t0 7 
J,H\O 

22,.ı:?.ı 

•. ~4· 

l,9810 
4,20\1~ 

4,M2:ı 

.J, 14 ~ 

Knpanı~ 
13,0:ı 

tsi, -

Kapanış 

22,75 
ıı, 17.ı 

2t,;!i) 
m\.lU 

h.apanı 

Vl,70 
41, 

4~, 

4 ı,7ü 
41,11.' 

1 - Şartname ve keşifnamesi mucibince Taptaşı Tü
tün bakım evinde yapılacak 2~ 41,20 lira keşif bedelli üç 
anbarın inşaatı pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Pazarlık 18 - Xll - 936 tarihine rastlayan Cuma 
fÜnü saat 15 de Kabataşda levazım ve mubayaat Şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 doğru. .. 

3- Şartnameler parasız olarak hergUn sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı ieçen Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. "3373n 47 4 1 - 3 

* • * 

15.000 kilo toz sigara makine kolası 
25.000 ,, ,, ,, paket kolası 
1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı 2 kalem mal

zeme şartname&İ mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 10· 12·936 tarihine raslıyan perşembe 

günü ıaat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
tubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (3104) 435 3·4 

• • • 
1- Nümune ve şartnamesi mucibince 250 kilo X60 36 

eb'adında aleminyum kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 9 -12-936 tarihine raslıyan çarşamba gli

nü saat 15 te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak hergun sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7 ,6 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
miıyona gelmeleri ilin olunur. (3105) 436 3·4 

DENİZ POSTALARI 

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

Hareket edecek vapurlar j 
BOLSENA perş . 3 bir. k~n. 

saat 17 Burııaz. Varna, Kos- 1 

t Novorosiık, Batum, 1 
ence, 1 

Trabzon, Samsun. 
QUIRINALE perş. 3 bir. kan. 

ıaat 20 (Galata rıhtı~ında~) 
Pire, Brindizi, Venedık, Trı· 
eıte. . . • 

ISEO cumartesi 5 birıncı. k an . 
saat 17 Selinik, Midilli, lzmir 
Pire, Patras, Brindizi. Vene
dik Trieıte. 

AVANIİNO 7 pazart, bir. kan. 
saat 12 İzm~ r, Selanik, Pire, 
Patras, Napoli, Marsilya, Ce

nova 
ASSİRİA carş. 9 bir. kin saat 

17 Burgaz, Varna , Köıtence 

Odesa. 
CELIO perş . lO bir. kan. saat 

20 ( Galata rıhtımından) Pire, 
Brindizi, Venedik' Trieete. 

MERANO perş. 10 bir. kin. 
saat t7 Burgaz, V arna, Köı· 
tence. 

CALDEA perş . lO birinci kan. 
saat 17 Kavala , Selanik , Go
los , Pire, Patras, Aysaranda 
Brindizi Ankona , Venedik, 
Trieste. 

CİLİCİA çarş . 16 bir. kin. sut. 
17 Pire , Napoli, Marailya,Ge
onva. 

PRAGA çarş. 16 birinci kan. 
saat 17 Burgaz, Varna, Köı· 
lence. 

imtiyaz ıahibi ve yazı itleri 

Direktörü: lamail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Ba11meva 
Galata Billur sokak No. 10 
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latanbul - MÜNAKASA 

3 DECEMBRE 19~' 

lndustrie -Finances - Commerce 
Du Ministere des Travaux Publics 

'

Prix est. ı Caut. t • G7nr~ 1 
Prov. d adıudıc Lieu d'adjudication. J Cahier des Charges J 

~~===~~~~==::!===~~~======~ 

Les perıonnes ayan t reçu du Mini stere des Tra~•~
4 

Publics leur carte <l'cntrepreneur, devront, en vut 
11 

1 pouvoir renouveler leur carte au dcbut de 1937 s'ııdr~ 
: ser par requete a partir du ler Novembre au susdit 

T Cob•lruction-R . 
Cra•aux Pubı· eparation-

Obat • ıca -M t' . 
ructıon-c a erıel de 

Co •rtographie 
nıtruction d 

blıııeınent d':t3 entrepôts a l'eta-
R tıche. ude du tabac iı T o -

Ptrıtion d P 
d'Uık u bureau de 

Rep . udar. recruteoıent 
"•hon d 

ela c11 
erne de Sclioıie. 

ff abilJclllent 
- Cb TiasUa-C ~Ussures 

Fil d . uıra. 
e laıne 
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" " 

k'l Pour h 
e~ı~:p650 au ııo: a~ısettes : 14557 27654 54 2074 47 Publique Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

reneur) (cah Pour compte 
. eh. P. 139). 

............... 
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oınbuıtibl 
e -Carbura 

Petrole: 5
2700 

nt- Huilea 
Ch,rbon 1 . kilos, 

•ve : ıso 
c.ıue ilvionı E lonnes ( 

•kich bir). Pour fa bri-

Boia de C 
Plaııchea, P:8truction-

Poteauıc . teau>c ete 
tel · 

12732 
2325 

968 
175 

Publique 

" 

Commission Aciı. Militaire Vize. 
Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 

chıtai . errap~j u 
ret d,~nDr: 198~ ;~c en bois de L. 5 la P· 744 3 Pli ~ ach · Dir.G~n.PTT. Is tan bul Galatasaray. 

uıdje). ı ceı (de la fo-

Ba Divera 
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5 ille ıloı et J..ıcıoo ,P.ouvant peser 
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de Chlluffe, de Gaz 

•ge C , 
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e cuir 
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40 33 

Publique Com. Ach. Comm. lst. Findıkli. 

Gre iı. gre Ferme Tchavouchbachi Anadol
hissar. 

Publıque F abrique de ch:ıussures de Beykoz. 

" Municipalite d'Esldchelıir. 

" Com. Ach. 'din. Def Nat. Ankara. 

,, Compt. Privee Vilayet Afion. 

18-12-36 

21-12-36 

21-12-36 

15 -

: nistere, en specifianl les entreprises qu'ils ont termııı~ 
depuis qu'ils ont obtenu leur carte el au cas oiı unc 1 

' treprise sera it en cours - I' adr~sse du proprietai•t 1 

celle-ci. 

De la Direction d'Exploitation des ChemiııS 
de Fer et des Ports de l'Etat 

Rabais dans le prix de transport de la semoule.- A pi 
ı tir du 1-12-936 la semoule se comrise incluse dans le~ 

14 - :ıtf rif des cereales No. OD 9. Pour plus amples renst'i& 

14 30 
ments s'adresser aux gares. 
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Liste A annexe au Decret-Loi du Regime 

General des lmportations 

(journal Offıciel No. 3465 du 21-11 -1936) 

324 A . 
c. 

325 
326 
327 
3.lO 
.~31 

:u2 
33.3 
3.lı 

3,~5 

336 
337 
338 

- H -

(Seulement papier parchemine pur "1 

getal,,. papier de paille. papier de r1 

forceınent de foı.d "prop fen karto 
et papier cristal mi-transparent). 

(cxcepte Papier filtre) 

341 A, B. 
C. (Excepte carton plat, ordinaire, pali) 
D. 

3 t2 B. (Seulement ceux dont le poid rlepasse ı 

3.tl 
3.t+ 
345 
346 
356 
358 
361 
362 
363 
36-t B. 

37l 
372 
373 
(}74 
375 
376 
380 
383 
384 
385 

386 
387 

389 

3~)() 

391 
302 
393 A. 

3Hö 
397 
398 

.~HU 

tOJ 
4().J 
405 

grammes par m2 

{Excepte etiquettes iınprimeeı et illustreA 

l (Seuleme,,t coton a apporter par 
Ministert-s, pour la preparalion de 
poudre explosive) 

(Seuleuıent rubans, sous forme de barı 
pour la prepcsration des rubaos de ıi 

chines iı ecrire) 

(Seulement lcs rubans pour la prep•1 ı 
tion de corsets et des ceintureı hyl 
niques) 
(Seulement les tuyaux en coton, 1 

courroies de machines. les sacs grossi1 

et meches pour capotc de moteurs) 

(Seulement patron" de couture, coııf 
tionneı en toile americainc) 

(Seulement les jambierea hygieniques. 
ventriers et Jcs bandages a hernie) 

(Lire la ıuite en 2me P•s•) 
1 


