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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
6 

12 
" 
" 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reami makbuz bedeli olma
yan tediyal makbul değildir. 

Yıl: l Sayı : 238 

iÇi N DEKiLER: 
a) Münaka~alar 

,- Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 
Elektrik·HavagaZL·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 

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

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Müteferrik 
b) Müzayedeler 

Müteferrik: 1 
Emlak 1 _ _,_ ________ _. 

• l) M Ü N A K A S A L A R 
~ 
•zak, Zahire, Et ve Sebze: 

Selımiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- 120,000 kilo ekmek imal ettirilecektir. Unu ciheti Askeri
en verilecek ve 100 kilo undan 143,5 kil0 ekmek alın2caktır. 
ıınin bedeli 2760 liradır. 
2- Şartnamesi Selimiye Askeri Satınalma komisyonunda her 

görülebilir. 

3 ·- Eksiltme 
nen Askerlik 
ılacaktır. 

18·1-937 pazarteıi günü uat 14te Selimiyede 
Dairesi binasındaki satınalma komisyonunda 

~ _ Eksiltme açık eksiltme suretile olacaktır. 
5- İlk temınat 207 liradır. 
li Bu işe gireceklerin bu işle mefgul olduklarına dair resmi 

aik ibraz etmeleri meşruttur. 

inşaat. Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

D. kt"" l" w ünden· Karacabey Harası ıre or ug · 

Hara me k . d 1 k Süthane teıisatı kapalı zarf usu-r ezın e yapı aca .. .. 
ekıiltmiye konulmuıtur. Eksiltme günü 15-1·~37. cuma gunu 

t 15 tedir. Eksiltme yeri Hara Merkezidir. 1emınatı ~u.va.k
e olarak 1350 lira alınacaktır. fenni ve mali şartnamesını ı~· 
enler Hara M"d"' ı-ğ·· A k ra Bursa iıtanbul Baytar Mu•l" . u ur u u, n a , • . k 
uklerınde görebilecekleri gibi mahallinde tetkıkat yap~~ 

Yenlere de Ha a .. tl . de kendilerine izahat verılır. . . r ya muracaa erın . . . 
• lılerın eksiltme günii kanuni veuik ve teminatlarıle bırlıkte 

rada bul l .• unma arı ılan olunur. 

İzmit Tüm Satınalma Komisyonundan: 

Euı ketfi 25815 · · edilecek H lıra 23 kuruş olan Gebzede ınfa 
danın 9950 liralık kısmtoın açık eksiltmesine istekli çıkmadı-

1. an pazarlığa 'konmu,tur. 5-1-937 Salı günü saat 15,30 da 
nıtte T" . umen Satınalma K<?misyonunda yapı)acakbr. Fenni ıart-

l~eıı. ve plinları her gün lzmitte Satınalma Komisyo»unda gö-
ur. isteklilerin belli a" · 9 ı· t . 

1 
.un ve aaatınden bir saat evvel 74 ıra· 

emınat arile komiıyona gelmeleri. 

* • • 
Afyonkarahisarda bir Müdürlük binası Bak·. İn-

aarlar U. Müd iı· 
1 

yapılacaktır. 
· an arına. 

-haçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Çankırı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden: 

l - Çankırı Memleket hastanesinin 99 kalemden iba· 
:t ve muhammen bedeli 720 lira bulunan ilaç ve tıbbi 
alzemesi 24-12-936 tarihinden itibaren 21 2;ün müddetle 
;ık eksiltmeye konulmuştur. 

2-- İstekliler bu husustaki şartnameyi ve ilaç liatesini 
~ markal~rını bedelsiz olarak görmek üzere İstanbul 
ıbhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüile Çankırı Memle· 

~t hastanesi Baştababetine müracaatleri. 
b ~- Eksiltme 14-1 -917 tarihine müsadif perşembe 
nu saat 14 te Çankırı Vilayet Daimi Encümeninde 

llpılacaktır. 

00 

GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESİ 

4
_ Bedeli mubammene göre muvakkat teminat mik-

tarı 54 liradır. .. 
5 T ı "bl · bedeli muhammene nazaran yuzde 7,5 

- a ı erın . . . 

15 h 
bile teminat ve depozıto akçelerıle bırlıkte 

ve esa E .. d h b l l ·ı · mezkur gün ve saatte ncumen e azır u enma arı ı an 1 

olunur. 

Askeri Fabrikalar U. Müd. Satmalm:ı Komisyonundan: 

500 ton uil ıtrik 
Tahmin edilen bedeli l'l75nO lira n yuka•ıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü satınalma 
komisyonunca 19 2-9.37 tarihinde cum günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale rdilecektir. Şartname (; lira 37 5 kuruş mukabilin
de komisyondan verilir Taliplerin muvakkat teminat olan 7625 
lirayı havi teklif mektublarını me:ıkur günde saat !4 e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin i e 249:l numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki ve aikle ınezk ır gün ve saatte komisyo
na müracaatleri. 

4-.Elektrik, Havagazı, Kalorif'"' r Tesisat ve Malzeme 

M. M. Vekaleti Deniz Merke-ı satınalma Komisyonu 
Reisliğinden: 

Cinsi Muhammen bedeli Teminat mik-
l,.ira tarı Ura 

36 MAD 580 tipi ekimolitör malzemesi 20310 1524 
l Yukarıda cinsi ve bedel\ ile teminat miktarı yazılı 8 ka-

lem ekimolatör malzemesinin kapalı zarfla münaka sası 15 şubat 

937 pazartesi günü saat 14 te Ankarada M. M. Veknl:-li binuın
daki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2- Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün Merkez Komis
yonumuza ve nümunelerini görmek istiyenlerin de İstanbul Ka
sımpaşada Deniz Levazım satınalma komisyonuna müracantları. 

2- Eksiltmiye girecc?klerin 249() ıyılı kanun hükümleri da· 
hilinde veaaik ve temİnl!b ha••: mcktu.' rı d.siltrne 1'ünLi nat 
13 e kadar komisyona vermiş bulunmaları. 

İzmit Tüm Satmalma Komisyonundan: 

Gebze kışlasının elektrik tesisatına muktezi malzeme ve 
montajının pazarlığı 5· l ·937 salı günü saat J 4 dP. İzmitte 
Tümen Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Malzeme 
ve montaj masrafları biçile l ederi 2300 liradır. Şartname· 
si ve fenni keşifnamesi her gün İzmitte Tümen Satınalma 
komisyonunda görülebilir. İsteklilerin belH gün ve saatin· 
den bir saat evvel ehliyetlerile komisyona gelmeleri. 

İs tan bul Ko.nu tanhğı S ı tın alını Kı:> mi~yo 'lU n hn: 

Maslak kasrında açılan Prevantoryomun ~lektrik tesisatı ke· 
tif cetveli mucibince yaptırılacağından ihalesi açık eksiltme ile 
18-1-937 pazarte i günü saat 14te yapılacaktır . 

Muhammen keşif bedeli 1991 lira 28 kuruştur. Şartnamesi her 

fÜD öğleden evvel Komisyonda görülebilir. isteklilerin 150 lira· 
lık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanhk ııatınalma Komisyonu
na gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

t - 250 beygirlik Dizel motörü ve teferruatı pazarlıkla satın 

alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 12,000 lire. olup ilk teminat parası 

90() liradır. 
3 - İhalesi 1 - ikincikinun - 937 perşinnbe günü saat t 1 dedir. 
4 - Bu motör hakkında evvelce hav fen ubesince istenmiş 

olan teklifi vermiyenler bu münakasaya girem zler. Bu münaka
saya ııirmek için hava fen şubeıinden bir vesika almak mecbu-

ridir. 
5 - Pazarlığa iİreceklerin 249ll sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde iıtenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve &aatında 
M. M. V. satınalma komisyonunda bulunmaları. 

5. Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v.s 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

ı - Mezbahanın üç senelik et nakliye işi 15 gün müd-
deile kapalı zarfla arttırmayakonulmuştur. 

2- Üç senelik muhammen bedeli doksan bin liradır. 
3- Muvakkat teminatı 6750 liradır~ 
4- Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı 

işleri kalemine gelmeleri ve ihale 15-1-937 cuma günü 
saat 11 de Belediye encümeninde yapılacağından istekli· 
lerin 0 gün saat 1 O a kadar teminatlarile teklif mektub
larını Belediye encümeninde vermeleri. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No . 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşülur 

Telegr.: lst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

2 İkinci kanun 1937 

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

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Müteahhidin yaptığı malın mukavelenamesine uygun olmama
sından dolayı mukavele!li feshedilen leyli Tıb Talebe Yurdunun 
771 çift kışlık iskarpini açık eksiltmiye konulmuştur. 

l - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü· 
dürlügü binasında kurulu komisyonda 6-1-937 çarşamba günü sa
at 15 te yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat: Bir çift iskarpinin fiatı 5~5 kuruştur. 
3- Muvakkat teminat: 303 lira 58 kuruştur. 
4 - istekliler şartname ve nünıuneyi hergün Çemherlitaş ci

varında Fuadpara türbesi karşısında Leyli Tıb Talebe Yurdu 
merkezinde görülebilir. 

5- İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvak1<at garanti 
makbuz veya banka mektubile belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri, 

7 - Mahrukat · Benzin · Makine yağlan ve saire 

Askeri Fabrikalar Umuru Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

600 ton mazot 

Tahmin edilen bedeli 42000 lira olan yukarda miktarı ve cin· 
si yazıh malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma 
komisyonunca 18-1·937 tarihinde pazartesi günü saat l5te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 2 lira 10 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 3150 lira · 
yı havi teklif mektublannı mezkur günde saat 14 e kadar komis· 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki "·esail le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satım.ılma Komisyonundan: 

1000 ton muadili olan 13088888 lira 73 oktanlık ben 
zin ile 2000 ton muadili 27 40348 litre 87 oktanlık hem.in 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Hepsinin tahmin edi
len bedeli 415364 lira 60 kuruş olup ilk teminat parası 
20.165 liradır. Şartnamesi 2077 kuruş mukabilinde M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyonundan alınır. lhalesi 17-2-937 
çarşamba günü saat 15 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, J maddelerindeki belgelerile bir• 
likte ihale saatinden en geç bir saat evveline kadar te
minat ve teklif mektublarını ı\.nkarada M. M. Vekaleti 
Satınalma komisyonuna vermeleri. 

Ziraat Vekaletinden: 

Ve~alet otomobili için açık eksiltme ile 30:>0 litre benzin alı
naca;,tır. 

İhale 13-1-937 çarşamba günü saat 15le Vekalet satınalma ko· 

. misyonunda yapılacaktır. Talihlerin teminat mektubları ile mür"a

caatları ilin olunur. 

ıs-Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Eksiltme tehiri 
Görülen lüzum üzerine eksiltme uatleri ve sair şerait aynı 

kalmak üzere ilan edilmiş olan 3 eksiltme aşağıdaki gibi tehir 

olunmuştur. 
4-1-937 de yapılacak Küçük yol malzemesi 25-1-937 ye 
5-1-937 " " Loko kazan boruları 26·1-937 ,, 
6-1-937 " ,, Çam tomruk 27-1-737 ,, 

Askeri Fabrikalar lJ. Müd. Satınalma Komisyonundan: 

10 ton sarı sabunlu kösele 
2 ton sarı vakete 

Tahmin edilen bedeli 26900 lira olan yukarıda miktarı ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar U Müdürlüğü satınnlma ko
misyonunca 21-1-937 tarihinde perşembe günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 35 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 2017 lira 
50 kuruşu havi teklif mektublarını mezkur iünde saat 15 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu-

1 nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko

i misyona müracaatları. 
i 
\ 



İstar bul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Çanakkale Mfis. Mevki Komutanlığı için 15 kalem malzeme 
açık ekıiltme ile 18-1-937 pazartesi günü saat 14,30da ihale yapı
lacaktır. Muhammen keşif bedeli 1580 lira 75 kuruştur. Şartna · 

mesi hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
119 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber ihale 
günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satı.ı.ılma komis
yonuna gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

i- 815 adet arka çantası ve 1450 adet ekmek torbası kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 7121 lira 70 kuruş olup ilk teminat 
parası 534 lira 15 kuruştur. 

3- İhalesi 18-1-9.17 pazartesi günü saat 15tedir. 
4- Eksiltmeye srireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü mad· 

delerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gününden en geç bir 
saat evveline kadar teminat ve teklif rnektublarını M. M. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

• ... 
1- 5 kalem D. V. L. laboratuvar tecrübe alatı pazarlıkla 

sahn alınacaktır. 
2- Tahmin edilen bedeli 13.800 lira olup ilk teminat parası 

1035 liradır. 
3- İhalesi 8-1-937 cuma günü saat 11 dedir. 
4- Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3üncü mad· 

deler inde istenilen l elgelerile ihale günü ve saatında M. M. V. 

sahnalma komisyonunda bulunmaları. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Tt"mizlik işleri için alınacak saraç malzemesi pazarlıkla alına

cağından şartnamesini görmek İ!:tiyenlerin hergün ya:ıı isleri ka· 
lemine ve isteklilerin de 5 · 1·937 salı günü saat 10 30 da beledi· 
ye encümenine müracaatları. 

&222!!12! 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Müteferrik 

İstanbul Belediyesinden: 
Sarıyerde dere ağzında sellerin tesirile gelen ve birikmiş kum

ların çıkarılması için 7-12-932 tarihinde verilen ruhsatnamenin 
müddeti hitam bulmuştur. Buradan kum çıkarmak istiyen olduğu 
taktirde bir hafta zarfında istida ile İstanbul Belediyesine müra· 
caat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Defterdarlıiı Tahsil Müdürlüğünden: 

Mercan şubesine muamele vergisin cleıı borclu Bezzaz 
cedid mahallesi ,Şefatli sokağında 28·34 sayıda saraci ı e 
ve demir işleri limited şirketinin tahsil emval kanuna 
tevfikan tahtı hacze alınan ve nev'ile adedi aşağıda ya
zılan makine ve sair eşyası 11-1-937 gününde saat 14 te 

ve mahallinde aleni müzayede suretile satılacağmdan ta· 
lib olanların yevmi mezkfırda Mercan şubesi Tahsil .Şef
liğine müracat etmeleri ilan olunur. 

Bezzazcedid M. İsmetiye sokakta demir işleri Jimited 
şirketinin frbrikasındaki makinelerin müfredatıdır . 
1 - Zwickauer Machin Fabrik Nizderschlema markalı 

ve 8 beygirli elektrik motörile işler büyük bir 
pres makinesi. 

2 Ayni marka daha küçük bir pres makinesi. 
3 Ayni marka fabrikanın diğer makinelerini işleten 

trasmisyona merbut daha küçük bir pres. 
4 8 beygir kuvvetir.de elektrik motörü. 
5 Bir aded 6 beygir kuvvetinde diğer bir elektrik 

motörü. 
6 Heinrih Recher Nurnberg marka zımba makinesi 
7 1,30 tu '. fınde torna makinesi 
8 2 metro tuliinde torna makinesi. 
9 Heira marka bir adet planya. 

1 O Bir beygir kuvvetindt elektrik motörile işler makab. 
11 Yarım beygir kuvvetinde elektrik motörile işler 

zımpara biley makinesi. 
12 Heinrih Resher Nurenbt!rg marka büyük kıvırma 

presı. 

13 Ayni marka küçük kıvırma presi. 
14 Bir adet yerli yapı korbe presi. 
15 Yerli yapı küçük zımba makinesi. 
16 Mancester Vitwort kompani marka bir büyük zım· 

ba makinesi. 
17 Büyük makas makinesi. 
18 Heinrih Resher Nurenberg marka makab. 
19 Bir destere makinesi. 
20 Karl Knoyser Zlerroda marka muhtelif şekilde de· 

lik delen zımba. 
21 Ayni marka makinenin küçüğü. 
22 Ayni marka kıvırma makinesi. 
23 Büyük torna. 
24 Heria marka bükme presi. 
25 İki adet muhtelif boyda zımpara bileyi. 
26 İki adet muhtelif boyda makab makinesi. 
27 Bir çivi makinesi. 
28 Bir adet Singer marka üç m<!kineyi ihtiva eden 

kösele dikim makinesi. 
29 (O adet muhtelif boyda mengene. 

2-Emlak 
Beyoğlu Vakıflar Oirektörlüğünden: 

Beyoğlu 

Beyoğlu 
Panıraltı 

Pangaltı 
Elmadağı caddesi 47 No.lu ev. 
Elmadağı caddesi 45 No.lu ev. 
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" " " " ,, Cumhuriyet ,, 81 ,, " alt katı. 
,, ,, ,, ,, 81 ,, ,, üst kat. 
,, ,, 11 ,, 63 ,, dükkan. 

Surp Agop Vakfı akaratından yukarda yazılı emlak 31-5-!:l.37 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırm~ya konulduğun
dan isteklilerin ihale günü olan 11-1-937 pazartesi günü saat 1 l 
buçukta Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Mahlıilat Kaleminde bu
lunmaları. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Şehzadebaşında en şerefli mevkide her türlü bina inşasına 

\llverişli üç parça arsa 
Kıymeti Pey parası Metre murabbaı Harita N.sı 

Lira K. Lira K. 
1964 79 147 50 -U6 23 
1823 72 133 80 416 24 
2008 83 150 70 456 22 
Şehzadebaşında eski Fevziye, yeni Kemalpaşa mahalleııinde 

Fevziye caddesinde 10 uncu ilk okul karşısında hınamı 1316 
metre murabbaında bulunan eski 8 No.lı arsa her birinin onar 
metre yüzü olmak üzere üç parçaya ayrılarak tahmin olunan 
kıymetleri üzerinden ayrı ayrı arttırmaya çıkarılmıştır İhalesi 
18-1-937 cuma günü saat 11 de Çemberlitaş İstanbul Vakıflar 
Başmüdürlüğünde yapılacaktır. İ:ııteklilerin Mahlıilat kalemine 
gelmeleri. 

~~------------~-----.....0------~------~~----~----

İnhisarlar U. Müdürlüğündeı.:__I 
1 - 30-12-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 

ihalesi yapılamamış olan Afyon Karahisarında yaptırılacak 
21735 lira 57 kuroş keşif bedelli Müdürlük binasının ın· 

şaatı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 18· l ·937 tarihine rastlıyrın Pazartesi gü· 

nü saat 15 de Kabataşda levazım ve mübayaat Şube >İn· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
4- İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar 

İnşaat şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap· 
1 

tıklarına dair resmi vesaik gösterildikten sonra ehliyet 

vesikası almalıdırlar. 
5 Şartname ve projeler 109 kuruş mukabilinde İn· 

hisarlar Levazım ve mübayaat Şubesinden ve Ankara 
Başmüdürlüğü ile Afyon Kar.ıhisar Müdürlüğünden alı
nabilir. 

6- Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve· 
sikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale 
günü tam saat 14 e kadar yukarıda adı geçen alım ko· 
misyonu Reisliğine verilmiş olmalıdır '' 3892,, 552 1 -4 

• * • 

1 - Şartname ve krokisi mucibince Çamaltı tuzlasın
daki amele kangarlarına konulmak üzere 2500 lira mu· 
bammen bedelli 500 tek yatağı ihtiva etmek şartile 250 
Ranza pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 8· 1·937 tarihine rastlayan 
saat 15 de Kabataşda levazım ve mübayaat 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

cuma günü 
şubesindeki 

3- Şartname ve krokiler parasız olarak her gün sö· 

zü geçen şubeden alınabil!r. 
4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (3619) 512 3 - 4 

23· 12-936 tarihinde pazarlıkla satınalınacağı ilan olu
nan 75000 metre düz beyaz kanaviçe için elde edilen 
fiat fazla görüldüğünden pazarlık 7-1-937 tarihine raslı· 
yan perşembe günü saat 15 e talik edilmiştir. 

İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım 
ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonuna gelmeleri ı· 

lan olunur. (3838) 544 2·3 

PİYASA HABERLERİ 
:-.:>·~· .. ~= 

Adana liman haline 
getirilecek 

Bir ecnebi firma Ankaraya 
gönd-'rdiği mümesili vaaıtasile 

hükumete Seyhan nehrini man· 

sabından itibaren temizleterek 

genişletmeyi, bu sure:le Ada· 
nayı bir dahili liman haline 
koymayı ve vapurların doğru· 
dan doğruya Adanaya gidebil
melerini temin etmeği teklif 

etmiştir. Nehirde 10 metre de
rinlik yapılacak ve 10 bin ton
luk gemiler Adanaya gidebile· 
ceklerdir. 

İktısat Vekaleti teklifi ted· 
kik etmektedir. 

Eğe mıntakasında 

tütün satışı 

İzmir piyasasında 4 Teşrini
.anide resmen açılmış olan bu 
yılın tütün rekoltelerdeıı yük
sek bir rakama varmıştır. 

Geçen son iki yılda 12 ve 14 
milyon kilo tütün istihsal edil
miş olmasına mukabil bu yılın 

rekoltesi kuvvetli bir tahminle 
30-31 milyon kiloyu mütecaviz· 
dir. 

Müstahsiller, bu seneki istih
salaltan mühim bir kısmının 

ellerinde kaimasından ve fiyat
ların düşü rülmesinden endişe 

etmekteydiler. Fakat böyle bir 
vaziyet hasıl olmamış, piyasa
nın ilk açıldığı günün akşamı
na kadar yapılan satış bir bu
çuk milyon kilo olarak tesbit 
edilmişt!r ki , bu, ihtiyacın şid 
detini ifade eden bu delil ola· 
rak gösterilebilir. 

İlk günün satış fiyatları 75-95 
kuruş gibi memnuniyet uyandı· 
rıcı bir rakam üzerinde dur
muştur 

30-31 milyon kilo tütünün sa· 
tışı bir av gibi kısa bir zaman· 
da sona ermek üzere olduğunu 
sevincle kaydedebiliriz. Halı 

hazırda elde kalan tütünlerin 
yekıinü fena cins olmak üze· 
re · bir milyon kiloyu tecavüz 
etmemektedir. Esaslı hesaplara 
göre bugüne kadar yalnız Aıne· 
rikan kumpanyalarının muba 
yaa ettiği tütün miktarı 13 mil
yon kilodur. Umumi satış ise 
29,5 milyon l<iloyu bulmuştur. 

Bütün bu satışlarda fiyatlar 
70 kuruştan aşağı düşmemiş ve 
mii stahsilin yüzünü güldürmüş· 
tür. 

Kitre fiatleri yükseldi 
Kitre ahcılarımız çoğalmış 

ve fiatler çok yükselıuiştir. Alı

cıların başında Amerika, Al
manya, İtalya ve Japonya gel· 
mektedir. Fiatler cinsine göre 
80 kuruştan 260 kuruşa ka
dardır. 

Alıcı çokluğuna mukabil ma
lın azlığı fiatlerin daha da yük· 
seleceğine sebep teşkil ediyor. 
Hilen 800 çuval kadar stok 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Fidan satışı 

Büyükdere Meyva enstitüsün 
dP gerek Vilayet halkına ve 
gerekse hariç vil.ıyetlere fidan 
satışı başlamıştır. Bir scnelık 
fidanlar 7,5- 10, 2 senelikler 15 20 
kuruşa verilmektedir. Sipariş 
üzerine, fidanlar müessese ve· 
saitile şehirde Ziraat müdürlü
ğüne veya nakliye ambarlarına 
indirilmekte ve bu hizmet mu· 
kabilinde yüzde 1 O gibi cüz' i 
bir nakliye ücreti alınmakta
dır. 

Arzu edildiği takdirde yakın 
yerlere gidecek fidanlar için 
kök ambalajı , uzak mahaller 
için de tam ambalajı yapılmak
tadır. 

Fidan almak istiyenler Bü
yükdere Meyva Enstitüsüne ve
ya Vilayet Ziraat müdürlüğüne 
müracaat edeceklerdir. 

Vapurla nakledilecek fidan-
lardan Şirketi Hayriye dört fi · 
dan için para almamakta, beş 

fidandan üç kuruş, beşten faz
lası için beherinden yirmi para 
almaktadır. 

Kitre mahsulümüz 

Bu sene pek az olan kitre 
mahsulümüze karşı büyük bir 
rağbet vardır. Başta Almanya 
olmak üzere Japonya Amerika 
ve İtalye klllliyetli ,ekilde mal 
almaktadırlar. Elde mevcut 
stok 800 çuval kadardir. Maa
mafih bu alışlarla stokun ta
mamen satılacaj'ı muhakkak 
görülmektedir. 

Evraka pul nasıl 
yapıştırılacak 

Reami dairelerde mua~ 'e 
gören evraka pulların naaıl 

ya pışlırılacağına dair . Maliye 
'ckaleti bir talimatname yap
mıştır . Talimatnameye aöre 2 
pul yanyana değil, 2 santim a· 
ra ile yapıştırılacaktır . imıta 
her 2 pulu iptal edecek 4ekil· 
de ortadaki bo,luğa atılacak· 

tır. Üç pul yapıştırıldığı tak· 
dirde aralarında ayni meaafe 
olacak, üçüncü pulu da iptal 
edecek şekilde bir ikinci imza 
atılacaktır. 

Yumurta kontrolu 
Yumurta ihracatını eskiden· 

beri kontrol etmekte bulun11n 
yumurta kontrol komisyonu 
le fındık ihracatını idare eden 
fındık eksperliği vazifeleri,.e 
devam edeceklerdir. İktisat Ve
kale~i tarafından tayin olunan 
ve başlıca limanlarımızda vazi· 
fe görecek olan kontroller Ve· 
kalet namına yumurta kontrol 
komiayonu ile fındık eksperli· 
ğini ko.ıtrol etmek salahiyet· 
leriyle işe başlamışlardır. 

Yapagı ve tiftik fiatları 
Yapağı ve tiftik fiatleri yük

selmiştir. Anadolu kirli yapa· 
ğısı 54 ten 60 kuruşa, ince 
mallar 64 ten 70 kuruta çık· 

mıştır. Sovyet Rusya her p-ün 
mal almaktadır. Bolvadir• alı' 

tiftik 130, Beylikahır mal 130, 
Polatlı malı yüzde 15-20 _kaba 
hrışık 115 ve Eıkifehir mal · 
ları 140 kuruşa .satılmıştır. 

Susam 
Susam fiyatlarında durgunluk 

görülmüttür. Edirne malı 18 ve 
Keşan malı 18, 10 kuruştur. İs· 
tan bul tüccarlaı ının elinde muh· 
telif cinsten çok stok vardır. 

H~r gün mal geldiği için fiyat
ların düşeceği tahmin ediliyor. 

Buğday beş para düştü 
İstanbulda buğday stoku art

maya batlamıftır. Dl\n şehrimi· 
ze gelen 960 ton buğdayın mü· 
him bir kısmı satılmamıştır. Ev· 
v~lki tüne nazaı·an buğday fial· 
larında beş para kadar bir dü
şüklük göze çarpmaktadır. Pi
yasanın gevşekliği buğday cinı· 

lerinin her biri üzerinde tesirini 
göatermiştir. Polatlının ekstra 
malları allı kuruş otuz paraya 
kadar satılmıştıı. Dört beş çav· 
darlı beyaz mallard.a altı kuruş 

on yedi nuçuk paraya kadar 
verilmiştir. Diğer hububat pi· 
yasalarında hiçbir detişiklik ol· 
mamıttır . 

Kış mahsullerimiz 
Memleketin umumi ziraat ba· 

kımından vaziyeti hakkında ve
"ildiği malumata nazaran, bu 
ıene Anadolunun hemen bütün 
ekin merkezlerinde kışlık naah
sulabmızın yetişme ve ırelişme 
vaziyeti pek iyi görünmektedir. 
Kış yağmurlarının faydalı tenr
leri kendini göatermiştir. Yalbız 
Trakyanın Ke,an, İpsala, Te
kirdağ mıntakalarının kışlık eki· 
len buğdaylarında biraz çalllık 
görülmüştür. 

Bütün esnaf ve tüccarlar 
Ticaret odasına yazılacak 

Ticaret odası, İstanbul mm· 
takası dahilinde bulunan bütün 
esnafla küçük tacir ve sanat· 
karları hep birden tescile ka· 
rar vermiştir . Esnaf, küçük ta· 
cir ve küçük sanatkarların da 
odaya kayitleri lazım geldiği 
halde şimdiye kadar bunların 
dörtte biri bile odaya kaydedil
rnemişlerdir. 

Cemiyetleri teşekkül etmiş 
olan küc;ük tacir ve küçük aa· 
natkirlar cemiyetlerine kayde· 
dilecek, cemiyetleri olunyanlar 
da doğrudan dotruya oda Hnaf 
şubeıine kaydolunacaklardır. ? 

Oda mec1iıi bu husustaki 1 et· 
cilin ve bunu takip edecek mü· 
rakabenin 1937 yılı ilk Ü( ;yı 
içinde ikmaline karar vermit· 
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tir. Bu üç aylık devre içind e 
escil muııınele ini yaptırm ıyan

ln hakkında Ticaret od as ı doğ
ru .. n doğruya icraya müracaat 
edecektir. Odnlar kanununa gö
rt' odanın kesec eği para ceza· 
ları mahkeme kararına lüzum 
olmak ızm doğrudan doğruya 
icr tarafından ve tescil hnr· 
cİ)·le beraber tahsil olunur. 

Buğday fiyatı 
Buğday pi, asasında hiuolu· 

ur derecede düşüklük 6Örül
mekted ir . Dün sabah piyasa 
gevşek olarak açılmış ve öğle· 

den onra biraz hararetlenmiş· 
tir. Şehrimize bol mıktarda 

buğday gelmektedir. Dün 143 
\ agonda 2160 ton buğday gel
J11İşlir Bunun 2070 tonu Ana· 
dol~an ve 90 tonu Trnkyadan 
gönderilmiştir Bu suretle İs
tanbulun buğday stoku gün 
gittikçe artmaktadır. 

Havaların kışlamış olmasına 

rağmen şehirde ihtiyacı fazla
ıile karşılayacak buğday ınev 

cuttur Dün gelen buğdaylar 
kiimilen satılmıştır Yüzde 1-2 
çavdarlıla r 6,75 il e 6,85 kuruş 

arasında atılmıştır. 5-6 çav
darlılar 6,50-6,60 kuruş , H· lO 
çavdarlılar H 6,25 kuruş '20·25 
çavdarlı.ar 6 kuruşa müşteri 

bulmu lur. Ziraat Bankası silo· 
larından henGz piyasaya buğ · 
d y çıkarılmamıştır. Her gün 
gel n miktar arlbkça banka
nın buğday! rına şimdilik ihti· 
yaç kalmıyacağı ve fiatların da 
daha bir miktar düşerek tama
men normal şekilde kalacağı 

tahmin olunmaktadır. 
İ stanbulda geçen hafta buğ· 

day pıyasasının yükselmesi ve 
un fıatlarının artması üzerine 
Kay eri ve E ki şehirden ~eh
rimiz~ un gelm 'ye başlamıştır. 

Dün de Kay eriden 15 ton un 
ve 15 ton kepek gelmiştir. 

Kayseri unları cinsine göre 
çuvalı 600-720 kuruş arasında 

fi1tt bulmaktadır. 
Çavdar fiatleri 5 para yük

gelmiştlr. Avrupa için istekli 
ahcı vardır. Dün 5 vagonda 
75 ton çavdar gf'lmiş ve 5,50 
kuruşa satılmıştır. Dün gelen 
150 ton arpa 4,32 kuruştan 
çevrilmiştir. 

Barsak Ticaretimiz 
Yerli barsak ticaretimiz gün 

geçtikçe ehemmiyet almıya 
başlamıştır . 2 seneden beri 
kı men it lyaya ihraç ı~dilmek· 
te olan işlenmiş barsaklarımıza 
Almanya hararetli bir alıcı ol· 
ınuştur Barsaklar Alnıanyaya 
fıçı ile gönderilmekte ve iyi 
fiatlarln ıntılmaktadır. Ameri· 
kanın da bu ene memlekeli
ıniıden barsak alacağı piya ada 
duyulmuş ise de barsek fintla-

henÜz yük eklik gösterıne
rı 

rniştir· -
İstanbul-Edirne asfalt yolu 

iki yıl önce falt ol~rak in-
11a başlanan Edirne-lstanbul 

şası 
111

da asfalt yolun inşasına 
ara• d ' l k 
d t1'ı1' e 1 me tedir Bu yolun 
i .. ~: 11bııtdan Silivriye kadar o· 
lan )(151111 tamamlanmış gibidir. 

STvrİ'Çorlu ve Çorlu·Burgaz 
1 1 

d da f l' rasır> a aa ıyet, inşaat de· 

111 etfllekte ve ilerilemekte· 
~~ Gelecek yıl içinde bu yo· 

ar. (_.anbul -L ·ı b lun 11• u e urgaz ra· 
da"i kı mındaki a falt inşa· 

sın 1 ed' I 
' ah j"Jl1a 1 ı erek mürur \ e 

ubur" açı acaktır. Yolun Edir· 

0~J.,{ileburgaz rasındaki şose 
kıs111ında d Yeniden esnslı ta· 
ntirat Y.apılacak ve bu suretle 
Edırrıe htanbul arasında her 
mevsim için nakliyat temin e· 
ailıniş olacaktır. 

Bu yoldan başka İstanbul 
yolu Üzerinde ve Edirne-Hav a 
arasındak'ı S 1 d k" - _.1 K ki . az ı ere oprusuı e 

ır arelı yolu üzerinde ince 
k.. " -oprusunün beton inşaatı ikmal 
dilmiştir. Her iki köprünün 

Y ~ ında Nafia fen heyetleri ta· 
rafından k t'i kabul muamelesi 
Y > arak vesaitin geçmeıine 
açılacaktır . 

Bakırköy çimento fabrikası 
satıh yor 

BakırkÖl' çimento fabrikası 

satılığa çıkarılmıştır. Fabrıka 

İş Bankuına ipotekli bulunu· 
yordu. E asen iki seneden beri 
fabrika meclisi idare aza ı ara-) 
ında ihtilaf vardı. g 

Otuz bin ton çimento 
Çimento ihtikarının önüne 

geçmek Ü'lerc Ankara memu· 
rin kooperatifince ithal edile
cek 30,000 ton çimentonun it· 
hal e-dilecek 30,000 ton çimen
tonun ithaline 15 gün onra 
başlanacaktır. 

İthalat İstanbul, iz.mir, Zon
guldalc ve Derince iskeleleri 
va&ıtasile yapılacak, çimento
lar bu iskelelerden lüzum gö 
rüldcek yerlere sevkedilecektir. 

Çimentonun tonu İstanbulda 
20 liraya, diğer yerlerde yalnız 
nakil masrafı zammedilmek su
rctile satılacacaktır. 

Yeni kömür depoları 
Kuruçeşmedeki kömür depo · 

!arının bulunduğu mahalde mo
dern tesisat yapılması karar 
laştırılmıştı. Bu münasebetle 
rnevcud depolar yıktırılacak

tır. Yaptırılacak binaların şeh· 

rin manzarasını bozmama ı için 
müteha ıs M. Prustun fikri alı

nacaktır. 

Barsak ihracatında inkişaf 

Barsak ihracatımızda inkişaf 
göze çarpıyor. Piyasa çok sağ· 
lamlaşmıştır . Billıassa son gün
lerde Amerikalıların hesabına 

iş yapanların piyasada gorun· 
meleri fıatlerin yükselmesine 
vesile teşkil etmiştir. Son bir 
hafta zarfında Amerika ve Al
manyaya mühim miktarda bar· 
sak ihraç edilmiştir. 

Sebze hali gt-nişlivor 
Belediye İıtanbulda mevcut 

sebze halinin ihtiyaca kifayet 
etmediğini görerek ayni mev
kide ve hale merbut olarak 
daha iki bina inşas1111 kararlaş· 

tırmıştır. Bu binaların projeleri 
hazırlanmıya başlamıştır. Yeni 
ilaveler hakkında şehir müte
hasaısı Prostun da mütaleası so· 
rulmuştur. 

Romanyadaki bloke paralar 

İskan Umum Müdürlüğü göç
men evleri için Romanyadan 
getirilecek kereıtcnin gümrük 
Jesmioi alakadar eden bir ka
nun projesi hazırlamıştır. Bu 
projeye göte göçmen evleri için 
getirilecek kereste gümrük ve 
saire resimlerinden muaf ola
caktır . Kerestenin bedeli Ro
manyndaki bloke paralarla öde· 
necektir. Bu suretle Türk ihra· 
catcılarının orada kalmış olan 
paraları da kurtarılmış ol ıcak· 
hr. 

Sanayicilerin yeni 
bir dileği 

Sanayi Birliği idare hey' eti 
toplanarak st?nayiciler tarafın
dan yeniden yapılan müracaat
ları tetkik etmiştir. 

Sar.ayiciler, elektrik resmin· 
de olduğu gibi havagazı iıtih· 
lam resminde de tenz.illt icra 
edilmesini veya bu resmin ta· 

mamen ilg sını i t emektedir. 
Bu dileği Sanayi Birliği Veka· 
lele göndermeği kararlaştırmış· 
tır. 

İstanbul Ticaret Borsası 
28· 12-936 
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İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören 
Maddeler.-

Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi. Ayçiçeği yağı, Badem, 
Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, Bulgur, Burçak, Ceviz, Çav· 
?ar: Dan, Fasulye, .rındık, Haşhaş tohumu, Haşha; yağı, ipek, 
lrmık, Kaplıca , Keçıkılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten 
yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır, Nohut, Pamuk, Pamuk 
tohumu, Pamuk yağı , Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol, Su am, susam 
yağı, Tiftik, Un (Buğday, Mııır) Yağ, Yulaf. 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

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

Muhtelif beygir ~ kuvvetinde 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 
Değirmen te.iaatları taahhut edilir. 

f ratelli S P[RCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hüdav ndigar Han. 

Telefon: 44792 

Amstcrdam - Kompani Ro ; al 

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

VULCANUS yük alır 5-8 lci ka. 

HERMES ,, 9 12 ,, 

Necrlandez. kampanyasının 

nehri vapurları limanlar i 'İn 
hususi ve ecri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
hındez Kumpanya11 ile anlaşıl 
mak suretile bütün dünya li· 
manları için <loğ'ru ~:on4İmen· 

t > lar veri lir. 

İTHALAT SERVİSi 

Burgaz, Varna, Köatence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9-12-9.16 ya doğru 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü ıeyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 

Demiryolları " 
Baırajların ıigorta ı 

İtalyan demir yoJlarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
daFRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T . ye müra 

caet olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yokohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lı;tanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Mar ilya Valansiya, Li-
verpool için Hareket 

ı 
(doğru ve aktarmasız) 

TOYOOKA MARU 18· 12 936 

DAKAR MARU 18-1 937 

DURHAN MARU 18·2-937 ye 
doğru . 

ors -l' as:w-~~~-

31-12- 1936 

Borsa Parası 
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Müessesatı Tüccariyeniıı 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Senebaşmm yaklaşması dolayısile müessesatın ya· 

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

Vakıt Propaganda 
Servisi 

F aydah Adresler 

Doktorlar 
Dr. Murad Rami Aydın 

Göz. hekimi, ôeyoR-lu, Misk 
sokağı No. 15. Tel · 41553 

Dr. Hayri Ömer 
Zührevi ve cild hutnlıldarı . 

Öğleden sorıra. Beyoğlu. Ağaca
mi karşısında No. 313 Tel. 43585 

Dr. Horhoruni 

Eminönu eczane i yanında her 
fiin akşama kadar hnııtalarını ka
bul eder. Tel. 24131 

- imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Galata Billur ıok k No. 10 

Diş Doktorları 
Übeyt Ölçer 

Cumartesinden maada hergun 
hastalaHnı kabul eder. Edirneka
pı, Karagümrük, Tramvay dura· 
fı No. 95 

J Meşhur Markalar 
-------------------------------------

ilaçlar 
Hormobin tabletleri 

Ademi ıktıdar ve bel ıevşek· 
iğine karşı. Her ec:ranede ara· 
yınız. Taf iliit: Po ta kutusu 
1255-Hormobin 

Direktörü: lımail Girit 
B aıldığı yer: ARTUN B ıım vı 




