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a) Münakasalar 

!!rzak, Z<lhire. Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazı~ı 
Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesı 
Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 
Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

Kereste - Tahta v. s. 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 1 L __ E_m_l-ak ____________ .... ___________ __J 
a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Harici Askeri kıtaatından: 

Kayseri garnizonundaki kıtalann ihtiyacı olan 13t,000 kilo 
ekmeklik un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edi· 
len bedeli 1541() liradır. İlk teminatı l 155 lira 75 kuruştur. Ek· 
!Iİltmesi 22-1-937 cuma günü uat 15 buçukta Kayseri Kor karar· 
gah binasındaki Kor. salınalma komisyonunda yapılacaktır . Şart· 
namesi lstanbul, t\nker~ le\ azım amirlikleri ve Konya, Kayseri 
Kor salınalma komisyonlarında hergiin ıörillebilir. İıteklilerin 
belli günde Kanunt teklif mektublaıını ıaat 14 buçu~a kadar 
Kayıeri Kor aatınalma komisyonuna vermi4 olmaları. 

Antalya Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Antalya garnizonunun kapalı zarfla yapılan 200000 kilo unun 
ekıiltmesinde talibi çıkmadığından bir ay içinde paurlıta konul
muştur, Pazarlık müdJeti 2ö- l -937 tarihine kadar devam edecek
tir. İlk teminatı IH50 liradır, 

Sıvas Vilayeti 

Daimi Encümeninden 

Vilayet Ayglrlarının iaşeleri için muktazi 7930 kilo 
Yulaf ile 7625 kilo sam an 12- t ·937 salı a-ünü ihalesi ya· 
pılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin mezkur günde saat l4 de Vilayet encüme· 
ni~de bulunmaları ve bu uğurdaki şartları görmek iste
yenlerin encümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma komisyonundan: 

t -· Ankara garnizonu askeri hastanesi ihtiyacı için 
500 kilo francela ı 8· 1-937 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2- Eksiltmesi levazım amirliği satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3- Francalanın tutarı 630 lira olup muvakkat temi
natı 47 lira 25 kuruştur. Şartnameıi her gün komisyonda 
görülür. 

4 İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üne il 
vesika ve teminat makbuzlarile beraber 
saatte komisyona gelmeleri. 

• • • 

maddelerindeki 
belli gUn ve 

l- Ankara aakeri hastanesi ihtiyacı için 3600 adet tavuk 18 
ikinci kanun 937 tarihine mÜsadif pazarteai iÜRÜ Hat 15 te a· 
çık ekıiltme ile alınacaktır. 

2 - Ekıiltmeai levazım amirliği ıalınalma komiıyonunda ya
pılacaktır. 

3 Tavukların tutarı 2340 lira olup muvakkat temınatı 175 
lira 50 kuruştur. Şartnameıi hergün komiıyondan a-örülür. 

4- İıteklilerin kanunun 2 ve 3üncü mıaddelerindeki v eaaik 
ve teminat makbuzlarile belli rün ve saatte komisyona gelmeleri. 

2·İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Kilis Belediyesinden: 

Kiliıtc Buz fabrikası tesisatı için müddeti zarfında talip çık· 
llladıtından tadilen , e yeniden ekıiltmiye konulmutlur. 

0• 

GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PAZARTESİ 

Tesiı edecek buz fabrikası binası ve makinelerinin plan ve 
keşiflerinin tanzimi eksiltmiye koıulmuştur. İstiyenlere şutname 
gönderilir. Taliplerin 15-1-937 cuma günü :ınt 15 e kadar Beledi
y~ye müraca11tleri ilan olunur. 

Amkara Valiliğinden: 

657 lira 52 kurus bedeli keşifti Zir nahiyesi lıükümet kona
ğının tamirinin ihalesi 18-1-937 pazartesi günü saat 14te yapıla· 
mak üzere açık eksiltmeye konmuştur . 2490 No.lu kanunda gös
terilen evsafı haiz ve vilayet nafıa müdürlüğün.den nlınmış bu işe 
mahıus olmak üzer fenni ehliyet vesikası ibraz eden taliblerin 
şeraiti Öğrenmek ve keşif şartnamelerini görmek üzere ihale 
gününden evvel 49 lira 32 kuruşluk depozito makbuziyle defter· 
darlıkta kurulan komisyona müracaatları. 

Eyüp Orta Okul Satmalma Komisyonundan: 

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 

4 İkinci kanun 1937 

olan buğdaylardan değirmen veya depolara sevki icabeden kıs· 
mını Haydarpaşadan muhtelif iskelelere mavnalara nakil işi açık 
.!ksiltmiyc konulmuştur. Eksiltme 1·2-937 pazartesi günü ögleden 
sonra saat on dörtte Ziraat Bankası İstanbul şubesinde yapıla· 
caktır. 

Şartname hergün öğleden sonra Şubemiz Buğday Servisine 
müracaatle görülebilir. Teminat akçesi 500 liradır. 

l--~~~--
6-· Mensucat . Elbise · Kundura Çamaşır v .s. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

11 kalem beı 

ve patiska, 
mecmuu 

18600 10185 00 
amerikan bezi metredir 
pijamalık, el · 
biselik ve a· 
balık kumaş 

763 88 

Gureba hastanesine yukarda cins ve miktarı yazılı 

Okulumuzda 299 lira 25 kuruş keşif içindeki tamirat 
6-1-9.17 çarşamba günü saat 14 de İstanbul Lise 'er mu· 
hasebeciliğinde toplanan komisyonda pazarlıkla ihale 
edecektir. İlk teminat 22 lira 44 kuruştan istekli olanlar 
bu gibi işleri yaptığına dair İstanbul Nafia direktörlü
ğünden alacakları ehliyet vesikaaı ve teminat makbuz· 
larile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri, 1 1 t kalem bez ve kumaş pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 

7 · l ·937 perşembe günü komisyon huzurunda yapılacaktır. 
~~~~~==~~~~~~~~~=~ ......... ~~~~~~ ı İstekliler her gün şartnamesini Levazım kalemiede göre 

3 -ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Cinsi 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Mikdarı İlk teminat 
Lira Kuru 

Muhammt•n bedeli 
Lira Kuruş 

Ronlken 7'!. düzüne 

filim ve fllim 12 dü· 27 00 360 00 
kiğıdları ıOne kağıd 

ihale günü 18· 1-937 pazartesi saat \ 5 tedir. 
Gureba Hastahaneıindeki Tıp Fakültesi dahiliye s~ririyatına 

lüzumu olan yukarıda cins ve mikdarı yazılı filim ve kiğıdlar 
açık ekılltmiye konulmuştur . ihalesi yukarıda yazılı <!CÜn ve sa
atte Vakıflar Başmüdürlüğünde toplanan komisyonda yapılacak
tır. Şartnamesi hergün Levazım kaleminde görülebilir. 

4-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1- İdare ihtiyacı için münakasaya konan Akkü bataryalarile 
bir konvertiıör grubunu.ı eksiltmesine talip zuhur etmediğinden 
29· 12-936 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla alınacak 
tır. 

2- Muhammen bedel 1300 muvakkat temir>at 97,5 liradır. 
3- isteklilerin hergün Ankarada Posta T. T. U. Müdürlü

ğünde mütetekkil Komisyona müracaatları. 

Kırklareli Belediyesinden : 

'l 1-12-936 da ihalesi yapılacağı ilan olunan elektrik makinesi 
ve edevatina belli günde iıtekli çıkmadığından bir ay pazarlığa 

bırakılmıştır. 

İıteklilerin eski şart dahilinde hergün Belediye Riyasetine mü
racaat edebilecekleri ilan olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan : 

Cihıi Muhammen İlk te· İhale günü İha-
bedeli minat le sa. 

Muhabere Şubesi için 20 
kale/ıı telgraf ve telefon 
alet. 2414 i82 26-2-937 14 
2 k lem " ,, ,, 4828 363 ,. ., 14,30 

13 " " ,, " 2556 192 " " 15 
Mektebimiz muhabere fUbesi için lüzumu olan bazı aletler 

ayfı ayrı üç şartname ile açık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedellerile ilk teminatları ve eksiltme gün ve saatleri hiza
larında göıterilmiştir. Eksiltmeleri Gümüfsuyunda Yüksek Mü
hendis Mektebi içindeki Komisyonda yapılacaktır. İstiyenlerin 

bilirler. 

Harita Genel Direktörlüğünden: 

Muhammen bedel 3000 lira Harta kıta erleri için 600 ta
kım yazlık elbise açık eksiltmiye konmuştur. 

2- İstekliler şeraiti anlamak için hergün ve eksiltmiye gi
receklerin de 22:> lira muvakkat teminat ınakbuzlarile 19-1-937 
sah günü saat \:.\ te Cebecide Hatita Genel Direktörlüğü satınal· 
ma komisyonuna gelmeleri. 

7 · Mahrukat - Benzin - Makine yağlan ve saire 
Ankara Levaz;m Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara harp okulu ihtiyacı için 400 ton yerli kok kömü· 
rünün kapalı zarfla eksiltıneıi 16-1-937 cumartesi günü saat l ide 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Kömürün tutarı 11200 lira olup ilk t~minatı 8t0 liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunur. 2 ve 3üncü maddelerindeki vesika 
've teminat makbuzlarını teklif mektublarını belli gün vı! uatterı 
bir saat evveline kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. 

8-Mob!lya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İktisad Vekaleti İş Dairesi Üçüncü Bölge Amirliğinden: 

Dairemiz için lüzum görülen 52 kalem mobilya ve 
mefruşatın şartnamesine tevfikan eksiltmesinde verilen 
fiat mutedil görülmediğinden 4 1-937 pazartesi günü pa· 
zarlıkla alınmasına karar verilmekle talihlerin saat 14 te 
lazım gelen vesaiki hamilen Ticaret Odasındaki Daireye 
1telmeleri ilan olunur. 

Adliye Vekaletinden: 

Adliye Vekaleti temyiz mahkemesınin oturdnğe bina
nın koridorlarına şarinamesi mucibince 120 santimetre 
500 metre yol kokosundan alınacaktır. 

Muhammen bedeli beher tul metresine 325 kuruştan 
mecmuunun bedeli olan 1625 liradır. 

Muvakkat teminatı 122 lira olup yapılan eksiltmede 
verilen fiat haddi layık görülmediğinden 28-12-936 gü· 
nünden itibaren 7· 1·937 perşembe günü saat 14 de açık 
eksiltme yapılması için on gün ı.zatılmıştır. Taiiplerin te
minatı muvakkatelerini havi makbuılariyle birlikte Veka· 
let Levazım Müdürlüğü odasında müteşekkil eksiltme ko· 
misyonuna baş vurmaları. 

şartnameleri iÖrmek üıere hera-ün ve ekıiltmeye gireceklerin de , !!!!!!!!~===~==~~~===~=========~= 
belli 1rün ve saatte Komisyona müracaatları ilan olunur. 

5- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v.s 

Türkiye Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden : 

Hükumete ald olup Bankamız namına Haydarpaşaya 2elecek 

9·Kereste, tahta ve saire 

Ankara P. T. T. Başmüdürlüğünden: 

Ankara · Kayseri telefon devresinin temdidi için 8 metrelik 
2530 tane çam direği kapalı zarfla Kııılcahamamda eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 10120 liradır. Buna aid 4artname 



yazı itleri büromuzda ve Kızılcahamam telgraf merkezinde her ' 
ıün ıörülebilir. 

Sultanahmet Divanyolu cac.desinde 
hiye müesi altında eski 1 fO yeni 
No. lı dükkan 

Sıh· 
136 

İsteklilerin l l ikinci kanun 937 pazartesi günü saat 13 de yüz
de 7,5 teminatları ve mühürlü teklif mektuplariyle K. hamam 
P. T. T. binasında mütetekkil komisyona müracaatları . 

1 O-Müteferrik 

Kültür Bakanlığından: 

1- Ankara Bolge San'at okulu için pazarlıkla 1 takım ünite 
delik mastarile 1 takım ünite mil mastarı alınacaktır. 

2- Bu mastarların şartname ve listeleri Ankar ada Bakanlık 
Gereç Direktörlüğünde İ•tanbulda Bölge San'at Okulu Direk
törlüğünden bedelsız olarak verilmektedir. 

3 - Maıtarların ihalesi 18-l-937 pazartesi günü 1aat 14 te 
Kültür Bakanlıjı binasında yapılacaktır. 

4- Mastarların tahmin bedeli 781 ve muvakkat teminatı 59 
liradır. Taliplerin eksiltmiye iştirakleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 85 lik 2.ı telli keten 1300 
metre hortum açık ekıiltme ile ihalesi 20·1-937 çarşamba günü 
uat 15te yapılacaktır. Muhammen tutarı 1755 lir~dır. Şartname
ıi hergün ötleden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin 132 
liralık teminat makbuz veya mektublarile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma ko:nisyo lu 

na ıelmeleri. 

Karabiga .Şarbaylığından: 

Karabiga belediye!li için beher metresi 6'.) kuruş kıymeti mu· 
hammeneli 700 metre boru açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
İhale 19·1·937 gününe rastlayan salı günü sut 1 He Karabigada 
belediye dairesinde yapılacaktır . 

Fazla malumat edinmek istiyenler belediyede hergün açık bu
lunan şartnameyi görmeleri ve istemeleri ilan olunur. 
Cinıi Fiatı metresi Miktarı Teminatı 
Demir boru 60 700 M. ,,l,50 
2 buçuk parmak 
kutrunda 

Tutarı 

120 L. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Müteferrik 

İstanbul Defterdarlığından! 

Cinı ve mevkii 

Kadıköyünde: Zühtü paşa mahalleıinin Bağdat 

Kumkapı 

Ortaköy 

caddeıinde Kadıköy Birinci Orta 
Okulu Bakkaliyeıi 

Orta mektebi BakkaliyHi. 
: Gazi Oıman paşa Orta mektebi 

Muhammen kirası 
Lira 

l08 
102 

Bakkaliyeıi. 120 
Yukarıda yazılı Mektep bakkaliyeleri senelik kiraları peşin 

verilmek şartile hizalarındaki bedeller üzerinden birer sene müd· 
detle açık arttırma uıulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. İa
teklilerin ve diğer şeraitini öğrenmek isteyenlerin hüsnü 
hal ve Seciye sahibi bulunduklarına, Mahkumiyet ve sari hastalığı 
olmadığına dair zabıta, adliye ve sıhhiyeden alacakları resmi vesi
kalarla ve yi\zde 7,5 pey akçelerile 18-1-937 pazartesi günü saat on 
dörtte Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komisyona müı acaat· 
ları. 

İstanbul Gümrüğü Başmüğürlüğünden: 

Gümrük utışından: Sahtın 3 uyılı anbarında .afi 7500 kilo 
ağırlığında 10596 lira 79 kuruş değerinde A. C. markalı 79 yu · 
varlak ıerid halinde zivana kağıdı kapalı zarf usulile satıli mü
dürlüğünce .atılacaktır. Şartnameler parasız bu müdürlükten ve
rilir. Muvakkat teminat 975 liradır. Teklif rnektubları makbuz 
karşihğında 2J.1·937 gününde 1Bat 12 ye kadar bu müdürlükçe 
ahnır. İ.teklilerin Ticaret Odasına kayidli olduklarına da!r veıi
ka)arını uıulü dairesinde teklif mektublarına koymaları şarttır. 

Mektublar ayni günde 1&at 13 te satış salonunda açılacaktır. 

Tekliflerin şartnamelerimiz alhnda ayrılan yere yazılıp şartna

melerle birlikte zarfa konulma11 mecburidir. 

Kumkapıda: Kürkçübaşı Siieyman ağa 
mah. Kumkapı iskele <addesindc 7 
No. lı ahşap dükkan 
Boğaziçinde: Balta limarında Salın · 

caklı tarla namile anılan 9600 metre 
ı murabbaı tarla 

Ayni yerde Fıstıklı tarlanıı bitişiğinde 
tek servi tarla namile anılan 4812,5 

, metro murabbaı tarla 
Ayni yerde Fısrıkh tarla namile anı· 

lan 11375 metre murabbaı tarla 
Ayni yerde Polis müteah'di Zihninin 
evi arkasındaki 16650 metre murabbaı 
tarla 
Şişlide Eifal hastanesı arkasında A
yazma dere mevkiinde Balaıumcu çift-
liği müştemilatından içinde kulübesi 

180 yıl 

96 2 yıl 

157 J yıl 

42 .~ yıl 

87 3 yıl 

109 J yıl 

bulunan 4286 metre murabbaı tarla. 60 3 yıl 
Yukarda cins ve mevkileri yazılı yerler hizrılarındaki 

kira ve müddetlt:r üzerinden açık arttırma unlile kiraya 
verilecektir. İsteklilerin ve tediye şeraitini öğtenmek is· 
tiyenleriıı 18· 1 937 pazartesi günü saat on dörtte yüzde 
7,5 pey akçelerile Milli Emlak Mi fö ~liijü d e! hp la ı n 
koınisyoca gelmeleri. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden] 
Şartnı:nesile resminde ev.Hfı yazılı Vı! 3 ton 

yük taşıyabilecek 2500 lira muhammen bedelli bir adet 
Kamyon açık eksiltme usulile satın alınacaktır . 

2 Eksiltme 8-1-937 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 16 da Kabataşta levazım VI! mübayaat şubesindeki 

komisyonda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 187,50 liradır. 
4 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

5 isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (3725) 529 3 4 

• .. . 
2500 kilo İnce Vakumyağı (Dizel için) 
5000 ,, ,, ,, (Otomobil için) 
2000 ,, İnce Makinayağı 
1- Yukarda cins ve miktarı yazılı 3 kalem mahe

me şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır 
2- Pazarlık 5· 1-937 tarihine rastlıyan salı günü saat 

16 da Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartnameleri almak üzere her gün, 
pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü
venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ··3726,, 53n 3 - 3 

Adet 
53 
25 

140 

Cinsi 
Palto 

,, 
Fotin 

Muhammen 
1100 kuruş 
1100 ,, 
670 ,, 

bedeli 
"B . ,, 
"M. ,, 
"8.,, 

65 .. 570,, "M . ., 
Evvelce pazarlıkla satın alınacağı ilan olunan yukarı· 

da mıktan yazılı melbusatın nümuneleri tebdil edilmiş ol
duğundan 11-1-937 tarihine rastlayan pazartesi gün ii saat 
16 da yeniden pazarlıkla eksiltm'!ye konulmuştur. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satmalma Komisyonundan . 

70 adet bidon 

İsteklilerin şartname ve nümunelerini görmek üzere 
hergün ve pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşda levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. "3794.. 538 3-4 

Tahmini bedeli 35 lira olan yukarıda miktarı yazılı bidonlar 
19-1-937 tarihinde 1&lı günü saat 14 te açık arttırma ile ıatıla· 

caktır. f.tekliler bidonları Kayaş fabrikalarımızda görebilirler. 
Şartname parasız olarak Askeri Fabrikalar U. müdürlüğü satınal
ma komiıyonundan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 2 
lira 63 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve J maddelerinde yazı
lı vetaikle bahıi geçen gün ve saatte komisyona müracaatları. 

2-Emlak 
İstanbul Defterdarlığından: 

Cinsi ve mevkii Muhammen Kira 

Tophanede eıki Topçular yeni Necati 
bey cad. kışla altında 345 No.lı dükkan 
Ayni caddede askeri Dikim evi altında 
391 No. lı dükkan 

kirası müddeti 
Lira 

370 2 yıl 

36 2 yıl 

• * • 

9000 kilo demir tel ''Saat 14,. 
lOadet "1000 kilo yük taşıyabilecek,, alttan sürme a-

raba "Saat 15,, 
t Yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 

,artname ve numunesi mucibınce pazarlıkla satın alına· 
caktır. 

2 - Pazarlık t4-l-937tarihine rastlıyan perşembe gü· 
nü hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak· 
tır. 

3-Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şu· 

1 

beden alınabilir. 
'1- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
ı komisyona gelmeleri ilan olunur. "3839,. !i45 2-4 

PİYASA HABERLERİ 

Avrupad.a ticari 
mübadale şirketi 

Press Auociationun bildir· 
diğine göre, Avrupa memle• 
ketlerile ticar~t müba,!eleleri 
organize etmek maksadile son 
zamanlarda tesis edilmiş olan 
Compcnsation Brokers Limited 
şirketi faaliyete başlamıştır. 

Tamamen İngiliz olan bu 
şirketin planı, İngiliz milletine 
bildirilmiş ve hükumet hiç bir 
ittirazda bulunmamıştır ve do· 
minyonlar hükumetleri ise bu ı 
plana muvafakatlt>rini bildir
mişlerdir. Plan, ayni zamanda 
Alman makamlarına dıt gölte
rilmiş ve Alman makamları 

her noklai nazardan yardım 

vadında bulunmuşlardır. Şir

ketin, İngiliı: endüstrisile Al· 
nı :rnya arasında ihracat anlaş

masına bir yol açmuı üınid 

edilmektedir. 
Şirket, ayni zamında , A;-

manya ile d iğer Avrupa dev
letlerile ve bilhasa Türkiye, 
Romanya, Bulgaristan ve Yu
goslavya ile ticaret mübadele
leri genişletmek i ,ti yen alaka· 
darlara yıtrdım eyliyecektir. 

Bu şirket , Henri Schröder 
ve Hambro'J Bankalıırı va11ta-

sile tesis edilın iştir. 

Türk - İtalyan 
licarel anlaşma ~ ı 

Türk - İtalyan ticaret anlaş· 
ması Romada imza edilmiştir. 

1 kanunusaniden itibaren meri 
olacak bu anlaşmaya göre iki 
memleket arasında husu!İ ta
kas muamelesi cereyan etmi· 
yecektir. 

Tüccarlar 200 bin liralık 
şişe getiriyorlar 

İtriyatcılıkla kullanılan sırça 

kapaklı esans, kolonya ve los
yon şişelerinin mevcııdu kal· 
mamı~tır. Önümüzdeki nisan· 
dan sonra bu gibi şi4eleri n it
hali yasak edileceği piyauda 
şayi olmuştur. Tüccarlar bu ce· 
za üzerine Almanyaya fazla 
miktarda şişe sipariş vermiş· 

lerdir. Verilen siparişlerin kıy
metini iki yüz bin lira kadar 
tahmin olunmaktadır. 

Levha, İlan, Tente Rüsumu 
Lavh1ı, ilin, tente ve mağa

zaların önlerine konan siperler 

1 içın belediye ötedenberi bir re· 
sim tahsil etmektedir. Bu re· 
ııimlerin tahsil zamanları şimdi· 
ye kadar gayri muayyendi. 

Daimi encümen, bu resimle
rin enede bir defa ... e kanunu 
evvel ayı ıonun..f a alınmasına 
karar vermiştir. 

Bu ay !!Onunda lavha, ilin, 
tente gibi şeyler kullanan mü
esseıelerden bu re.simlerin tah· 
siline başlanmasi için belediye 
reisliği tarafından alakadarlara 
tebliğat yapılmıştır. 

-
Un çuvalları koruma vergisi 

İstanbuldaki ekmek buhranı 
hakkında alakadar makamlar 
hiçbir haklı sebep bulmamakta 
ve Ziraat bankasının ilk ihti
yaçta piyasaya mal arzedecc
gini bilclirmekledirler. Hiçbir 
rekolte darlığı yoktur. 

Maliye vekaleti fabrika sa
yılmıyan değirmenlerde üğütü

len unlardan satılık ekmek ya
pan fırınların buğday koruma 
vergi~erinin heyetler tarafından 
tesbitini ve 72 kiloluk un çu 
valı başına IOO kuruş hesabilc 
vergi alınmasını bildirmiştir. 

İşlenmiş deri ıhracatı 

Maliye ve İktisat nezaretle· 

rının bir beyannamesi mucibin· 
ce Yunanistanda itlenmemiş 
deri ithalat kontenjanı 100 tona 
çıkarılmıttır. 

Ayni nezaretlerin diğer bir 
kararnamesine göre Yunanis
tandan takas anlaşmaları ile 
bağlı olduğu memleketlere zey
tin çekirdeği ihracına müsaade 
verilmektedir. 

Yugoslavyanın buğday 

ihracı 

Yugoı lovyada bu sene ur· 
fında istihsal edilen buğdayla
rın 24,000 vagonunun Almanya 
Yunanistan, İtalya ve İngilte· 
reye ihraç edildiği bildirilmek
tedir. Yugoslavya buğdayları· 

na, cihan pazarlarındaki buğ

day fiatlarından yüzde 18 - 20 
nisbetinde daha yükıek bir 

fiat elde etmiştir· 

Almanya fasulye istiyor 

Bu sene Tuna havzasında 

devam eden kuraklıktan dolayı 

fasulye istihsali çok az olmuş· 

tur. Merkezi Avrupanın en mü
him fasulye ihraç merkezi olan 
bu sahadan bu sene fasulye te-

darik edilemediği için Alman· 
ya . Türkiyeden fasulye müba
yaa.ına başlamıştıı-. Geçen se· 
ne bu mevsimde şehrimizde stok 
olarak 3 bin ton fasulye bulun
duğu hRlde bu yıl bfitün mev
cudumuz ancak 30-40 tondan 
ibaret kalmıştır. Son haftalar 
içinde Almanyaya 7500 liralık 
bir parti mal daha gönderilmif
tir. 

Petrol fiyatında tenzilat 

Hükumetin hayatı ucuzlatma 

ıiyuetinde yeni bir safha daha 
teşkil edecek olan mühim ted· 
birler alınmak üzeredir. Bu 

arada köylerimizin zaruri ihti
yaclarından olan petrol fiyat· 
larının indirilmesini istihdaf eden 
layihada hazırlan mıttır. Maliye 
Vekili Fuad Airalı bugün bu 
layihanın Meclise verilmek üze
re olduğunu beyan etti. Başlı
ca ihtiyaç meıddelerinin fİJ at· 
larını ucuzlatmakla birlikte müı
tahıil kütlesinin alım kabiliye
tinin istihsal ve satış vaziyeti
nin artırılması yolunda da muh
telif obalarda çalışılmaktadır . 
Diğer taraftan memleketin muh· 
tel:( mıntnkalarındaki pahalılık 

vaıiyetinin te~bitile hayat pa• 
halılığı endekllerine eus ola• 
cak malümata hazırlanmuına 
başlanmıştır. 

Ticaret odaları aruında an· 
ketin neticeleri de alınmak üze• 
redir. Kredi pahalılığı muhtelif 
şekillerde tefecilikle yapılan 
mücadeleye. müstahsiller ara
ıında kooperatifler teşkiline ve 
köylüye toprak tenii huıuıun· 
daki çalışmalara da bir yandan 
devam edilmektedir. Bu tedbir· 
ler manzumeılnin hayatı ucuz• 
latmıı sahasında kıu zamanda 
mühim neticeler vereceği anla 
şılıyor. 

Çivi Tacirleri 

iatanbulda mevcut çivi tacir· 
lerindcn bir k11mı, Başbakanlı
ğa, lklısat ve İçişleri Bakanlık
hrına başvurarak ortada bir 
tröst mevcut olduğundan ba· 
hisle şikayette bulunmut. ha· 
riçten çivi idhaline müsaade is· 
temiş, ve bütün çivi tüccarla
rının iştirakile bir anonim şir· 
keti kurulup bu şirkete ucuı 
fiatla çivi satılmasına ve böyle 
piyasaya ucuz çivi sevkedecek 
bir fabrikanın kurulmasına mil· 
saade istemişlerdir. 
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,, 
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Ekıtra yumuşak 
Yumuşak 
Yumuşak 
Sert ekıtra 
Sert 
Sert 
Sümter 
Kmlda 
Mahlüt 
Yemlik 
Dökme 

Beyaz 
Sarı 

Yeni rnahıul 
,, ,, 

ince 
kaba 
ispanya tohumu 
kalburlanrr.ış 

natürel yeni 
beyaz 
ıarı 

Yeni mahsul 
İçtombul 
İçıivri 
Kabuklu 
Oğlak 

Ana mal 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 

Anadol kırım 
Tabak 
Trakya kırım 

,, tabak 
tam yağlı 
yarını yağlı 

yağ11ı:ı. 

yağlı 

yağsız 

Ekstra 
Birinci yemeklik 
Sabanluk 

Nebati yafr Ay çiçeı}"i taaf. 

,, ,, Haş hış 
,, ,, Pamuk 
,, 

" Susanı 
,, 

" Un 
Bezir pişmiş 
Ekıtra ekstra 
Ekstra ,, 

" ,, 
.. 
,, 
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Razmal 
Pupal 
Kepek 

Aıgari 

6 30 
6 20 
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5 39 
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.. 25 
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ı 35 
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16 
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50 
37 

42 
38 
45 
34 

640 
650 
525 
515 
2J7 20 

2 12 
2 30 

Azami 

7 5 
6 25 
6 20 

6 25 
6 15 

6 16 
4 3H 

30 
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491 10 

18 20 

15-1 
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30 23 

-15 

60 

·H 20 
40 
45 20 
36 

820 
775 
750 
724 
270 
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İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 
Maddeler.-

Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderiıi, Ayçiçeği yağı, Badem, 
Bakla, Bezelye, Börülce, Bujday, Bul2ur, Burçak, Ceviz, .Çav
dar, Darı, Faaulye. Fındık, Haşhat tohumu, Haşha} yağı, ipek, 
lrrnik, Kaplıca, Keçikılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
Yağı, Koza, Kutyemi, Mercimek, Mısır, Nohut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, Pamuk yağı, Peynir {Beyaz, Kaşar) Razmol. Susam, suum 
Yatı, Tiftik, Un (Butday, Mmr) Yağ, Yulaf. 

TÜRK MAKİNA ·EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

İıtanbul, Galata, Mahmudiye Caddesi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir lkuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler satılır ve alınır, asri art:ziyen kuyu 

takımları a ve tesistı. Hernevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
DeAirmen teıiaatları taahhut edilir. 

f ratelli s PlRCO 
-

Galata Gümrükleri karşısında 
Hüdavendigar Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdam · Kompani Ro ıal 

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

VULCANUS yük alır 5·8 lci ka. 

HERMES 
" 12 

" 
Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ~in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer
l':lndez Kumpanyası ile anlaşıl · 

mak suretile bütiin dünya li
manları için doğru !~on4imen· 

t l lar veri lir. 

İTHALAT SERVİSi 

Burg az, Var na, Köıötence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9· 12-~)36 ya doğru 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 1 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü ıeyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 

o~miryolları " 
Bagajların sİMortuı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
da FRATELLI SPERCO 
neıdinde C. 1. T. y~ müra · 

caıt olunur. ı 
Nippon Yusen Kaisah 1 

JAPON VAPUR KUMPANYASI 

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

Beyrut ve l&tanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

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

(doğ-ru ve aktarnınıızl 

TOYOOKA MARU 18-12 936 

DAKAR MARU 18-1 ·937 

DURHAN MARU 18 2-937 ye 
doğru. 

Borsa - Piyasa 

2- 1- 1937 

Borsa Parası 
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Müessesatı Tüccariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Seneba~ının yaklaşması dolayısile müessesatın ya

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

Vakıt: Propaganda 
Servisi 

Faydalı Adresler 1 
/~~~~~~~~--~~----· 

Dokt:orıar 

Dr. Murad Rami Aydın 

GöL hekimi, öeyoğlu, Misk 
sokag-ı No. 15. Tel · 41553 

Dr. Hayri Ömer 
Zührevi ve cilcf ha<J t alıkları. 

Ô2'leden sonra Beyog-lu , A~aca~ 
mi karşısın<la No. 313 Tel. 43585 -

Dr. Horhoruni 

Eminönü eczanesi yanında her 
~ün akşama kadar hastalarını ka· 
bul eder. Tel. 24131 

imtiyaz ıahibi ve yazı itleri 
Galata Billur sokak No. 10 

Diş Doktorları 
Übeyt Ölçer 

Cumartesinden maada hcrgün 
hastalarını kabul eder. Edirneka 
pı, Karagüoırük, Tramvay dura 

~· No. 95 

1 Meşhur Markalar -------------
ilaçlar 

Hormobin tabletleri 

Ademi iktidar ve bel fevşek
İğ'inc karşı. Her ccnnede ara· 
yınız. Taf iliit: Posta kutusu 
1255-Hormo bin 

Direktörü: lsmail Girit 
Baııldıiı yer: ARTUN Ba11mevı 

(Suite de la 4eme page) 

Le traite de commerce turco·sovietique 
Le traite de commerce turco·sovietique sera pro· 

longe d'un mois, a partir du ı er janvier prochain . 
On attend le retour de l'attachc commercial d' U. R. 
S. S. actuellement en vue de la conclusion du nou· 
veau traite. 

Les transactions sur les orangeı 
Les demandes d' oranies turqueı sont trea nom· 

breuseı , ces tempı derniers. Les expeditionı ıont ıur· 
tout nombreu es iı destination d~ l' Allemagne; 80.000 
caisses ont ete chargees ces joura·ci iı destination de 
ce pays. Dcvant l'abondance de la demande, les prix 
ont hausse de 20 pour cent. 

Les produits de la mer de la Turquie 
Lea hornmes n' utilisent paa uniquement la mer 

comme un rneıyen de de communication, mais ausıi 
commc une sour-ce de revenus . 

Chaque Etat, ~oucieux d'accroitre de jour en jour 
ıes resaources, travailtc fievreuıement afin de pou· 
voir lirer . profit des ri.chesseı que rece\e le payı. 

Les mınes souterraınes s'e . t a la suite d ' une 
1 • • . • Puısen 

exp oıtatıon ıntensıvc. Par contre, •i \"on lrouve dans 
un pays que)conque une richcsııe ine · ble et dont 

. b. ' f " . d µuısa on puısse ene ıcıer par eı moyens d t 
rno ernoı, e 

sans que cela entraine l:eaucoup d'efforta ' t r 
l d . . . bl • · c tı a, 

a ors un pro uıt ınestıına e a tous leı point.ı d 
e vue. 

Cette richesse sur laquelle nous voulonı nous ctcndr 

aujourd'hui c'ellt celle qui se trouve danı la mer e~ 
dont la valeur est aussi precieu e que celle de notre 
sol . 

On doit etudier le1 produitı de la mer ıous troiı 
formeıJ : 

1 ll faul qu' ils conıtituent une nourriture aaine 
t' t ıavoureuııe; 

2- Que leı recettes retirees influent ıur leı re1· 
ı.ourceı du pays; 

.l- que grace İt ces produih, la population rive· 
raine assure amplement ıon exiıtenct . 

Le milieu naturel 
Le climat influe tant sur les animaux qui vivent 

sur terre que sur les especes sous·marineı. 

La quantite de sel que renferme la mer, ıeı ani· 
maux qui y vivent , lcs courants d'eau, les profon· 
deurs el )a force de )a Jumiere, tous CCI elementi 
jouenl un rôlc ıur les produit. vivant. de la mtr. 

La Mer Noire 

Dans cetto mer se jettent un grand nombro de 
fleuves reconnuı universellemenl par leur importance. 
Ceux·la, deıcendenl des grandeı et vaateı valleea de 
la Ruuie, des montıgneı tcllet. que les Carpateı, leı 
Balkanı, le Caucase, et de1 plaines de l' Anatolie cen· 
trale. Ceı fleuveı et ces riviereı charrient ı .. diveu 
alluvionı provenant des regiona qu'elleı tra•eraent. 
Ces eaux variees et inepuisableı sont des sourceı qui 
auimentent la valeur de la mer Noire. 

Lu eaux de cette nıer relativement peu aalceı, 
s' en vont ven les autru mers. L' eau froide de cette 
mer qui eıt conıtamment renouvelee augmente la va· 
leur et la uveur dH produil.9 maritimes qu'elle re· 
cele. 

Les Detroita 

Au point de vue geongraphique, Jes eaux dea Det
roits qui sont charrieeı par des courants d'eau conı· 
tituent lcı endroits lea plus favorables pour la peche. 
Situeı pres deı grands centres, le commerce de la 
peche y eat fort actif. 

La mer Egee 

Comme de nombreuses iles ıillonnent cette mer et 
que ıH rivages ont de mu\tipleı anfractuoıitca et 
que, d'autre part, elle est fermee aux vents du Nord, 
elle est fort riche en produits marins. 

Mer Mediterrannee 
LH eaux des rivage• de cette region qui est com· 

pletement fermee aux veob du Nord, sont pJuı sa· 
leeı. Le Golfe d'lskenderun, danı lequel ae veraent le 
Seyhan et le Geyhan, eıt un important centre de 
peche. 

La Marmara 

Le1 eaux de cette mer ne sont pa1 auasi aalceı 
par suite de celles qui arrivent de la mer Noire. 
Comme leı eaux de la Marmara sont un peu plua 
chaudes que celles de la mer Moire, elleı permettent 
aux poi11ons d 'y deposer leurı oeufı . 

Les prix des orangeı seront, cette annee, 

relativement chers 

L'exportation des orangea de Dortyol ı 'eıt accrue 
sensiblement cette nnnce, ee qui fera hausser leura 
prix a lstanbul. juıqu'a prcsent, 65 mille cai11ea en 
onl ete expedieeı ıi l' Ctranger dont cinquante mille a 
rniıon de 320 et quinze mille it raison de 350 pia.trea. 

Le orangeı venant des regions d 'Alay et de Mer· 
sinf' pcri<ı.sant en route, leı commerçantı interesses ae 
sont adresses iı la Direction deı S. M. lui demandant 
de placer les caisses de ces fruitı en de endroitı 
acreı Ü bord des bateaux. 
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Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l'adjudication 

Construction-Reparation
Travaux f'ublics -Materiel de 

j Construction-Cartographie 

Presentation des plans relatifs a l'inoı· 
il tallation d'une fabrique de glace a 

Kilis (aj.). 

- Publiqu~ Municipalitt! de Kilis 

299 25 22 44 Gn~ a gre Comptabilite Lycees lstanbul Reparation de l'ecolc Secondaire d'E
youb. 

Repar. Konak Gouvernemental d~ ~ ___222-2_2 49 32 Publiqııe Defterdarat Vilayet Ankara. ---- - - -------------
1 lnstallation et Materiel 

d'Electricite, de Gaz, 
de Chaufbgc Central j 

1 
datterıe d'accumulateurs et groupe 

, convertisseur (aj .. 
Maclıine clectrique et accessoires pr. 

Kirklareli (aj.). 
Appareil!l de telegnphe et de trle

phone : 20 lots. 
ld. : 2 lots. 

I ld. : 13 lots. 

1 

1 
1 

Transport- Chargement 
Dechargement 

Transport de blc de Haydarpacha aux 
silos, aux minoteries ou iı d'autre.~ 

1300 - 97 5 Gre a gre Direction Genı~rale PTT. Ankara. 

" 
M unicipalitı~ d" Kir klareli. 

241-1 - ~182 - Publique F.c . Sup. lng~nieurs Gumuclısouy(lu. 

4828 - 363 
" " 

2556 - 192 - " ,, -
·~-----··-------.:.:,_-~---~~ ~----~----~---------~ 

500 - l'ııblique- Succ Istanbul Banque Agricole Service Hlı·ıde la Banque 

dcbarcaderes. 
--------~------------------~ ..... ~~--f--~---
Ameublement pour Habitation et 

Bureaux- Tapisserie - ete. 

,, Mobilier: 52 lots (aj.). 

1625 - 122 

Gre a gre 

Publıque 

Dir. Dcp. Travail 3me R~gion Min. 
f.conomie Chambre de Commerce. 

Economat Miniıtere Justice. 

15-1-37 

6-1-37 

18 1-37 -----

ADMINISTRA'' iL N 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bnzar 

Telcfone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
Iatanbul MÜNAKASA 
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lndustrie - Finances - Commerce 
Le poisson capture en un mois 

-

Au cours d'octobre dernier, 6.793 homards, 699,205 
paires de pelamides el (torik), 102.947 kg. d'a utres 
poissons divers ont ete cııptures iı İstanbul. Sur cc 
total, to8,057 paires et .t3.267 İ<g. de poissons ont e
te consommes en ootre ville et 252 038 paires ainsi 
que 14A22 kg. dans les autres villes de Turquie. Les 

15 -
ı exportations se sont elevees iı 39.110 pairu et 45.258 

kg. 

14 

1 

1 
1 

14 1 
-~-- ı 

1 
'• 

l 

Le fret a bon marche 

il a ete corıstatc, signale le correspondant de l '"Ak
clıam,,, a lzmir, que les batcaux japonais venant d'Ex
trcme-Orient dt!chargent la majeure partie de leurs mar
chandiscs a leur arrivec a Port-Sai'd. La, afin d'assurer 
le plein de leurs cales pour le reste de lcur traversee, a 

1 nıcıis a part. 29-1 ?.·36 
destination des divers ports d'Europe, il chargent des 
ınnrchandises lı deı; prix excessivement avııntageux. On 
envisnge de profiter de cette parliculnrit{ pour asııurer 
l'exportation a bon marche de nos procluits . il suflirait, 

" 

26-2-37 

26 2-37 
26-2-37 

21-12-36 

poıır cela, d'assurer par nos propres moyens le transport 
14 - , •lesdıts produitı; jusqu1a Port-Sai'd. Liı, on les confıerait 

1 

14 30 1 

15 

aux bateaux japonais qui to:.ıclıent iı peu pres tous !es 
porls importarıts d 'Europo. 

------ - ,.. , Toujours d'apres le meme corre pondant le prix du 

1-2-'.l7 

4-1 37 

7-1-37 

14 

! frct exige iı lznıir, par les compagnıes de navigation 
rlrııngeres est de 14 a 18 lııllıngs la tonne - voire 
meme, dans certains cas, ..'.4 shıllings - alors que les 
vapeurs japonais a Port·Sa'id s'accommodent d'ıın fret 
mcıdique de 6 shillings la tonne. 

A cıe monlant, ıl fnudrait ajouler naturellement le 
-- prix clıı transport d'lzmir ~ Port-Sııi'd. il f:ıut tenır compte 

1 aussi <le la perte de tempıı qui reııulterait non seulement 
1 d'un double trnnsbordement maili surtout du fail e l'on 
1 ne seraıt pas toujours sur de trouver de b tcaux japo·· 

14 - rıais disponibles, d'oı'ı la necessite d'un sejour plus ou 
moins proloııge ım f.gypte. Dans le cas ou l'on a inl~rct 

14 _ iı vcrser la marchandise sur le marche Pcqu 'reur avant 
Tapis (?) pr. les co ridors 120 cm. İarg.-

500 m. long.) (aj.). 
~----·~~~ '-~~-- ~~~~-----------------·----~~------~~~-- ~~~~- ------ı 

que l~s produits des concurrents y p rvienncnt, le trani· 
port direct deyra clrc pn f ·re. 1 

1 Produits Chimiques et 
1 Pharmaceutiques - Ins truments 
' Sanitaires -F ourniture pour Hôp. 

Films de Roentien : 72 douzaines 360 '27 Publique Oirection Vakoufs lıtıın bul. Economat Vakoufs lstanbul 

Papier ld. 12 douzaines pour 
hôpital Goureba) ------------------- ----- ___. .. ---- ------------- -------------

Habillement - Chaussures 
Tissus-Cuirs. 

Americaine, toile, batiste, etoffe pour 
pyjamas, costumes, chemiseı de 
nuit: 11 lots (18600 m.) (pour hô
pital Goureba) (aj ). 

Costumes d'ete: 600 pieces. 

Provisions 

Prcpnralion de 120 tonnes de pain (la 
farine sera fournie par l'iııten 
dance) 

Farine: 200 kilos (aj.). 
Farine pour pain : 13t tonnes. 
Avoine: 7930 k. Paille: 7625 k. (pour 

leıı etalons. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Une malencontreuse erreur typographi· 
que nous a f ait mettre dans le N. 
238 en regarcl d'une fourniture de 
benzine pr. le Min. de la DM. Nat. 
la mention Com. Perm. Municipalıte 
lstanbul-. Priere de rectifier. 

Coke indıgene : 400 tonneıı. 

Bois de Construction
Planches, Poteaux ete 

Poteaux en bois de sapin (8 m. lonlı'): 

10185 76'3 88 Gre a gri! Direction Vıtkoufe lıtanbul. 

3000 - '225 - Publique Dir. Service Cartogr. Djebecji. 

2760 - 207 - Publique Com Ach. Militaire Selimi~. 

1950 -
.15410 - 1155 75 

11200 - 8'40 

10120 

Grt'· a gre 
Pli car.h. 
Publique 

,, ,, ,, Antaliıı. 
Com. Ach. Corps Armee Kaysst:ri. 
Com. Perm. Vilayet Sivas. 

Pli cachetc Com. Aclı Dir. lntend. Arkara. 

Pli cach. Direction PTT. Kizildjahamam. 

Economat Vakoufı lstanbul. 

·----------~-

Dir. lntend. l'ltanbul Ankaıa honia. 

18-1-37 

7-1-3/ 

ı 9-1-37 

JX-. -37 

26·1-37 
22-1-37 
12- 1~:17 

---

16-1-37 

11-1-37 

1 

15 

La balance commerciale entre l'Egypt 
et la Turquie 

Le consulat de Turquie a Alexandrie avait ndreı· 
st: une lettre a l'adıninistration des Douanes pour at· 

ı----ıı tirer son attention sur la necessite d'augmenter les 
iınporlations du tabac turc qui ont flechi ces derniereres 
annees. Cette lettres fut transmise au ervice des re· 

i
l cherches economiques de l'administration qui l'etudie 

_ _ actuellement. 
Le journal "La Patrie,, . du Caire, ecrit iı ce pro· 

, pos: 
"On peut dire que l'etude a etabli ju qu'ici que 

14 _ la balance commerciale entre l'Egypte et la Turquie 
est actuellement en faveur de cette derniere En ce 
qui concerne le tabac, il a ete prouve que du 1 er 
janvier 1936 jusqu'a la fin du mois de septembre 

14 -

15 30 

14 -

ecoule. t'Egypte a importc 405 618 kilogramrnes pour 
la somıne de 53.115 livres, contre 498. 826 kg. valant 
()2,000 livres durant la periode correspondante de l'an• 
nee precedente. 

Mais il convient de dire que depuis longtempı le• 
im'portations turques sont de beaucoup superieure• 
aux exportations egyptienncs. Quelques chiffrcs nous 
le prouveront. 

En 1931, la Turquie avait importe de l'Egypte 
des marchandises pour la sommc de 68.000 livres, 
alors qu'elle lui en avait exporte pour 413.000. 

En 1935, la Turquie importait de l'Egypte des 
marchandises pour la 88 000 livres alors qu'elle lui 
en avait exporte p'>U" 325.000. La difference est net· 
tement, done, en faveur de la Turquie, pour 345.000 
livres ('n 1931 et pour 237 mille livres pour 1935. 

11 - Disons a cette occasion que l'Egypte importe de 

13 

l la Turquie du tabac ordinaire, des traverses pour les 
r chemins de fer. des automobilcs et leurs arcesıoires, 

1 
les pommes. les figues, les olives, le fromage et le 
beta il. 

' 
L'Egypte exporte iı. la Turquie des peaux, des 

fourrures, des files de coton et du sucre.,, 2530 pieces aj.). __________ ..:,..; ______________ -----·----··-----· --------------·--------------- ------ ----
(Lire la suite en 3eme page) 

Divers 

i Foreu e (delik mastarı?): 1 p. Mach. 
! pr. axe (mil mastarı? )lp, (marque Uni-
1 te) (aj.) (pr. Ec. Arts et Metiers Ank.) 
Manclıe en lin (de 85-2'4 boutıı) 1300 m. 
Tuyau en fer (diam. 2,5') : 700 m. 

781 - 59 - Gre iı gre 

1755 - 132 ·· Publique 
'420 - 31 50 

" 

Ministi•re de l'lnıtruction Publique. Ec. Artı et Metiers lstarıbul. 

Com. Aclı. Comm. lııt. f'indikli. 
Municipal.tl- Karabiga. 

18· l 37 

20·1-37 
19-1-37 

14 
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14 
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1 NCOMBUSTIBLE 

A vendre d'Occasion 
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Bayazid, İstanbul 


