
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 

6 " 
12 " 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 a ylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma-
yan tediyat makbul değildir . 

Yıl: t Sayı: 240 

iÇİNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

• 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

4 Müteferrik 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: L __ Em-la-
4

k ________________ ___j 
ilanlar, Emirler, TebliğJ~ 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 

t · 1-937 tarihinden itibaren ~ Şark Demiryo ' ları,, şebe
kesi Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryollarına ilhak 
edilmiştir. 

Mezkur hat işlerinin Sirkecide Dokuzuncu işletme 
Müdürlüğü tarafından tedvir edileceği ilan olunur. 

-
a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize Askeri Satmalma Komisyonundan: 

1- Demirköyün 58000 kilo sığır eti; 12800 kilo sabunun, Vi
ze , Alpullunun 40 ton kuru otu , 30000 kilo samanı. 

2- Sığır eti kapalı zarfla, diğerleri açık olarak. 
3 Sığır etinin muhammen bedeli 145000, sabunun 4864 kuru 

otun 1400, samanın 525 liradır. 
4- Sığır etin ilk teminatı 1088, sabunun 365, kuru otun I05, 

samanın 40 liradır. 
5- Hepsinin ihalesi 15-1-937 cuma günü saat 15-16 da Vize· 

de yapılacaktır. 
6- Şartnameler her gün arzu edenlere Vize satmalma komis-

Yonunda gösterilmektedir. 

Şişli Bulg-ar hastanesinden: 

9000 kilo Ekmek 
10000 ,, İnek sütü 

1200 ,, Sığır eti 
1200 ,, Koyun ve kuzu eti 

1 kanunusani 1937 tarihinden 31 kanunuevvel 1937 tarihine 
kadar bir senelik ihtiyacatı için yukarıda miktarları gösterilen 
erzak 1937 senesi 13 kanunusani çarşamba günü saat 15 te ek
ıiltmeğe konulacağından iştirak etmek isteyenlerin hır erzakın 
ıniktarı kıymeti muhammenenin yüzde 5 nisbetinde depozito pa
rasını hastane veznesine teslim etmesi ve fazla malumat almak 
üzere heri'Ün ıaat 9- 12 müracaatleri ilin olunur. (Huauıi) 

Kırklareli Tüm Satınalma Komiıyonundan : 

Kırklareli Tüm birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme ile 9000 
kilo çekirdeksiz 10 No.lu kuru üzüm utın a.lınacaktır. Muham
men fiyatı 25 kuruştur. Tutarı 2250 liradır. ilk teminatı 65 lira 
1? . ku~uştur. Şartnamesi hergün satınalma komi .. yo~unda. görüle: 
bılır. ihalesi 16-1-937 cumartesi saat 11,5 dadır. lıteklıler bellı 
gün ve saatte teminat mektublarile Tüm Satınalma Komisyonu· 
na 1relmeleri. 

* • • 
Kırklareli Tüm birlikleri hayvanatı ihtiyacı ıçın kapalı zarfla 

250000 kilo arpa alınacaktır. Muhammen fiatı 4 kuruş 50 santim 
olup tutarı 11250 liradır . İlk teminatı 343 lira 75 kuruştur. Şart· 
namesi hergün Tüm aatınalma komisyonunda görülebilir . İhalesi 
16-1-937 cumartesi günü saat ! idedir. İstekliler kanunun 2 ve 
3üncti maddelerindeki vesika, teminat makbuzlarını havi zarfla
~nı ~elli 1rün 'le saatten bir saat evveline kadar Tüm aatınalma 
oınısyonuna vermeleri. 

Vize Askeri Satmalma Komisyonundan: 

l- ~ksiltmede olan iş: Pmarhisarm ıB0,000 ki.lo yulafı. 
2 

- lhaleıi kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. 

•• 

.GAZE1ESI 
Hergün çıkar iktisadi, malve ticari gazetedir 

SALI 

3- Muhammen bedeli 16,200 liradı 
4- İlk teminatı 1260 liradır. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu ban, l ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülur 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

5 İkinci kanun 1937 

Çorlu Kor Satmalma Komisyonundan: 

5- İhalesi 21·1-937 perşembe günüaat 15 de yapılacaktır . 
6 - Şartnamesi her gün arzu edenle Vize satın alma ko

misyonunda gösterilmektedir. 

Deniz Levazim Satınalma ~omisyonundan : 

Kor fırınında yapılacak tesisat açık e~silt~eye konmuştur . 
Eksiltmesi 18-1-937 pazartesi günü saat 15tedir. ilk pey parası ~2 
lira 26 kuruştur. Şartname ve evsafını görmek i stiyen~er hergu~ 
Çorluda Kor satınalma Komisyonuna gelebilirler; Eksıltmeye gı
recekler ilk pey parasına ait makbuzla belli gün ve saatten ev

vel Kor Satınalma komisyonunda bulunmaları · 

Üssübahri satınalma komisyonund:ı : 
Cinsi Miktarı T aklin tutarı İlk teminatı 

Lir K Lira K. 

D . D. Yolları ve Limanları Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

Ekmek 360,000 36,00 2700 00 
Komutanlık kara erleri ihtiyac için yukarıda miktarı 

yazılı ekmek kapalı zarf usulü e 22-ikinci kanun-937 
gün ve saat 14 de eksiltmesi yapncaktır. Şartname 180 
kuruş bedel mukabilinde komisynumuzdan ve İst:-nbul ı 
Deniz Levazim satınalma komisyoundan alınabilir. istek· 
lilerin kanuni belgelerile yukarıda miktarı yazılı teminat 
mektuplarile birlikte teklif mektuparını muayyen gün ve 
saatten bir saat evveline kadar ımit Tersane kapısın
daki komisyona vermeleri. 

Birinci eksıltmesine talip çtkmaması hasebiyle, mu
hammen bedeli 1400 lira olan t 00 ton sönmemiş kireç 
t.~· l ·937 çarşamba günü saat 15ce açık eksiltme ile An· 
karada 2inci işletme binasında satın alınacaktır . Bu işe 
girmek istiyenlerin 105 lira muvakkat teminat i~e ~esika· 
}arını ve şartnamesine uygun olarak vereceklerı numune· 
}erle hazır bulunmaları lazımdır. Şartnameler komisyonu-

' muzca isteklilere parasız olarak gösterilmektedir. 

• * .. 

2-lnşaat- Tamirat-Nafıa işleri reMalzemesi-Harita 

İstanbul tephirhaneıi tamir ed ilecektir . Bak: İstanbul Beledi

yes i İlanlarına . 

---------- -------
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1- İdaremiz Uzunköprü yapnk tütün deposunda 
şartnamesi mucibince yaptırılacağı 6212 lira 21 kuruş 

keşif bedelli su sarnıcı, seyyar döşeme ve muhafaza du· 

3-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

varlarının inşaatı açık eksiltmiy e konulmuştur. 
2- Eksiltme 26· 1-937 tarihine raslıyan salı günü sa· 

at 15 te Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 465 lira 91 kuruştur. 
4- İhal e evrakı 31 kuruş mukabilinde İnhisarlar Le· 

l 

İstanbul Levazım Amiıliği Satınalma Komisvonundan: 

Asker konağı için su borusundan 200 adet altlı üstlü 
karyola 8·1·937 cuma günü saat 15,30da Tophane~e Sa· 
hnalma Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmın be· 
deli 3240 liradır. İlk teminatı 243 liradır. Şartname ve 
nümunderf komisyonda görülebilir . isteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

vazım ve mu bay aat Şubesinden ve Uzunköprü Müdürlüğün . ' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~=:!:!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!~~=~~ 

den alınabilir. 
5- İsteklilerin ihaleden en az iki gün evvel Mimar, 

Mühendis ve yahut bir mimar veya Mühendisle Noter-

4-Müteferri k 
• 

* * 
Üsküdar Belediye muhaııebeciliğine 500 ~ilo tartar 

baskül ahna<'aktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

bir tane likçe musaddak ortaklık vesikası ve resmi dairelerde yap• 
mış oldukları işltre aid vesikalarla birlikte İnhisarlar 
inşaat şubesine müracaat ederek alacakları ehliyet vesi
kası kanunen kendilericden aranılan vesaik ile yu-

1 
karda yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güvenme paralaril c 1 •• 

birlikte adı e:eçen Alım komisyonuna gelmeleri ilan olu· b) M U Z A VEDELER 
M ' ----------nur. ----------------

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

22-1-937 cuma günü saat 15 te Nafıa Müdürlüğünde 2868 lira 
keşif bedelli Pendik Bakterivoloji Enstitüsünde yapılacak Padok 
ve Motopomp kulubesi inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur. 

Mukavele: Ekıııiltme Bayındırlık itleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 216 liradır. İsteklilerin teklif mektublarınm 
en az 2000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göıterecekleri 

vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu mütuhbidlik 
ve Ticaret Odası vesikalarile 22·1·937 cuma ırünO saat 15 te Na- 1 

fı ı Müdürlüiilne gelmeleri. \ 

Nafıa Vekaletinden: 

Ekıiltmiye konulan iş : Seyhan vilayetinde Ceyhan demir 
köprüsü intaatıdır. 

Keşif bedeli 195.000 liradır. 

2- Bu işe aid evrak: 
a- Eksiltme şartnamesi 
b Mukavele projesi 
c Bayındırlık işle"i genel şartnamesi 
d- Fenni şartname 
e- Keıif hülisa cetveli 
f- Proj• 
g- Hususi şartname . 
İstiyenler bu evrakı 975 kuruş bedel mukabilinde Şose ve 

Köprüler Reisliğinden alınabilir. 
3 Eksiltme 26-3-937 tarihinde cuma günü 1aat 16 da Nafıa 

Vekaletinde Şose ve Köprüler Reiıliği Ekıiltme komisyonu oda-
11oda kapah zarf usulile yapılacaktır. 

4 Eksiltmiye girebilmek için taliplerin 11 .000 liralık mu-
vakkat teminat vermesi ve Reımi Gazetenin 3297 sayılı nüshala· 
rında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik veıikası ibraz 
etmeai lazımdır. İsteklilerin teklif mektublarını üçüncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliK-ine mak
buz mukabilinde vermeleri muktazidir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarflarını mühür mumile 
iyice kapahlmı9 olmuı lazımdır. Postada olacak gecikmeler ka · 
bul edilmez. 

ı 

l 

1-Müteferrik 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Ciheti Askeriyeye ait yağız bir kısrak Üsküdarda Atpazarında 
8-1-937 Cuma günü svat 1 O da satılacağı ilan olunur. 

2-Emlak 

İstanbul Belediyesinden: 

Beher metre mur , bb.ıuna 5 lira kıymet biçilen Aksaray yangın 
yerinde 12nci adada 2 metre 50 santim yüzlü ve 21 metre 65 
santim murabbaı sahasındaki arsa satılmak üzere açık arttırma· 
ya konulmuş isede belli ihale gününde giren bulunmadığından 
arttırma 7-1-937 perşembe gününe uzahlmıştır. Şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 8 lira 11 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden: 

Beyoğlu Pangalh Elmadağı caddesi 47 No.lu ev. 
Beyoğlu Pangalh Elmadağı caddesi 45 No.lu ev. 

,, " ,, " 35 " ,, 
" ,, " " 25 ,, " 
" ,, ,, " 23 " ,, 

" " " " 3 " • 
" " " " 1 " " 
r. ,, Cumhuriyet ,, 81 ,, ,, alt katı . 
,, ,, ,, ,, 81 ,, ,, üst k• t. 

63 ,, dükkan. 
" " " " Surp Agop Vakfı akaratından yukarda ya.zıh emlak 31-~937 

sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konuldugun
dan isteklilerin ihale günü olan ll-1-937 pazartesi günü saat H 
buçukta Beyoilu Valnflar Direktörlüğü Mablulat Kaleminde bu· 
lunmaları . 



"'"'T' 
5 ikinci Kanun Sayfa 2 MÜ.ı.. ASA GAZETESl 

~~~~~~~~~====~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~==~~==~========~~~ 

İstanbul Belediyesinden : 

Beher metre murabbaına 2 lira kıymet tahmin olunan 
Fatih yangın yerinde İskenderpaşa mahallesinin Dellal 
odaları sokağında 128 inci ada dıı 37 5 santim yüzlü 91 
metre 34 santim murabbaı sahasındaki arsa satılmak üze
re açık arthrmıya konulmuştur. Şartnamesi levazım mü
dürlilğünde görülebilir. İstekliler 13 70 kuruşluk ilk temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber 11-1 ·937 pazartesi 
günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

1 

İstanbul Defterdarlığından : J 
Numarası 

Eski Yeni L. K. 
Küçükpazar: Kantarcılar so· 
kai'ı 15 15 Dükkanın 5-40 

Heybeliada: Yalı caddesi 

,, Dağ mahallesi 
Yüksek sokak 

Kamerhatun: Filistan çık · 
mazı sokağı 
Heybeliada: Dağ mahalle· 
ıi eski so. 

Yedikule : Fatih Sultan Ye
dikule caddesi Con oğlu 
çıkmazı. 
Beykoz: Çınaraltı Yeni· 
Çeşme sokak 
Kumkapı : Çadırcı Ahmet 
Çelebi Yavuzbent sokağı 

,, ., 
Eminönü: Balıkpazarı 
caddesi 
Boyacıköy : DördüncU so. 

hissesi ()7 50 
119 95 Deponun ta· 

mamı 450 00 

l 9 M. 310 metre mu· 
rabbaı arsanın 

tamamı 155 13 
5 5 Arsanının ta· 

mamı 32 11 

5 71 ,82 metre 
murabbaı arsa· 
mn tamamı. 43 10 

157 1 Tablalı Bosta· 
nın 24 de 10 
b~çuk hissesi 1291 67 

64 ı Dükkanın69t2 

de 6240 hissesi 400 00 
5 13 Hanenin 6-20 

H. 300 00 
5 15 " " 6-20 300 ()() 

88 40 Dükkanın 40-90 
H. 1555 56 

5 4 1 3, 7 l metre 
murabbaı arsa -
nm tamamı 

Beyoğlu: Kurtului Kandilli H n n6 metre 
cad. murabbaı 

248 40 

arsanın ta· 
mamı 00 00 

Beşiktaş: Abbas ağa mahal- 27,27M. 7,9Maa bahçe 
lesi Kuyu sokak iki hanenin 

432 de 
133 hisseleri 369 44 

Beyoğlu : Yenişehir Salhane 
sokak 2 2,6,8 228,84 metre mu· 

rabbaı arsanın ta• 
mamı. 137 10 

Kasımpaşa: Büyük Piyale 7,8, 10, 11 370 200 metre 
mahallesinin Dereboyu sok. murabbaı tarla· 

nın 40- l U08 his· 
sesi. 801 37 

Yukarda yazılı mallar 8· l-937 Cuma günü saat on 
dörtte peşin para ve açık arttırma ile satılacaklardır. 
Satış bedeline istikrazı dahili yüzde beş faizli hazine 
tahvilleri kabul olunur. Talihlerin yüzde ye~i buçuk pey 
akçelerini vaktı muayyeninden evvel yatırarak defterdar
lık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyo · 
nuna müracaatları. 523 (F) "3593,, 

1 İnhisarlar LMüdürlüğünde~ 
8000 metre band .ksunya 

5000000 adet mantar 

saat 14 "örneği vardır ıı 
saat 15 

1 - Yukarıda cinve miktarı yazılı iki kalem mal
zeme şartnameleri mubince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 15-937 tarihine rastlıyan cuma güııü 
hi:1:alarmda gösterilen eatlerde Kaba taşta levazım ve 

mübayaat şubesindekiıhm komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin ştnamelerini almak üzere hergün, 

pazarlık için de tayi~dilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 
güvenme paralarile bıikte adı geçen komisyona gelme· 
leri. "3620,, 513 3 -•I 

"' * "' 
Şartname ves:eşifnamesi mucibince Cibali Tütün 

Fabrikası bodrum kanda yapılacak 7 393 lira 47 kuru~ 
keşif bedeli tamirat , tadilat açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme 111-1937 tarihine rastlı yan Pazartesi 
günü saat 15 de Kah.taşta Levazım ve Mubayaat şube · 
sindeki alım komisyounda yapılacaktır . 

3 - Muvakkat taıinat 554 lira 51 kuruştur. 
4 - İhale evrakı36 kuruş mukabilinde her giln söı:ü 

geçen şubeden alınailir. 
5 - İsteklilerin haleden en az iki gün evvel İnhi · 

sarlar İnşaat şubesiıe gelerek bu g ibi işleri muvaflaki
yetle yaptıklarına dar resmi vesaik gösterildikten sonra 
alacakları ehliyet veikası ile kanuneı. kendilerinden ara· 
nılan vesaik ve yüzre 1,5 güvenme paralariyle birlikte 
yukarıda adı geçen ılım komisyonuna gelmeleri ilan olu· 
nur. 370-l 527 3 - 4 

• * • 
10·12-1936 tarihnde pazulığı yapılacağı ilan olu ,un 

15,000 kilo toz sigara makine kolas1 için eldt: edilen fiat 
layık had görülmedığinden pazarlık ı 2· l ·937 tarihine rast· 
lıya!1 Salı günü saıt 15 e talik edilmiştir. 

isteklilerin şart11ameleri almak üzere her gün, pazar
lık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve ~l~bayaat şu
besindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

• • • 

(3840) 546 2 - 3 

ı - taaremızın İ--=- ı:;- ı,. : ı...... .,., ... , ... .. ı.--- .... : ı n11 
c:ibince 24 ton mazot pazarlıkla satın almacaKtır. 

2 - Pazarlık 13-1-937 tarihine rastlayan Çarşamba 
günü saat 15 de Kabataşda levazım ve mubayaat Şube· 
sindeki a.lım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin şartnamesini almak üzere hergün, pa· 
zarlık içinde tayin edilen gün ve saatte yüzdt: 7,5 gü-

venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur· '"3880" 551 2-4 

Lstanbul Gümrüğü 
Başmüdürlüğiindeıı 

sada kahve d rlığına meydan 
vermi yecek tedbirleri almağa 
rnecburdur. 

Şirket hususi takas, konten
jan vesaire gibi kayıtlarla mu · 
kayyed olmayan kahve ithali 
i nhisarını elinde bulundura
caktır . 

Mukavelenin bir maddesine 
ııöre, şirket perakende satış 

yapmıyacaktır. 62 çuvaldan aı 
miktardaki utışlnr perakende 
uyılacaktır . 

Teknik Okulu 
Nafıa fe n mekte binin Teknik 

okuluna kalbi hakkındaki ka
nur. layi hası Vilayete bildiril
miştir. Bu okulda icabı halinde 
yabancı mütehass11 ve profe
sörler istihdamına ve bunlarla 
müddeti beş seneyi geçmemek 
üzere mukavele yapmağa Nafıa 
Vekili salahiyettardır. 

Nafıa Fen mektebinden me
zun olup ta halen Nafıa Veka
l etı teşkilatında ve !)evlet De
ın iryolları idaresinde maaş ve
ya ücretle müstahdem bulunan 
ve bu kanunu neşri tarihinde 
.tO yaşını ı;reçmiyeole r arasında 
mühendislik tahsil etmeğe ka · 
biliyeli görülenler asli va::ife
leri müsaid bulunduğu takdirde 
mekt.!be başladıkları tarihten 

1 itibaren bir sene için maaş ve
ya ücretleri tam olarak veril
mek ve bu müddetçe memu
riyetler;ne aid bütün hakları 

mahfuz kalmak şartile Teknik 
okulunda açılacak kurslara Na
fıa Vekaletince gönderilebi
lirler. 

Bu evsafı haiz olup ta dev· 
!etin diğer teşkilatında ve be
lediyelerde veya !:-unlara bağlı 
müessesselerde istihdam edi· 
lenler de bu kurslara kabul 
olunabilirler. 

Kursta muvaffak olanlar Tek 
nik okulu mezunlarına verile· 
cek haklardan istifade elerler. 

Okulun bir müdürü, muavini, 
ı ..... ::an memuru, ka tibi . dahiliye 
başmemur ve memurundan baş
ka !() muallim lö da muallim 
muRvini bulunacaktır. 

Yapıları kontrol 
Son zamanlarda şehrimizde 

yapılan birıalardan bir kısmının 
çabuk bozulduğu, rütubet aldı
ğı, damının aktığı görülüyor. 
Bu hal fena malzeme fena ışçi 

kullanılmasından ileri gelmek-

Gümrük satı~ından : Safi 2650 kilo µamuk çanta ve fi~t:kliğ-in sa· 
tı~ı Açıkıöı. gazetesinin 31-12-1936 günlü nushasiyle il.in t: dılmiş tir. 

('!818) 54~ 

PİYASA HABERLERİ 

\ İstanbul Belediyesi ilanları l I Türk - İtalyan ticaret 
anlaşması 

4 - ihracatçılarımızın muh
temel kambiyo zararlarının önü
ne gı!çmek için İtalyadaki kle
ring hesaplarımızın Türk lirası 

olarak tutulma•ı temin edil
miştir. 

tedir. Belediye bu hali göz önü
ne alarak ileride yapılarda kul 
!anılacak malzemenin nevini ve 
nasıl olması liizım geldiğini ta
yin etmek fikrindedir . Bu hı ı

suıta bir talimatname yapıla· 

cakhr. Bundan başka yapıların 
daha sıkı surette kontrolü dü
şünülüyor. Buııün bu vaıifeyi 
belediye mühendisleri yapıyor. 
Halbuki belediye mühendisleri
nin bir çok işleri vardır. Bu 
ıebeple 11rf yapı işl e ı-ini kontrol 
etmek üzere mütehassıs mimar 
ve müht:ndislerder. mürekkep 
bir yapı müfettişliği tesisi dü· 

şünülüyor. Yapı müfetti,liği mü
hendisleri yalnız binaların yapı
lar kanuna ve talimatnameye 
uygun olmasını deiil. kullanı· 

lan malzemeyi de kontrol ede
ceklerdir. 

Sarıyerde Dereağzında sellerin tesirile gelen ve biri
ken kumların çıkarılması için 7-12-93ı tarihinde verilen 
ruhsatnamenin müddeti hitam bulmuştur. Bura dan kum 
çıkarmak isteyen olduğu taktirde bir hafta zarfında iatida 
ile İstanbul Belediyesine mUracaat etmelerı ilan oiunur 

• • • 
(8) 1 

Muhammen İlk 

Üsküdar Belediye muhasebeciliğine 
lüzumu olan 500 kilo tarlar bir ta· 
ne paskül 
İstanbul tephirhanesinin tamiri (Fen 
işleri müdürlüğünden bu iş iç in ve· 

tutarı 

L. 

120 

teminatı 

9 

sika almak şarttır.) 279,7 l 20,98 
Yukarda muhammen tutarları yazılı Paskül ve tamir 

ayrı ayrı pazarlığa kon~lmuşlardır. Şartname ve keşif 
evrakı Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler hizala
rında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 7- t-937 perşeınbe günü saat 14 de Daimi encümen· 
de bulunmalıdırlar. (B) 2 

Yeni Türk-ltalyan ticaret ve 
klering anlaşmaları 29 kinunu 1 

evvel 936 gününde Romada 
imza edilmi,tir. Müddeti 18 

aydır. 

Yeni anlaşmanın eıas hatları 

şunlard1r : 

1- Anlatmaya bağlı müte
kabil kontenjan listeleri ile iki 
taraf ticareti münhasıran kle· 
ring yolu ile cereyan edecek· 
tir. 

2- Hususi takas muamele
leri ilga edilmiştir. Eıki anlaş
ma mucibince iki taraf alaka· 
dar makamlarının tasfibi ile 
başlamış olan huıusi takaslar 
eski hükümler dahilinde tasviye 
edilecektir. 

3- İtalyan adaları ve mils
temlekelerile olan ticaret, ev
velce olduğu gibi yine klering 
harici bırakılmı9tır. 

5 Anlaşma metni bilahare 
neşredilecektir. 

Roma 30 (A. A.) - Dış işleri 
bakanı Kont Çiano Türkiye 
büyük elçisi B. Ragıp Baydur 
Türk-İtalyan ticaret ve seyri 

lsefain muhadesini ve dii(er 
bazı ekonomik anlaşmaları İm· 

za etmişlerdir . 

Kahve ihtiyacı 

İktisad vekaleti ile (Brezilya 
kahve-si Türk Anonim şirketi) 

arasında imza edilen ve bu 
günden itibaren bir sene müd
detle ıneri olacak mukavele
nameye ,öre Türkiyenin kahve 
ihtiyacı münhasıran bu 9irkel 
tarafından temin edilecektir. 
Şirket , ınuka ve leye MÖre, pi ya· 

Belediye 937 bütçesine bu 
hususta tahsi at koymak niye· 
tindedir. 

Beyaz peynir 
Son günlerde beyaz peynir 

fiatleri yükselmiştir. Tam yağlı 
mallar toplan 40, yarım yağlı

lar 21 kuruşa satıhyor. Halbu
ki bundan on gü.ı evvel tam 
yağlılar 33 ve yarım yağ':ılar da 
15 kuruştu. O zaman 3 kuruşa 
güç müşteri bulan yağsız pey
nirler bile şimdi 10 11 kuruşa 
satılmaktadır. 

Kış yüzünden piyasaya az mal 
gelmesi bu yükselişe sebep ola
rak gösteriliyor. 

Perakende fiatler haddinden 
fazla artmıştır. Tam yağlı pey
nirleri 60 kuruştan aşağı almak 
kdlbil olmadıaı ~ibi bu maldan 

bir çok bakkallarda bulmak da 
mümkün değildir. Yaram yatlı · 
lar ise 40-50 kurut arasında 

satılmakta ve en çok bu cins 
beyaz peynir istihlak edilmek· 
tedir. Bu peynirin toptan alını'ı 
21 kuruş olduğuna göre kiloda 
1 kuruş nakliye masrafı hariç 
bazı bakkallar asgari olarak 18 
ve bazıları da 28 kuru' birden 
fırlatmaktadırlar. 

Alman ekonomisi 
Alınanyadaki vaziyet tetkik 

eden The Ekonomist gazetesi 
nazi ileri ğelenlerinin yakında 
alacakları kararları endişe ile 
beklenmekte ve : "Almanya 
acaba tam bir anarşinin ifadeai 
olan şi mdiki sistemi mi ipka 
e.1ecek yok a ekonomi saha· 
sanda enternasyonal bir itbir · 
!iği sistemi mi takib edecek,, 
sualini sormaktadır. 

Bu gazele bu günlerde Ber· 
!inde ehemiyetli kararlar veri
leceğini kaydettikten ıonra B. 
Hitler'in ekonomik zorluklarla 
mücadele eden alman halkını 
oyalamak için, gerek Almanya 
ve gerekse bütün Avrupayı bir 
tehlikeye düşürecek bir mace
raya atılmasından endişe etmek· 
tedir. 

Ham madde meselesi hak· 
kında da bu gazete şöyle yaz· 
maktadır: 

"İngiltere bazı ıömürge top· 
raklarını terketmeğe razi olıa 
bile Almanya ham maddeler 
elde edebilmek için bu toprak· 
ta i \etilecek yabancı sermaye· 
sine muhtaç olacak ve bunun 
için bir istikraz yapması lizım 
gelecektir. 

Halbuki bugün hiç bir dev• 
lct haz.nesi böyle bir iıtikrazın 
sermaye ini ve faizlerini ga
ranti edemez. Böyle bir temi
nat olmayınca da kimıe Al
manyaya 937 senesinde pata 
verm iyecektir. 

Çobanbeylideki hayvan 
ihracı 

Çobanbeyli. coğrafi vaziyeti 
itibarile bilhassa şark viliyet
lerımizin Suriyeye çıkardıaı 

hayvanların ve maddelerinin 
tabii geçidleri arasında bulun
maktadır. Hayvan hareketleri
ni kolayl ştırmak ve bu suret· 
le ihraç faaliyetlerini çoğaltmak 
için Çobanbeylinin hayvan ve 
maddelerinin ihracına mahsus 
kapılar arasına okulmaıı Zi· 
raat bakanliğınca kaaaalaştı· 

rılmı,tır. 

Maliyede fiş usulu 
Yetim ve mütekaidlerin tes· 

bil ve tayinini kolaylaştırmak, 

bun1arın oturdukları yerleri ko· 
layca tayin etmek ve bu suret· 
le muamelelerde ürat ve ko
laylık temin etmek için mun· 
tazam borçlar umum müdürlü· 
Q'ü fiş usulü kurulmasını ka· 
rarla,tırmış ve bu husuıta ça · 
lışmalarına batlam ıştır. 

İş Bankasının teminat 
mektubları 

Maliye Bakanlıtı Türkiye iş 
Bankasının resmi daireler için 
verebileceği teminat mektubla· 
rının 31 -12-937 tarihine kadar 
daha bir sene müddetle kabul 
edilmesini kararl ştırmıt ve bu 
kararını alakalılara bildirmit· 
lir. 

Kadıköy su şirketi 
Kadıköy ıu ,irketlne evvelce 

verilen 10 aünlük mühlet 
2-1-937 de bitti. Eğer şirket 2 
ııün içinde tesisatını ııhilettire· 
ceği hakkında bayındırlık ba· 
kanlığına teminat veremezse 
mukavelesi f,.sh edilecektir. 

Belçika buğdaydan alman 
gümrük resmini kaldırıyor 

Belçika hükumeti buğdaydaıı 
alınmakta olan gümrük resmi~ 
nin kaldırılmasını ve bu ıuretl• 
ithal olunacak buQ'dayın dah• 
ucuza mal olmasını temin içill 
bir kanun haıırlamıttır. 



~ İkinci kinun --
İstanbul Ticaret Borsası 

Madde 

Butday Ekatra yumutak 
Yumu,ak 
Yumu4ak 

.. 
,, 
" 
" ,, 
" 
" 
" 

Arpa 

" 
Çavdar 
Mıaır 

" Yulaf 

Sert ekıtra 
Sert 
Sert 
Sümter 
Kmlda 
Mahlut 
Yemlik 
Dlikme 

Beyaz 
Sarı 

Kut yemi 
K.tohumu: 
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,, ,, 

Afyon 

" Nohut 

" ,, 
Darı 

" 
Suaam 
Fındık 

" 
" Tiftik 

" ,, 
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" yapak 

" 
" ,, 

ince 
kaba 
iıpanya tohumu 
kalburlanmıf 
natürel ye-ni 
beyaz 
ıarı 

Yeni mahaul 
içtombul 
İçaivri 
Kabuklu 
Oğlak 

Ana mal 
Çengelli 
Deri 
Kaba 
Sarı 
Anadol kırım 
Tabak 
Trakya kırım 

8. peynir: 
,, tabak 

tam yağlı 
yarını yatlı 

yat•ıı 
" " 

" z. yatı 
" " 
,, il 

Nebati 

" ,, 

il 

Un 
,, 
,, 
,, 
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yağlı 

yaQ-aıı 

Ekıtra 
Birinci yemeklik 
Sabunluk 

yat Ay çiçeti taaf. 
,, Hat hat 
,, Pamuk 
,, Suaam 
,, Bezir pifmit 

Elutra elutra 
Ekıtra 

Birinci yumutak 
,, Hrt 

Razmal 
Pupal 
Kepek 

6 30 
6 20 
ö 10 
7 ıo 

6 15 
6 5 
5 7 50 
5 39 
5 37 f>O 
.. 35 
4 25 
5 20 
4 20 
4 35 
4 20 

12 10 
9 10 

500 
450 

10 20 
7 10 
6 
4 25 
3 35 

18 
72 

40 
150 
145 
119 
115 
100 
117 20 
62 20 
36 
73 
47 20 
41 7 
27 38 

8 
40 
16 
56 
50 
37 

·•2 
38 
45 
34 
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650 
525 
515 
237 20 

2 12 
2 30 

Azami 

7 5 
6 25 
ti 20 

6 25 
(j 15 

6 iti 
4 39 
4 30 
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491 10 

18 20 

154 

65 

14 

30 23 

45 

60 

44 20 
40 
45 20 
36 

820 
775 
750 
724 
27d 

3 10 

lıtanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 
Maddeler.-

Afyon, Ara,it yaA-ı, arpa, Avderiıi, AyçiçeQ'i yaQ'ı, Badem, 
Bakla, Bezelye, Börillce, Butday, Bulııur, Burçak, Ceviz, Çav· 
dar, Darı, Faıulye, Fındık, Hathat tohumu, Hatha, yatı, ipek, 
irmik, Kaplıca, Keçikılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
Y•tı, Koıa, Kutyemi , Mercimek, Mıur. Nohut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Katar) Razmol, Suaam, ıuum 
Yaaı, Tiftik, Un (Butday, M111r) Yağ, Yulaf. 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

fatanbul, Galata, Mahmudiye Caddeıi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir • kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler satılır ve alınır, asri art:ıiyen kuyu 

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

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
DeQ'irmen teıiaatları taabhut edilir. 

MÜNAKASA t.ZETESI 

fratelli S P [ R CD 
Borsa - Piyasa 

4-1 - 1937 

1 
Galata Gümrükleri karşısında Boıı Parası 

Hüdavendigar Han. ----

Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro1al 
Neerlandez dö Navigaayon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A 
materdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 
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HERMES ,, 9 12 n 

Neerlandeı kompanyuının 

nehri vapurları limanlar i ~in 
husuıi ve seri aeferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyaaı ile anlaşıl· 
mak ıuretile bütün dünya li· 
manları için dotru ~:on4imen· 

t> lar veri Jir. 

iTHALAT SERVİSi 

CBurgaz, Varna, Köıtence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9·12·H36 ya doğru 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya •eyahat teşkilatı 
Götürü ıeyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu • 
Demiryolları ,, 
Bagajların aigorlaaı 

ltalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
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da FRA TELLi SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra . 

caat olunur. Ac,ılış Kap.ıııı: 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANY ASl 

Y okohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyif, Port·Said, 
Beyrut ve Iıtanbul limanları 
araaında doğru seferler: 

Pire, Marailya. Valansiya, Li
verpool için Hareket 

(do~ru ve aktarma11z) 

TOYOOKA MARU 18-12 936 

DAKAR MARU 18-1·937 

DURHAN MARU 18·2-9.'37 ye 
doğru. 
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Müessesatı Tüccariyeniı1 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 

Kapanı~ 

23,0:. 
21, 130 

21 ,6.'i 

K pnıı 

4.\, 1' 
:i~,[ıı 1 

\-! , ı .• 
:i~,50 

43 2l 

Seneba.şının yaklaşması dolayısile müessesatın ya· 
pacakları senelik ilan mukavelelerinde HABER ve 
KURUN gazetelerine verilecek ilanların yalnız Servi· 
simiz tarafından yaptırılacağı ve bilvasıta iJan alınmı · 
yacağı alakadar müesseselerin şimdiden göz önünde 
bulundurmalarını dileriz. 

Vakıt Propaganda 
Servisi 

1 
Faydalı Adresler 1 

-------:' 
Doktorlar 

Dr. Murad Rami Aydın 

Göz hekimi, oeyo2'lu, Misk 
sokağı No. 15. Tel · 41553 

Dr. Hayri Ömer 
Zührevi ve cild hutalıklan . 

ÔQ-leden sonra Beyoğlu, A2'aca· 
mi karşısında No. 313 Tel. 43585 

Dr. Horhoruni 

Eminönü eczanesi yanında her 
ıün akşama kadar hastalarını ka-
bul eder. Tel. 24131 1 

imtiyaz ıahibi ve yaz~ itleri 
Galata Billur ıokak N.:>, 10 

Diş Doktorları 
Übeyt Ölçer 

Cumartesinden maada hergün 
hastalarını kabul eder. Edirneka 
pı, Karagümrük, Tramvay dura 
tı No. 95 

Meshur Markalar . 
ilaçlar 

Hormobln tabletleri 

Ademi iktidar ve bel revşe 
i~ine karşı. Her ecıancde ara 
yanız. Tafsilat: Posta kutusu 
1255-Hormobin 

A2! .-· 
Direktörü: laınail Girit 

Baııldıiı yer: ARTUN Baıımevı 

(Suite de la 4eme page) 

Les fluct1.&ations des obligations .. Anatolie,, 

Le paiement des couponı des obligations Anatolie, 
venuı a echeance le 3 novembre n'a pu commenceı 
lı ı'effectuer par suite du differend aurgi entre la So
ciete et le gouvernement au sujet de la monnaie 
danı laquelle ce paiement allait etre fail. 

Afin de regler definitivement cette queation, le 
ııouvernement avait convoque le 30 aeptembre dernier 
a Ankara leı representanta de la Societe des cheminı 
de fer d ' Anatolie auui bien que ceux de la Societe 
du port de Haydar pacha. 

Entretemps, lea obligationı Anatolie avaient hauı· 
se de 40,70 iı .:ı2,so en prevision du paiement dea 
coupons. Ce paiement n' ayant pas cependant eu lieu, 
cea titres sont rctombes a 41,20. 

Hier, les transactions sur lea titreı Anatolie ont 
accuıe une certaine animation, ce qui a influe favo 
rablement ıur leuı prix . 

il n'est nullement question de creer 
un office de "Takas,, 

Un de nos confreres a annonce que leı com
miuions de Takas (compens:ıt 'on) rattacheea actuel
lement aux Vilayets ıeraient supprimeeı et rempla
ceeıı par un office de compensation. 

On avait deja annonce qu'un projet de loi 
etait en cours d'elaboration afin de rattacher a un or
ganisme lea commissionı de Takas dont la situation 
n'avait pu entierement a' elucider juıqu'a preıent . Ce 
proje-t tend iı faire gerer les affaires d~ Takas par 
un ıecretariat-general rattache iı la Banque Centrale 
de la Republique. il n'eıt nullement queıtion de creer 
un office de Takas . Touı lea pouvoin de ıigner ıe
ront confercı İl ce ıecretariat general qui aura danı 
certaines parties du pays des bureaux de Tak&1 de
pendant directemeı\l de lui . 

La cote du ble 

Leı approvisionnemenh de ble a htanbul ıont en 
augmentation. 960 wagons sont arrives, avant quel-

qut:s jours, et n'ont pas tou• trouve acquereur. La cote 
a baisse de 5 paras le coul's de la veille et la baiıse 
porte sur touteı les qualites du ble. L'extra Polatli 
eat a 6 ptra 30 paras, le- ble blanc a teneur de ıeigle 
it 6, 17 et demie, la co~e des grains autres que le ble 
n'a pas change. Les emblavures d' hiver ın Anatolie, 
en qualite et comme rendement sont tres 1atiıfai1&ntea 
. en juger au renıeignements qui parviennent a ı.
tanbul. Les pluies de la aaison ıont tombees a point. 
Cependant de Kechan , d ' lpaala, de Tekirdagh en 
Thrace, sn •iınale qu'un peu d ' ivraie parait danı lea 
plaotationı . 

Les depôts non reclames des banques 

Conformement il la loi sur la protection de l'e
parg·ne, toutea les Banques qui avaient cheı elleı des 
depôta de clients non·reclames ont cede leur depôt en 
eapecea ou en nature il la Banque Centrale. 

La Banque a de son côte, decide de mettre en 
venle une partie dea depôts de valeun non•reclameı 
danı le delai legal. La vente aura lieu danı la aalle 
dea encheres municipalea a Istanbul. Leur contreva
leur ıera venee au Tresor. 

Lea anciena proprietaireı n'ont pluı le droit de 
reclamer leur avoir. 

Une nouvelle demarche des industriels 
au sujet des files de coton 

Sur le refus oppose pat le ministere de l'Econo
mie a la proposition des industriels d' importer direc
tement les files de coton sanı recourir il son autori
sation prealable, les intereues viennent d 'entreprendre 
de nouvelles demarchea aupres du miniıtere pour que 
cette autoriaation leur aoit accordee par le monopole 
des atupefiants charge de conduire cette affaire, 

Les exportations de boyaux 

Le developpement de noı exportationı de boyaux 
eıt frappant. Le marche a'est beaucoup ,·affermi. Cea 
jours derniers, lea affaires traitees pour le compte de 
l' Amerique ont eu pour effet d'accroitre ıenıiblement 

lles prix. Des exportations importantes ont eu l~u 
durant le11 hu it derniera joura ıi deatination de I' Ame· 
rique et de l' Allemagne. 

Facilite aux importateurs 

Le ministere de l'Economie nationale vient de 
prendre une nouvelle decision au ıujet de l' importa
tion de marc:handises qui proviendront de payı qui 
ont conclu avec la Hollande un traite de compenaa
tion . D 'aprea cette decision la contre-valeur des mar
chandises importeea de ces payı ıera depoaee il la 
Banque Centrale de la Republique en fonda ou ıouı 
forme do letlre de banque. 

Cette reıolution est consideree comme une grande 
facilite offerte aux iınportateurs . 
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Conıtruc ion d'un pont en fer sur le 195000 - 11000- Pli cac-h. Dir. Ponts et Chaussees-Min. Tra
vaux Publics. Ojeyhane (cah. eh. P. 975). 

Repara•ion du loca! de desinfection 279 71 ?.O 98 Gre a grt; Com. Perm. Municipalite Istanbul. Scretariat Municipıılite I:.tanbul. 

d'lstanbul. 
lnıtallation a faire dans ı. four du 

corpı d'armee. 
11 

Construction d'un loca! pour pacldock 
et d'un autre pour moto-pompe a 

IJ l'lnıtitut de bacteriologie de Pen-

i 

dik. 
Conıtruction de murs de clôture, ci

terne d'eau, plancher mobile ete. 
au depô\ de tabacı d'Ouzounkeu· 
pru (cah. eh. P. 31). 

Chaux vive: 100 tonnes (aj.). 

Ameublcment pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

Litı doubleı (fabriques avec dcs tu
yaux d'eau) : 200 pieceı (aj.). 

Provisions 

FranreolH pour la rarnison d' An-
kara . 

Poulea : 3600 pieceı. 

Orre : 250 tonneı. 
Raiıin ıec sanı pepinı ı No. 10) : 9000 

kiloı. 

Pain :9 tonnea - Lait de vache : 10 
tonnea - Viande de boeuf : 1,2 
tonne - ld. mouton : 1,2 tonne. 

1 
Viaade de boeuf : 58 tonneı - Savon : 

12,8 tonnes - Foin ıec : 40 ton
neı - Paille : 30 tonnea . 

Pain : 360 tonneı. 
il Avoine : 280 tonnes . 

92 ~6 Publique Com. Ach. Corpı Armee Tchorlou. 

2868 - 216 - ,, Direction Travaux Publics lstanbul. 

6212 21 465 91 ,, Com.Ach.Econom.Monop. K.tacbe. 

1-400 - 105 - n 2me Com Expl.Ch. Fer Etd Ankara. 

3240 - 273 Gre a gre Com. Ach lntend. Ist. Tophane. 

630 -

2340 -
1 250 

2250 

47 15 Pu blique 

175 50 " 
343 75 Pli cach. 

65 75 Publı4ue 

5 o o ,, 

,, 

Com. Ach . Oir. lntend. Ankara. 

,, 
Com. Adı. Division Kirklareli. 

,, 

Hôpital Bulgare Chichli. 

Com. Ach . Militaire Vize. 

36000 _ 2700 - Pli c&ch. Com. Ach. BaseNavale Marm.lzmidt. Com.Aclı.lntend.Mar.Kas•İmpaclı,., 

26200 - 1260 - ,, Com Ach. Militairo Vize. 
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La culture del'Olivier 

-

Les specialistes en matiere de culture de l'olivier, 
COn\ oques a Ankara en vue d'etablir leı mesures a 
prendre pour le developpeınent de cette production 
ont tenu leur premiere reunion lundi passe a Ankara 
sous la presidence du ministre de l' Agriculture, M. 
Muhlis Erkmen. Les deputes des zones de production 
de l'olivier assistaient a cette- reunion au cours de 
laquelle on a donne lecture du rapport elabore par 
le ministere de I' Agriculture au ıujet du devclop

7-1-37 14 I pemcnt des olivenies. ı " 

18 1 37 15 -

'22-1-37 !5 -

26-J-37 ıs -

13-1-37 15 

8 1-37 ıs 30 , 

--------

18-1-37 

18-1-37 
16·1-37 
16-1-37 

13-1-37 

15-1-37 

22- 1-37 
21-1-37 

11 -

15 -
11 -
11 30 

ı 1s -

1 

15 16 1 

14 -
15 
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Les dirigeants du "Türkofis,, 

L'ex-attache commercial de Turquie a Paris, M. 
Fahreddin, norııme a une fonction a la preıideoce du 
Türkofis vient d"arriver en notrP. ville; l'attache com
mercial a Rome, M. Suphi Ziya, nomme directeur de 
de la seclion d'lstanbul du Türkofis, est attendu ces 
jours-ci. 

. 
Les modifications a introduire a in nouvelle 

loi s'!.lr les dettes commerciales 

Une importante reunion a ete tenue a la Chambre de 
Commerce avec la participation deı economistes, des fi
nanciers, des professeurs et des docents notoireı do no· 
tre ville. Les deliberations sur les desiderata des milieux 
economiques au sujet des modifıcations qui seront intro· 
duites dans la nouvelle loi ıur le commerce et les def
tes. Plusieurs idees furent miıes en avant mais il fut fi
nalement decide, aHn 4ue des renseignemenh exactı 
puissent elre fourni• iı. cet eHet au g-ouvernement, de 
constituer une commiısion pour ctudıer a fond la qucı
tion . 

A la s..ıite de cette d ecision, une commission de cent 
membres a ete constituee. Elle se compose <ie profes
scur , de fınanciers d'ıııdustriels et de comm'!rçants. 
Celle·ci s'est i:'roupee en trois ııous·commıssions en vue 
d'etudıer la question au point de vue juridique, financier 
et cconomique. A.pres l'achevement de leurs etudes, la 
commission dıscutera, dans une r~union plcnicre, leurs 
rapports qui seront soumis ulterieurement a l'approbation 
des Ministeres de lı Justice et de l'Economie. 

L'accord commercial turco-italien a ete proroge 

de 2' JOUrS 

L' accord commercial et la convention de clearing 
turco ·italiens venus a terme hier ont ete prolonges pour 
une nouvelle duree de 21 jours, les negociationı en couu, 
a Rome, n'ayant pu encorc etre achcvees. 

~~~-~~~~~~---~--·~~~~~~~~-·---------- ~~' ~~~·~~--: 1 
Ne pourront exporter que ceux qui scront 

pourvus de la licence a cet effet 

Divers 

Bucule pouvant peser 500 lc:ilos (pour 
I la ıection Municipalite d'Uak.udar). 

(8 Adjudications a la surenchcre 

Papier dore : 75 rouleaux ( 7500 ki
los). 

Poulain : 1 piece. 
Bidona : 70 piecea. 

120 9 - Gre a gre Com. Perm. Municipalite lıtanbul. 

10596 79 795 - !Pli cachete Direction V; ı :> • Üo;ıanes (ıtanb. 

:lS - 2 63 Publique 

Marche aux dıevaux Uık.udar. 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. 

Secretariat Municipalite lstanbul. 

Com. Ach. Militaire Selimiı'. 

7-1-37 

23-1-37 

8-1-37 
19-1-37 

14 -

Conformcment aux dispositionı de la loi ıur le con· 
trôle des exportations, a partir du 17 du moiı, ne pour· 
ront proceder a des exportationı qu~ leı commerçant• 
pourvus d'une licence delivree par le Mınistere de l'E.• 
conomie. 

1 Le liconces en question sont arrivees hier d' Ankar• 
1 et ont commence a etre dislribuees aux interesseı. ---

! 

1'.l 

10 -
14 - 1 

1 

1 

1 

Les taxes pour usage des embarcaderes 
La loi qui fixe les medalites selon lesquelles le• 

taxes pour usaııe dea embarcadereı seront perçue• 
entrera en vigueur le ler janvier. Leı municipalite• 
sont chargees de les percevoir sel•Jn le bareme que 
le ministere de l'Economie nationale aura a etablir et 
a faire approuver par le Conseil deı miniıtreı . 

(Lire la suite en 3eme pa1ıe) 

GRAND COFFRE-FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

A vendre d'Occasion 
S'adresser: Okdjilar bachi, No. 89 

Bayazid, İstanbul 
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