
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 ,, 850 

12 ,, 1500 

Ecnebi memleketler için 
12 • ylıtı 2700 

Sayısı S kuruş 
Reımi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbül detildir. 

Yıl: 1 Sayı : 241 
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IÇINDEKİLER: 
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3 

... 

a) Münaka -;alar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

Matbaa işlri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

5 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

6 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

1 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 

,._s._. .... M.u.·t.ef•e-rr•i•k ......................... ........I 
_ a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı İlk teminat 

Yumurta 
Patates 

40000 adet 
HOOO kilo 

Lira Kr. 
;)2 50 

37 50 

Muhamme bedeli 
Lira K. 

1 75 
H 25 

Gurcba hastanesine lüLumu olan yukarıda cins 'kt 
ya:ulı "k· k ve mı arı 
l . 21' ' alem erzak ayrı ayrı açık ekıiltmeye konmuştur . İh a . 
e:ı -1-9~7 per~embe günü saat 15 tc komisyonda yapılacaktır. 
ş rtnameıı hcrııun levazım kaleminde f{Örülebilir. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 - Vire, Aloullu. Pırı:a .. hia..... :l'Üa\ F<\""~ • .. 
37160 kilo sabun, Demirköy içın 8vuv ımo Kışlık sebze. 

2- Sabun, gaz pazarlık suretile sebze, açık ekıiltme 

ile. 
3- Gazın muhammen bedeli 12733, sabunun 13345, 

ıebzenin 360 liaadır. 
4- Gazın ilk teminatı 958, sabunun 978, sebzenin 

22 liradır. 
5- Sabunun ihalesi 18-1-937 pazartesi, gazyağı ve 

••bzeoin 21·1-937 perşembe günü saat 15 te. 
6 - Şartnameler hergün arzu edenlere Vize ıatınal· 

nıa komisyonunda gösterilmektedir. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

3 Kor birlikleri ihtiyacı için 8000 kilo a~bun alınacaktır. İ.ba· 
leıi 7-1-937 perşembe iÜnÜ saat 16 ~a dır. ilk teminatı ~4? ~ıra· 
dır. Şartnameyi görmek iıtiyenlere lıtanbul levazı_m i?1ırlıtı v~ 
Çorlu Kor aatınalma koınisyonuna müracaatleri .. late~lıler bellı 
ırün ve aaatte kanunun 2inci ve 3üncü maddelerındekı beli~ler · 
le birliktfl Çorluda Kor utınalma komiıyonuua müracaatlerı. 

İıtanbul Komutanlığı Satanalma Komisyonundan: 

Çatalca Müıtahkem Mevki için 6000 kilo ıabuna ihale günü 
talibi çıkmadıjından pazarlıkla ekıiltmeıi 2'l· 1-937 cuma günü 

saat 15 te yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 2280 liradır. Şartnamesi herııün ötleden 

evvel komisyonumuzda görülebilir. İıte~liler 1~_1 ~iralık ~lk temi
nat makbuz veya mektuplarile beraber ıhale ııunu vaktı muay
Y•ninde Fandıkhda komutanlık aatınalma komisyonuna ielmeleri. 

2·lnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden: 

Keıif bedeli 357 lira 68 kuruş olan Beyoğlunda Tar· 
labaşı caddesinde 49 N. lı hane ile altındaki dükkanın 
tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ~vrakı ve fart
namesi levazım Müdürlüğünde görülebilir. lıtekliler 2.t90 
N. lı kanunda yazılı vesika ve Bayındırlık Direktörlüğün
den alacakları fen ehliyet vesikasile 26 lira 83 kurufluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 21·1 .937 
perşembe günü saat 14 te Daimi Encümende bulun"llalı-

dırlar. (M) 

•• 

. GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, 1ai ve ticari gazetedir 

ÇARŞAMB 

Seyhan Vilietnden: 

Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehaoemizde görüşülur 

Telegr.: İıt. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

6 İkinci kanun l 937 

için gerekli olup kapalı zarf usulilf' ekıiltmiye konulan malze

me için tayin ve ilan olunan günün bayrama tesadüf etmesinden 
ve tatili takip eden iş gününde ittekli çıkmamasından dolayı 
müd,etin 937 sene i ikincikflnun 12inci talı günü aaat 15 e ka· 

Dünkü nüshamızda Seyhan i\ictinde yapılacak Ceyhan 
köprüsü münakasa ilanında: Üçüıünaddedeki eksiltme tarihi 
26·2·.937 olacak yerde yanlışlıkla ~8-9..17 yazılmış olduğundan 
keyfıyet taıhihen ilan olunur. 

dar uzatıldıtı iltin olunur. 

Adana Pamuk Üretme Çti~i 

Sıra Yapılacak i'in cinsi 
No. 

l Amele evleri 
2 Kutlü ambarı 
3 Su deposu 

Müdürlüğünden: 

Muhammen keşif 

bedeli 
Lira Kuruş 

2379 64 
5611 94 
1546 59 

6 - Mahrukat - Benzin · Makine yağları 
. 

ve saıre 

• "' . 
Vize için 52700 kilo gazyağı alınacaktır. Bak: Erı.ak sütu

nunda Vize Askeri sa. al. komisyonu ilanına. 

4 Tohum ambarı 7030 14 
5 Çırçır fabrikası 1004.} 91 

7-·Mensucat - Elbise · Kundura-Çamaşır v.s. 
6 Amele hamam ve h.Jları 3914 36 

--- --
Yek un 30526 58 

A - Müessesemiz tarafmdaı Hacıali köyünde mşa 
edilecek cinsi nevileri ve karşurında muhammen keşif 
tutarları yazıla inşaat kapalı zar uıulile eksiltmiye konul· 
muş ve bu işlere aid şarlnameve evrak aşağıda göste
rilmiştir. 

B- Eksiltme şartnamesi. 
C- Mukavele projesi. 
_Ç- Bayındırlık işleri genel ~artnamesile fenni ve hu- ı 

susı şartnameler. 

O- Şartnamesi ve projesi ıs lira bedel mukabilinde 
Adanada Deı · k" ·· · d Ü 
den verilir. 

nır opru cıvarın a Pamuk retme Çiftliğın-

E - İstekJiJeriıı arttırma, eksiltme ve ihalat kanununun 
emrettiği bütün e•safı olmahd ır. 

F Muvakkat teminat 2646 liradır . 
. G - Eksiltme 22-1-937 cuma 2"Ünii onat 15 te Vilayet 

zıraat Müdürlüğünde mütesekkil Mub v n · .. ı. • 
tuoıarrnı tayın uıumuı gumıc cl\.:suuuctY:~ ~b' ~lJl8ll" ~a-~c 
evvel Komisyona vermeleri lazımdır. 

* • • 
Kuyucu Murat Paşa medresesinin kurşunları tamiri pazarlığa 

konmuştur. Bak: İıtanbul Belediyesi İlanlarına . 

• * • 
Çatalca-Silivri yolunda 2 köprü tamir edilecektir. Bak: istan 

bul Belediyeıi İlanlarına. 

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

İstanbul Belediyesinden: 

İlk okullar için lüzumu olan 400 tane hezaran taklidi 
sandaliye açık eksiltmeye konulmuşttar. Bir sandaliyeye 2,5 
lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım mü· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda ya· 
Zlh vesika ve 75 liralık ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 2 l • l ·937 perşembe günü saat l 4 de Daimi 
Encüıaende bulunmalıdırlar. (M) 

t. • * 
İlk okullara 15 tane 1 No. lu Zonguldak marka ıoba alına

caktır. Bak: İstanbul Belediyeai İlanlarına. 

4.Matbaa işleri, Kırthsiye, Yazıhane MAizemesi 

Türkiye Ziraat Bankasından: 

Bornova Askeri Satmalma Komisyonundan : 
Tahmin İlk 

Cinai Miktarı bedeli teminat Tarih Saat 

Pantalona süvarilik yerine 
meşin konacak 

Rüzgar ceket ve panta-
lonu 

Kar elbiıeai 
Kar bathiı 
Meşin eldiven 
Dağ fotini 
Tırmanma fotini 
Dağ fotini nalçası 
Dağ çantaa1 
Dağ halatı 

Çiğ kaytanı 
Tırmanma çengeli 
Duvra sikkesi 
Tırmanma çekici 
Hedik 
Çelik halka 
''~~·'··-o·h 

130 Adet 

130 " 
130 " 
130 " 
130 " 
130 Çift 

130 " 
130 " 
130 Adet 
45 ... 

130 Çift 
130 " 
260 
22 
\30 Çift 
260 

~ 

130 " 

Lira Lira 

3282 175 25-1-937 10 -

1806 13ö 25-1-937 l 1 -

1955 147 25-1-937 15 -

1310 100 25-1 ·937 15 -Boyun atkısı 
Çelik halat 
Meiafon 

4 Takım 

Tel merdiven 
Havayi hal ipi 
Çengelli ip 
Küçük palanga 
Elektrik cep feneri 
Yassı düdük 
Havayi çekme ip 
Yün kuşak 
Selinik f aniliaı "don ve 

5 " 
5 n 

5 " 
15 
7 

22 
25 
lO 

219 Adet 

ııömleği,, 279 " 
Boyun atkısı 194 ,, 
Dat halatı 33 ,, 
Dağ çantası 194 ,, 
Termos çelik matra 124 ,, 
Tırmanma çengeli 100 ,, 
İspirto takımı 22 n 

Yükseklik ölçeği 5 ,, 
Aş kabı 39 ,, 
Hedik 284 ,, 
Dağ deyneği 150 ,, 
Su kırbHı 14 n 

Pantalona süvarilik ye-
rine meşin kaplana· 
cak 239 ,, 

Rüzgar ceket ve pan-
talon 114 ,, 

Kar elbisesi 284 " 
Kar başlığı 194 ,, 
Meşin eldiven 194 ,, 
Tırmanma fotini 284 Çift 
Dağ fotini 104 ,, 

l070 61 26-1-937 16 30 

25UO 188 25-1-937 16 30 

4607 346 26-1-937 15 

325 26-1-937 10 -

1420 l07 26-1-937 11 -

Kayak "bilıeri,, 40 Adet 
Kar gözlü"ü 200 ,, l748 \l2 26·1·937 16 -

Bankamız için altı tip üzerine cem'an yedi yüz elli a
ded kalamazo kabı satın alınacaktır. Nümuneyi gör· 
mek ve şeraiti anlamak üzere 11 • t -~37 pazartesi akşa- ' 
mına kadar her gün öğleden sonra lstanbulda Y enipoıta
ne arkaıında Türkiye hanın alt katında Ziraat Bankası 
Levazım Dairesine müracaatleri. 

İzmir Tümen birlikleri için yukarıda yazılı dağ melbusatına 
aid malzemeler hi:::alarmda yazılı gün ve saatlerde açık ek~iltme 
ile alınacaktır. Şartnamesi hmirde komisyonda .görülebilir. istek· 
lilerin belli aaatte İı:mirde Bornovada A keri Satınalma komis· 

yonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 

Karaağaç müessesesi işçilerine yaptırılacak 206 tane 
meşin önlük açık eksiltmeye konulmuştur. Bu önlüklerin 
hepsine 618 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. h ka
nunda yazılı vesika ve 46 lira 35 kurusluk ilk temin~t 
makbuz. veya mektubile beraber 21·1-937 perşembe gu
nü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. M 

5-Elektrik, Havagazı, Kaloriier Tesisat ve Malzeme 
Seyhan Vilayetinden: 

Viliyetimiı Jandarma mıntakaıı dahilindeki telefon te i1atı 



• "' . 
Zeynep Kamil hastahanesi ıçın çamaşır takımları alınaC"aktır. 

Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

8-Mfiteferrik 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

Makini'! 

modeli 

Mikdarı tahmin e ·' ilen 

fiat 

muvakkat 

teminatı 

Makine Lira Kr. Lira Kr. 

modeli 40 kalem 12658 949 35 
l:ksiltme günü 7- 1 937 perşembe günü saat 13 de 

1 Mektep makine laboratuarına luzurnu olan bu eş-

yalar, satın alınmalara için kapah zarf usulile eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye i~ti.rak edeceklerin 2490 sayılı kanu· 

nun ikinci ve üçüncü maddelerindeki evsafı haiz olmaları 

lazımdır. 

3-- Bunlara aid şartnameler için mektep muhasebesine 
müracaat edilmelidir. 

4- Eksiltme belli gün ve saatte Yiiksek deniz ticareti 

mektebi !tlüdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacak

tır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin si>zü geçen kanunun 

32 inci maddesi tarifatı dairesine zarflarını ihzar etme· 

leri ve bu tekemmül etmiş zarfları eksilt.nenin açılma 
vaktinden bir saat evveline kadar komisyon riya r etine 

makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

• • • 
Muhtelif dağ tırmanma malzemesi alınacaktır. Bak: Mensuc1t 

sütununda Bornova askeri salın~lma Koınisy,rnunun İlanına. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
~3 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 ta1ik edilmiştir. 

İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saallı: 
Ve IV!U1Jctyct.1l ~uuc.:uuu ... n.l .......... hJll.:..,1 J<.~• .. ~· 

0
t. ... ı .... ._,, ı· 

lan olunur. (3838) 544 3 3 

• • 
Mıktarı Cinsi Münakasanın yapılacağı 

Tarihi gün saati 
G,725 Puket Muhtelif Çap, Renk 

ve cb'adda Av Kovanı. ) 

27,850 Paket Muhtelif çap ve eb'ad·) 

259,000 
250,000 

da tapa. 20 1-937 Çarşamba 15 
Kutu Muhtelif tüfek ve lwvan) 

kapsülleri. ) 

adet ) 

175,000 adet Muhtelif cins ve çapta ) 

revolver ve tabanca fişeği.) 21 -1·937 Perşenbe 15 
2,000,000 adet 8 No.lu dinamit kdµsülü.) 

1,000,000 " 6 ,, " .. ) 
500,00[) ,, 8 ,, Elektrik ,,) 22-1-937 Cuma 15 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı av malzeme'ii ile" 
f~~ek, dinamit ve Elektrik kapsülleri şartname ve nümu
neleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
Kabataşta levazim ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin; itasını deruhte edecekleri malzeme 

nümunelerind . n kabili ita olanlarını teklifleriyle beraber 

ihale gününden en çok bir hafta evveline kadar İnhisar· 
lar Barut Şubesine vermeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin pazarlık iı;in tay in edilen gün ve 
saa~lerde yüzde 7,5 güvenme paralariy1e birlikte adı ge

çnn Komisyona gelmeleri ilan olunur. "3858,, 549 2-4 

:.-j _i_st_a_nb_u_I_B_e_Ie_d_i_ye_s_i _I_Ia_n_Ia_rı-!j 
Keşif bedeli 603 lira 30 kuruş olan Çatalca, Silivri 

yolunun elbasan deresindeki ahşap köprü ile ova yenice· 

deki kagir köprünün tamiri açık eksıltmeye konulmuş
tur. Keşif e.vrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde 

•görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika 

ve Bayındırlık direktörlüğünden alacakları fen ehliyet 

vesikasile 45 lira 25 kuruşluk ilk ten.inat makbuz veya 

mektubile beraber 21-1-937 perşembe günü saat 14 te 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) 6 

İstanbul balıkhanesinde 27 kap 
. kabuklu deniz hayvanı, 2260 

Muhammen ilk :adet istakoz, 233 bin 44 çift 
bedeli teminatı ı palamut ve torik, 344,3.15 kilo 
Lira Lira 1 diğer nevi balıklar satılmıştır. Zeynep Kamil hastanesi içiLizumu 

olan çamaşır takımları . 
,195 37, U Yalnız beiediye hudutları 

içinde 118,295 çift palamut ve 
Kuyucu Murat paşa Medesiniıı 
kurşunlarının tamiri . 

İlk okullara lüzumu olaıı ıttane 
236,86 17,76 

bir N. Zunguldak marka s>. .}15 23.63 
Yukarda muhammen be<eri yazılı tamir ve malzeme 

ayrı ayrı pazarlığa konulnmrdır. Şartname, ke~if evr.a.kı 
ve malzeme nümunesi Encıen kaleminde görülebılır. 
(Tamir için Belediye fen ili Müdüdüğünden vesika al

mak şarttır.) İstekliler hiz rında gösterilen ilk teminat 

makbuz veya mektubile bıber 7-1-937 perşembe gunu 

saat ı 4 de Daimi encümec bulunmalıdırlar. (1) 1 

l-
. 

PİYASA IABERLERI 

torik . Hl .otm diğer nevi balık 

istihlak edilmiştir. 
12, 124 çift palamut ve torik 

ile 10,430 kilo diğer nevi balık 
fürkiye vilayetlerine sevkedil· 
miştir. Harice de 15,746 çift 
palamut ve torik, 42, l 14 kilo 
diğer nevilerd~n balık ihraç 
edilmiştir. 

Devlet vagonlarında 

kırılmaz cam 

Son zamanlarda Avrupada, 
otomobiller .. en sonra, trenlerde 
de emniyet camlıırı kullanılına
ga başlamıştır. Şimal demiryol· 
lan için yeni yapılan vagonlar· 
dan sonra eski vagonlarda da 
kı, ılmaz camlar kullanın ağa 

başl.ıyan Fransada yapılan tec· 

600 ton buğday ihraç Mahlüt yağ ara etiket 

edildi j Yemeklik yağlar için belt'diye 

E b. . k ti . t tt··1 1 tarafından hazırlanmış olan ta-cne ı .şır e crın eme u e· . . ·ı 
. · k T"" k ll .1 1 liınatnamenin tatbıkıne geçı 

ı rübeler çok iyi neticeler ver· 
ıııişti r. Ögrendiğimize göre 
Devlet Deıııiryolları idaresi de 
bundan sonra yaptıracağı va· 
gonlarda aynı şekli tercih ede
cektir. 

rını anca ur ma arı ı e la· 
1 rice çıkarılmaları lazımieldiği miştir. Mahlüt yağ satan ar 

için İsbınbulda bulunan bir cc· kapların üzerine mahlüt etiketi 
nebi şirket, Derincede vapurr koyacaklardır. 
teslim şartiyle Ziraat Banka Yağ yaparak satan ınüeı;c;ese· 
sından (iOO ton buğday satır ' ~erin konlroluna bn~l~nmıştır . l 

lmalatane ve satış magazaların· alınmıştır. Banka, bu buğday 
dan alınan nümurıelt>r belediye şirkete 8 buçuk kuruştan sc.t 

mıştır. 

Piyasada şayi olan bu habe 
üzerine buğday piyasası bir('; 
oynaklık göstermiştir. Geçcı 

cumartesinin yüz vagonluk mi· 
varedatı bankanın satışı yüzüı
den kamilen satılamamıştır . 

Fakıst fiyatlar düşmemiş, yfü
de on beş çavdarlı beyaz ma • 
lar bile 6,30 kuruşa müşteıi 

bulmuştur. Bankanın satışlan 
Anadoluda da tesirini göstere· 
ceği için elinde buğday tutan 
IUÜO\Dh3il btrC>7 f:tydalanmış ola 

, ,,. ... _ 1 

gon bugday gelmiştir. Pulatlı 

rııalları 7, 10·7,15 arasında sa
tılmıştır : Şu hesaba göre, iki 
günlük müvaredatın evvelki gü-
ne nazaran kıymetlerinde beş 

paraya kadar bir yük!leklik i(Ö · 

rülmektedir . Piyasa kendini 
muhafaza etmekle beraber is
tekli olarak kapanmıştır. Ge
len HO ton arpa 4.37,30 ton ç.ıv· 
dar beş kuruş yirmi iki buçulc 
paraya susam 18 kuruşa, sarı 

mısır -t,35 - 5 kuruşa verilmiş· 
tir. 

Çavdar ve Buğdayda 
yükseliş 

Yeni senenin birinci günü 
fşehrmize 47 vagonda 705 ton 
buğday ve dokuz vagonda 135 
ton çavdar ve 5 vagon arpa 
gelmiştir. Borsalar kapalı ol
duğundan bu mallar ancak dün 
satılmıştır. Dün de 48 vagon 
buğday ile -t vagon çavdar gel
miş ve kısmen satılabilmiştir. 

İhracat için satın alınan buğ
daylardan az çavdarların kilo
sunda -t-5 para kadar bir yük
seklik kaydedilmiştir. 

Geçen senenin son gününe 
nazaran aradaki yükseliş ihra· 
cat içinfazla alıcı •)imasından 
ileri gelmektedir. 

Fakat. bu fiatların karşısında 
diğer mallar satılmamıştır. Çav
dar fiatları da buğdaya tabi 
olarak ayni n isbette artmıştır. 

Anadolu eshamı kuponları 
Anadolu Demiryolları e~ham 

aahibleri iki gün evvel Maliye 
müsteşarının yanında toplan
mıştı. Frangın düşürülmüş ol
ması dolayısile yapılacak tevzi· 
at miktarı alaka ile beklenil
mekte idi. 
Alınan mılumata göre pro· 

vizyon vaziyeti hakkında hü
kümetle temas etmek üzere 
Mustafa Şerefle Ali Nizami 
memur edilmiştir. Murahhaslar 
Maliye Vekalttile temas ede
rek bu işi konuşacitklardır. 

kimyahanesinde muayene etti-
riliyor Talimatnamenin tama· 
men tatbiki için belediyece bir 
takip teşkilatı yapılması mev· 
zubahistir. 

Çimentolar için yenı 

bir tip 
·Yek.iller Heyetine İktisat Ve

kaleti tarafından v~rılen bir ra
porda, Türkiyede imal edilecek" 
çimentolar için yeni bir tip 

tayin edılmiştir . 

" 1 l 1 1 1 
yenı ramı>atar" '"'" 

Şthrin muhtelif sokaklarına 
yeniden konacak 2')()0 elektrik 
lambası konulmacıı hakk,ı.-la 
bir çok semtlerden vaki olan 
talebeler yüzünden projede ye· 
niden bazı d~ğişiklikler yapıl· 
ması zaruıeti hasıl olmuştur. 

Proje şubata kadar ikmal edi
lerek Şehir MeC"lisine sevkedi
lecektir. 

Portaka! ve Mandalina bol 

!3ir haftadanberi İstanbul 
meyva }Jiyasasına Dört}ol, Fe
nike ve Antalyadan bol mik
tarda portakal, mandalina ve 
limon gelmektedir. Piyasada 
mal artmış bulunmasına rağ· 
men perakende fiatlerinde hiç · 
bir düşüklük görülmemiştir. Bu 
meyvaların toptan ve peraken
de fiatleri arasında yüzde 30-40 
kadar fark vardır. 

Unlardan alınacak resım 
Buğday koruma kanununa 

göre unlardan alınacak vergi 
ni!lbeti hakkında Maliye Veka
letinden bütün defterdarlıklara , 
gönderilen tamime nazaran 72 
kiloluk bir çuval undan 150 
kuruş ve 72 kilodan noksan 
çuvallardan da 100 kuruş resim 
alına<'aktır. Buğday ve çavdar 
unlarından alınacak verR"İ ayni · 
dir. 

Yeni afyon mahsulü 

Uyuşturucu Maddeler İnhi
sarı yeni mahsulün mubayaası
nı ikmal etmiştir. 

İdare, 9,ıt ve daha evvelki
senelere aid olup ıdare depola
rına teslim edilmiş olan mal
ların paralarını da yüzde 30 / 
miktarında dünden itibaren te-
diyeye başlamıştır. ı 

İstanbulluların balık 
.istihlaki 

Geçen Teşrirıisani ayı içinde 
1 

Maden hurdaları memleket 

haricine çıkarılamıyacak 

Mahiyeti itibarile mühim bir 
kanun layihası bugünlerde Mec· 
lise verilmek üzeredir. Bu la· 
yiha ba7.l maden hurdalarının 
memleketten dışarı çıkarılına · 
sını yasak etmektedir. Bu ara 
da demir, pirinç, bakır, kurşun, 
kalay. çinko, alüminyom, an· 
timuan ve nikel hurdaları da 
memleket dahilinde sat.şiarı 
serbest olmakla beraber harice 
çıkarılmıyacaktır 

Diğer taraftan askeri fabrl· 
kalar bütçesine bu hurdaların 

sa l ın alınabilmesi içi n mühim 
bir tahsisat ta konacaktır. 

Fın<l.ık ihracatımız 

-- .. • • ·1 - -.a.-._...,.,," va-
ziyeti evvelki seneye nazaran 
daha parlak geçmiştir . Mah11u· 
lün bolluğuna rağmen fiatlarda 
yllksekiik görülmüş ve bilhas
sa Almanya devamlı müşteri 
vaziyetinde kalmıştır. Yeni 
başlanacak olan ihracatı mu
rakabe kanununa nazaran fın
dık ihracatı için bazı kayıtlar 
kabul edilmiştir. Bundan böyle 
:hracat fındık eksperliği tara· 
fından kontrol edilecek ve ih -
racat :,ontrol memurları bu işle 
alakadar olacaktır. 

Dokuma lezgahları 

Son zamanlarda pamuklu ih· 
tiyacının artmakta alınası ha · 
sebile bir miktar iğle dokuma 
tezgahının ithali lüzumlu görül · 
müş, ve 2 215v sayılı kararna
me lağvedilerek, 2 135'.l karar· 
name ahkamının yeniden mer'i 
tutulması takarrür etmiştir. 

Bir ayda satılan hayvanlar 

Belediye İstatistik müdürlü
ğünün hazırladığı bir istatistiğe 
nazaran teşrinisani içinde hay
van borsasında 39 ,58~) u kara· 
man, 9, 103 ü dağlıç, 3, 194 ü 
kıvırcık, 2,708 i kuzu, 152 si 
tiftik, l ,001 i keçi, 5 i oğlak 
IA56 sı öküz, 92 si inek, 88 i 
dana , 7 si boğa, 185 i manda, 
270 i malak olmak üzere 57,840 
hayvan satışı yapılmıştır. 

Türkiye - İsveç Ticaret 
anlaşması 

Türkiye · İsveç hükumetleri 
arasında evvelce aktedilmiş olan 
klering ve ticaret anlaşmasının 
yeni yıldan itibaren daha bir 

sene müddetle uzatılmış oldu· ı 
ğu iktisat vekaletinden Türko-
fi.se . bıl-iirilmiştir. Kararname· 
nın ımzasını müteakip gümrük
lerde bulunan İsveç malları ı 
memlekete ithal olunacaktır. 

Pazar günleri açık kalacak 

dükkanlar 

Hafta tatili kanununun tat
bikatında bazı tereddüdler ha· 
sıl olduğu görüldüğünden s~
lediye dün bütün fUbelerc gön· 
derdif[i bir tamimde fırıncıların 
kasabların, yalnız sebze. tütün 
} aş meyva satanların, nalbant 

alıit \'e edevatı ziraiye tamir· 
cileri ve müesseselerin de, k.ı

nunun dördüncü m:ıddesinde 

tadad edilen müe~seselerle be 
raber pazar günleri açık kala
bilecekleri bildirilmiştir. 

Belediye binaları nasıl 

sigorta edilecek ·~ 

Belediye emlakinin sigorta 
muamelatı her belediye tara· 
fından ve münferiden yapılmı· 

yacaktır. Bütün Türkiye dahi
lindeki belediyelere ait emlak 
belediyeler bankası eliyle sigor· 

ta ettirileceklir. Belediyeler ban· 
kası, üç sene muteber olmak 
üzere Anadolu Sigorta Şirketile 
bir tali acentalı k mukavelesi 
akdetmiştir . Bu mukaveleye gö· 
re , her belediye, , igorle ettire· 

ceği binaları belediyeler banka· 
sına bildirecek. poliçeler gene 
banka vasıtasiyle tanzim kılı

nacak ve sigorta bedelleri de 

doğrudan doğruya sigorta şir· 
ketine gönderilmeyip belediye· 
l .. r bankasına ödenecektir. Be
lediyeler bankası, bu sigorta 
bedellerinin tutarı üzerinden 
cıcenlalık hakkı olmak üzere 
prim alaraktır. 

Ziraat ve Köy kalkınma 
Planları 

Muhtelif kollardan tatbik edi
lecek olan ziraat ve köy kal
kınma planlarının hazırlanma

sına devam ediliyor. Yeni umu· 
mi planın tatbildyle memleke
timizde zirsi istihsal uhasında 
'~'" .. ı.ıı ı..;, ~ .. la9mQ .ı ........ ~ ı,.,.~. 

lıyacaktır. 

Halen muhtelif devlet işlerin· 
de çalışmakta olan Ziraat mek· 
tebi mezunları Ziraat Vekaleti 
kadrosuna alınarak planın tat
bikatı için tavzif edileceklerdir. 

Plan, dört senede tatbik olu
nacaktır. 

Muamele vergısı alınacak 
müesseseler 

Maliye Vekaleti vilayetlere 
gönderdiği bir tamimde sınai 
müesseselerin verıiye tabiyet 
' eya vergiden muafiyeti bakı· 
ınından fabrika ve imalathane 
diye ikiye ayrılınıyacağını bil
dirmiş ve sınai müessese vas
fını haiz bulunan ipek, ipek 
mensucat ve ipek çorap imal 
eden müesseselerin de muamele 
vergisine tabi tutulmasını emı·· 
etmiştir. 

Tuzlanmış balık ihracatı 

Adaların ılık sularında barı· 
nan palamut t:: alıklarınının her 
gün motörler dolusu tuzlayıcı

lara getirilmei<.tedir. Bu balık
lar şehrimizde tem zlenip tuz
lanmakta ve limanda mÜfterisi 
hazır bulunan İtalyan ve Yunan 

gemilerine satılmaktadır. Türk 
sularının balıkları İtal) a vt. 
Yunanistanda tekrar elden ge· 
çirildikten sonra Amerikaya 
kadar gönderilmektedir. 

Şehrimizde balık konserve .. i 
ile uğraşan iki müessese var
dır. Balık ihracı iıtini tamamile 
başarmıya kafi ıelecek kadar 
sermayeleri bulunmıyan bu 

müesseseler, hükümetten yar
dım gördükleri takdirde bun
dan böyle Türk balıklarının 
bütün Avrupaya ihracına im· 
kan olacağı alakadarlara bil
dirmi,lerdir. 
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6 İkinci kanun MÜNAKA~AZETESI 

• 
lstanbul Ticaret ve Zahire Borsası/ Faydalı Adresler 

Doktorlar 

1 
' l 

1- İthalat: 

İhracat: 

2- Satışlar : 

5-1-1937 

Buğday 387 ar)>a 40 çavdar 15 yapak 94 mısır 12 bulgur 15 l 4 yulaf 6 ı 2 no· 
hut -t 3 4 fasulye 19 1 2 susam 83 un 78 1 2 tiftik 2 J, 2 iç badem 1 3 4 ton çakal 
182 kedi 155 kunduz 15 sansar 183 tavşan 13558 tilki 1779 varşak 1 zerdeva 
18 adet. 

Buğday 547 arpa 204 yapak -18 3 4 ton ıansar 237 zerdeva 20 tilki 650 varşak 
40 çakal 148 tavşan 25 adet. 

Butday yumuşak kilosu ti kuruf 25 
,, sert ,, 5 ,, 35 

Arpa ,, -t ,, 32 
Çavdar " 5 ,, 30 
Mısır sarı ,, 4 ,, 30 
Nohut Natürel ,, 6 kuruştan 

paradan 1 

" 
" 

" 

7 
5 
5 
4 

kuruşa kadar 

,, " 
kuruş 10 paraya kadar 

,, 35 ,, ,, 

" 37 ı 2 ,, " 

Susam ,, 17 kuruş 30 ,. 18 kuruşa kadar 
Yapak Anadol ,, 60 

,, Bursa ,, 111 
Zeytinyağı yemeklik kilosu 46 
Sansar derisi çifti 2300 

kuruştan 65 kuruşa kadar 

" ,, 
" 

5) 
3000 

,, ,, 

" Zerdeva ,, ,, 3400 
l,_- Telgraflar 4 1 937 

Londra Mısır Laplata 2 ci kanun tahmili korteri 24 Şi. 4 1 2 P. Ki 3 Kı·. 46 Sa. 
,, keten tohumlu ,, ,, ,, tonu 12 Ster. 7 2 Şi. ,, 7 ,, 52 ,, 

Anvers Arpa Lehistan ,, Şubat ,, 100 kilosu 117 B. Frank ,, 4 ,, 97 ,, 

lr . Murad Rami Aydın 

:>z hekimi, Beyoğlu , Misk 
ğı No. 15. Tel · 41553 

~----

Or. Hayri Ömer 
ihrevi Vf' cild hac;ılalıkları . 

eden sorıra Beyoğlu, Ağ-aca· 
~arşısında N o. 313 Tel. 43585 -

Dr. Horhoruni 

minönü eczanesi yanında her 
~akşama kadar hastalarını ka
leder. Tel. 24131 

iş Dokt:orıarı 
Übeyt Ölçer 

umartesinden maada hergün 
balarını kabul eder. E.dirneka· 
ı:J<aragümrük, Tramvay 
tJo. 95 

dura-

L Meşhur Markalar! 

İlaçlar 
Hormobin tabletleri 

.demi iktidar ve bel gevşek· 
ine karşı. Her 

Sayfa .l 

faires etrangeres de Turquie, M. Tevfik Ruchtu Aras 
viendra en Egypte pour assister a cet echange. 

Aussitôt apres la signature du traite et l ' echange 
des instruments de ratification , S. A. le prince Seif 
El Dine rentrera en Egypte. 

La penurie de bouteilles 

A dater depuis quelques jours il y a obligation 
de s 'adresser au service des poids et mesures pour 
obtenir l'autorisation d'employer pour les vins et li
queurs, la biere et l' eau gazeuse des bouteilles q ui 
ne seraient pas conformes au reglement. Dans la 
presse, le bruit a couru que comme resultal de cette 
obJigation, ces boissons se rarefieraient sur le mar· 
ehe L'inspecteur principal du service a declare a ce 
sujet que jttsqu'ici le ministere de l'Economie natio· 
nale donnait une permission pour un an d'employer 
des bouteilles qui ne repondissent pas au reglemen~. 

Ces bouteilles irre~ulieres ont forcement diminue 
de nombre a l'emploi pendant que celui des regulieres 
fournies par la verrerie de Pacha Bahtche augmen· 
tait el ainsi il y a trois mois le ministere fit annoncer 
qu'a dater de janvier 1937 il i y avait obligation 
d'employer au plus 40 pour cent seulement de bou· 
tell\es irregulieres pour les vins et liqueurs, 30 pour 
cent pour le<> autres boissons et encore avec permis· 
sion prealahle. Cependant le service suit de pres la 
situation pour qu'il n'y ait pas manque de flacons et 
bouteilleı sur le marche. 

Liverpul Buğday Mart ,, 100 libresi 10 Şi . 134 P .,, 6 ,, 91 
Şikago ,, Harh·inter ,, Mayıs ,, Buşeli 135 5 8 seot ,, 6 ,, 27 :: 

ec1anede ara
Posta kutusu yız. Tafsilat: ı 

ıs H mobin o Borsa - Piyasa 

" " " " ,, 

istanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören Maddeler._ 

- ;~~~~,s~~re_s?_e __ I. fratelli S P ER t : --5_-_ı _ı9_31 __ 

H
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 129 1 8 ,, ,, 5 ,, 97 ,, 

amburg İ~ Fmdık Giresun derhal tahmil 100 ki.osu 154 R. Mark ,, 78 ,, 
Levan ,, ,, ,, 154 ,, ,, 78 ,, 

B Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi , Ayçiçeği yağı Badem Bakla Bezelye B" ··1 B 1rd 
ulgur B k C . Ç d O , , , , oru ce, u5 ay, 

Pt,ango bayileri ı Borsa 
uaur Gişesi Galata Gümrükleri karşısında ------

Parası 

K • urça , evız, av ar, arı, Fasulye, l ~ındık, Haşhaş tohumu, Haşha , yaR-
1 

i k i 'k 
aplıca K ' k ı K . K k K . • , pe , rmı , 

Nohut 'p eçı ı ı, enevır, epe ' eten tohumu, Keten yağı, Koza, Kuşyemi, Mercimek, Mısır , fer ay en büyük ikramiyelerle 

T'ffk' amuk, Pamuk tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol. Susam susam yağı . 
1 1 

• Un (Buğday, Mııır) Yağ, Yulaf. ' ' 
bin~rce yurttaşları zengin etmiş

tir. Gllata, Karaköy Postanesi 
katfınnda N 12. Tel. 40021 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

İstanbul , Galata, Mahmudiye Caddesi 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 tesisatları taahhut edilir. 

T" k' ur ıye toprağmın taksimatı 1 

Ziraat vekaleti yurdumuzun 
~0Prak bakımından yeni bir 
ıstatistiğini meydana 1retirmiş
tir. 

38 
Bu istatistiğe göre, mer' alar 

2 
.031, 624, otlak ve yaylar 

•876.798, çayırlar 3,421,001, 
~ahsul yetiştirmiyen topraklar 
.1·162•367, nadaslar 3,673,99'2, 

yıyecek b . 
379 650 

ne ~at ekılen yerler 

1 ' ' sınaı nebat ekilen yer-
er 34•357,086, ormanlar 9, 169859 

ltneyvalıklar 285 903 sebzelik 
er 142 ' ' 

h ,552, zeytinlikler 346,532 
a ~ 1 ki 

g 1 ar 345,438 hektardır. 

tüccarları da afyon ahş verıı ı 

yapmakta serbest bırakmışlar· 
dır .•. Yalnız İnhisar idare.ine 
verilmiş olan ihraç hakkı tüc
cara verilmemiştir. Bu itibarla 
müstahsilin bütün mallarm İn· 
hisar idareıi tarafından ihraç 
edilmektedir. 
Her ıenenin mahsülü idare ta
rafından alındığı gibi bazı •e· 1 

nelerde müstahsile mallarına 

mukabil ve teşvik için avans 
verilmektedir. İdare, geçen se· 
nelerin bütün mahsulünü iyi 
fiatlarlar satın almıştır. Bu se• 
ne de elJerindeki mahsule mu· 
kabil yüzde otuz niıbetinde bir 

Af avans verilmesi karar)atıtml-
Yon 1\.... h · " "'usta sillerine avans mıştır; inhisar İdaresinin elinde 
Afyon rn k · h ı- d li .
1 

ınta alarında yetiş- geçen senenın ma su un en 
Urı tnekte olan afyon mahsulü bir miktar kalmıştır . Bu mik· 
Yuşturu M · ' t t t l · h tar f cu adrleler inhisarı ar amamen sa ı ınca müsta • I 

dit~;~~a~ iç. piyasalara sevke- aile daha bir miktar para veri- I 
hğı f edır. idarenin alıp sat- lecektir. ı 
.,...~an başka afyon 

·~=nı=~~~~~--ı 
lrntiya:z •ah"b· 1 n· 1 ı ve ya:ıı işleri Basıldığı yer: ARTUN Baarmevi 

•rektörü . 1 ım ., c· . 
· •• '"' Galata Bôlliir ookok No. 10 

1 

1 
ı 

1 

ı 

1 

Yılbaşı Piyangosunda l<azanmıyan,ara: 

15,400 lira ikram1y .. li 

Türk Maarif Cemiyeti Eşya Piyangosundan bir 

bilet alarak taliinizi deneyiniz 
Satış yeri Bilumum Piyango BayiJerile Cemiyetin 

Yeni Postahane karşısındaki Erzurum Hanındaki ilan 
bürosudur. "34,, 

Müessesatı Tüccariyenin 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 

5 

Senebaşının yaklaşması dolayısiJe müessesatın ya· 
pacakları senelik ilan mukavelelerinde HABER ve 
KURUN gazetelerine verilecek ilanların yalnıı Servi
simiz tarafmcian yaptırılacağı ve bilvasıta ilan alınmı· 
yacağı alakadar müesseselerin şimdiden göz önünde 
bulundurmalarını dileriz. 

Vakıt Propaganda 
Servisi 

(Suite de la 4eme paie) 

Le traite d'amitie et d'etablissement 
turco-egyptien 

Nous liaonı dans la "Patrie,, d' Alexandrie: 
Nous avions annonce il y a quelques jours que le 

~roje~ d~ tra~te d'amitie et d'etablissement turco-egyp· 
ben eta1t pret et sera it soumis au conseil des mioistres 
aussitôt apres lea fetes. A ce propos, nous apprenons 
que le projet a ete adresse deja au ıecretariat du 
conıeil et aussitôt qu )il aura ete adopte, il sera en· 
voye a la legation a Ankara pour etre signe par le 
ministre d 'Egypte au nom du gouvernement egyptien 
et par M. Tevfik Ruchtu Aram, ministıe des affaires 
etrangere de Turq uie, au nom de cette derniere . 

Quant a )' cchange des instruments de 1'atif i cation 
il aura lieu au Caire, au palais du ministere des af~ 
faires etrangereı. Probablement, le ıninistre des af· 

Hüdavendigar Han. 

Telefon: 4479'2 

Amsterdam - Kompani Ro 1al 

Neerlandeı dö Navigasyon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A
msterdam ve Hamburı için ya· 
kında hareket. 

ı Sterlin 
l Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Bel-wik Fr. 

:!O Drahmi 

~O 1svıçre Fr. 

2tl Leva 

1 Florin 

Alış 

t.i1t-, -
l •)•J 
~~. 

114 
120, 
s:!,-

ı~ı. 

i:>li.'"ı,

;!ıJ,

ıtl,-

VULCANUS yük alır 5·8 lci ka. \ 20 ı;ı·k kroıııı 

HERMES ,, 9 12 ,, ı Avusuır\a ~ı. 

Neerlandez kompanyıısının 

nehrı vapurları limanlar i ~in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
l 'lndez Kumpanyaıı ile anlaşıl 
mak suretile bütün dünya li- ı 

manları için doğru !.;onıtimen-
b l ar veri lir. 

iTHALA T SERVİSi 

Burgaz, Varna, Köıtence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9-12-936ya doğru 

ltaJyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 

Demiryolları ,, 
. Bagajların sigortası 
1 talyan demir yollarında 
yüzde fıO tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
da FRA TELLI SPERCO 
ne•dinde C. 1. T . ye müra . 

ca•.t olunur. 

1 Mark 
ı /.Lolı 

ı Pengö 
:!U Leva 

~<ı Diııar 

:!O 1~\'l'Ç kronu 

1 Tıirk a l tını 

~u .-

:!1,-
1:!,-

~ ,
.ili, 

L flaııkııoı l)s.B. 24!l, 

Çekler 

l.onrlra 
Ncv York 
l'nri-. 
.\lıl:ıııo 
Brukst'l 
Atinıı 

A~·ı l ı ~ 

ı'ıs, 

•ı,7'.l\!I 

17,0lfı 

ı :., o.-..no 
l.7f1.'o\7 

CenPvrı• :?, ı[ı';i 
.::>Of) ti '4, 72.ı 
Amster<la nı ı ,-t::i 
Prag :!2,üü~J 

\ 'i,yana ... ~47fı 

~la<lrıd : .M::ı .. 

!3erli n 1, 97 41 

\'ar~11,·a 4, ıtı:-,s 
Bııdapeşt 'ı,:ı~~ 

Biıkre~ ıııl'\,~l4::! 
Bel~rad :l-'1,:-,:.-;11 

Yokolıama 2.71'0 

Mosko,·a ~ 'ı, ,ı, 

Stokhulın :ı, ı:ı-:ı 

Esham 

Açılış 

aslan c;im('nto 13, '15 

ll lt>rkeı danırn~ı ~ı ı ,50 

Nippon Yusen Kaisah 1 istikrazlar 

JAPON VAPUR KUMPANYASI ı 1 ıirk lıııı-.·ıı ı \'o1ıl. 
" il JlC'~. 

Yokohama, Kobe, Singapur, • il ,·wl. 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 1-.ıılmızı <lnhılı 

Beyrut ve lstanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

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

(dog-ru ve aktarmasız) 

TOYOOKA MARU 

DAKAR MARU 

18-12·936 
18-1 -9.~7 

DURHAN MARU 18·2-937 ye 
doA-ru. 

An:ıdol11 1 pe~ın 
l \'il<L 

il ıw~i ıı 
1T varl. 
rı>ıi . \"d 

\ı;-ılı~ 

:!I, 10 
'! 1 ,;, J 

21,ti.ı 

.. r.l. 

.\~·ılı~ 

~-1. it) 

4•1, 

:m.ı·, 

lll, 

'ı:ı, 

Satış 

li:!l 

12G, 
ı 11 
125,-

S:->,-

2'3,-

2;ı,-

Cti.-

t>ıl,

~:\, 

2~.-

2:ı 

14,-

=~:!.-

1U~,-

24fi, 

l\apauı~ 

r.ı~. 

ıı, 7~ı ·ı.ı 

17,tı 1 :-. 
1.1,ı ı .... \iı 1 

4, 70~7 
s.:~, 

:{,4t1v7 
·~~. 72) 
1, ~-. 

2'2, '3940 
4,~,:ı-;'[İ 

7,:;~'=-> 

1/•'74 \ 
~. 1 ~i~ı'i 

·ı.~l:!8ı 

11ı~.~142 

:ı+,!iYiO 

l\ııpııııı~ 

JS,35 

rı2 5ıı 

l{:ıpaııı ~ 

2:1,ıı.i 

:.! 1, fii) 
~ı.r,;, 

~·='· 

Kapıını 

~~. t (\ 

!W,f,ıJ 

4.:ı, ı .ı 
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GAZE ES 1 

journal Quotidien ı Adjudications 

---= 
MCRDEI 

Tableau Synoptique des Adjudicaons 
Objet de l'adjudication 

Construction-Rcparation
Tra vaux Publics -Materiel de 
Construction -Cartographie 

Constr. de maiıons pour ouvriers, de
pôt d'eau, depôt pour graineı, ate
lier, bains et WC. pour les ou
\'rİeTI ete. a Hadjialikeuy (cah. eh. 
L. 15). 

Reparation de l'immeuble No. 49, rue 
Tarlabachi et du magasin occupant 
le rez de chau1See. 

La date de l'adjudication relativ~ a la 
• conıtructio- d'un pont en fer sur 

le Ojeyhane est le 26-2-37 et non 
26-3-37 comme annonce par erreur. 

Reparation de 2 pontı (1 en bois, l 
en maçonneri~) sur la routc Tcha
taldja-Sili vri. 

Reparation dea plombs du medresse 
de Kouyoudjoumouratpacha. 

fprix est.1 Caut. r Prov. 
Genre 1 

d'adjudic 

30526 58 2646 - Pli cach. 

357 68 26 83 Publique 

603 30 45 25 Publique 

236 86 17 76 Gre a ıre 

Lieu d'adjudication. 

Com. Ach . Dir. Agricole Adana. 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul. 

" 

l h:er des Charges 

Diıerme Cult. Coton A.dana (De
rkeupru). 

Diiconomat Municipal. lstanbul 

Di Econom . Municipalite hıtanbul. 

Sfretartat MunicipalHe l ıta n bul. 

Date ,- Heure, 
1 

T elefone: 42425 

Boite Poıtale N. 1261 

Adre11e Telcrraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

6 JANVIER 1937 

lndustrie - Finances - Commerce 

Les prıx de la viande 

-

1 

La viande esf en hausse depuis quelques jours. D'a
pres les donnees statistiques dresscies par la ıection des 
sla\İ!ıtiques de la Municipa\ite, <le 42 ptrı. 10 en moyen
ne en octobre 1935, le prix de la vinnde du mouton de 

22-1-37 ı ıs - ı 

Karamanie a baiase iı. 41 ptrı. 5 en octobre et iı 39 ptrs. 
5 en novembre 1936. De 17 ptrs en octobre de 1935 et 
1936, le prix du daghlitch est tombe a 44 ptra 5 en no
vem' re 1936 De meme la vianrle du mouton de Roume-

21-1-37 

21-1-37 

7-J-37 

j lie avait marque une baisse dans ceı memcs proportiona. 
Mais par suite du mauvais tempı persislant, ces prix ont 
hauı!H~ et cdte hausse va en s'accentuant. lls varient au
jourd'hui entre 50 et 55 ptrs soit 10 plrs pluıı que l'an
nee pa'lsee a pareiUe epoque. 

14 -

Le marche du ble 

!4 -

14 -1 
----------- -------------·------; . - - ı 

Nonobstanl des arrivageı de 50 a 60 wagons par 
iour, une grande firme ayant effectue de grands adaatı 
sur nolre marchc, ı~s prix du ble ıe 11ont mıintenus fer
mes est une baiase a ete evitee danı le courant de la 
semaıne qui v'tent de ı 'ecouler, 130 waıons de bleı ıont 
arriveı dans la journee de samedi dcrnier. Mais leı 
achet~ura escomptant encore une baisae, ont reuerr~ 

leurs ach:ıtıı . Habillement - Chaussures 
Tissus-Cuirs. 

Culottea ıarnieı de cuir- Jaquettes 
et pantalons contre le vent- Coa
tumea et coiffurcs pour neige gants 
de cuir (130 piecea de chacun). 

ld. (239-114-284-194-194 pieces). 
Chau11ures pour ascension : 2 lota (130 

' pieces) - Piecu pour ces chau~su
res : 130 pieces . 

ld. : (284 et 104 pairea). 
Ceintureı de laine : Flanclles, Id. ca

che-colı : ( 130 eh.). 
ld.: (219-27 et 194 pieces). 
Tabliers en cuir pour les ouvriers de 

Karaaghatch : 206 piecea. 
Lingc pour l'hôpital Zeynep Kiamil. 

Ameublement pour Habitation et 

1 
Bureaux-Tapiaserie- ete. 

1 

1 Poeles type Zonıouldak No. 1 : 15 

3282 - 175 

4330 - 325 -
1806 - 136 -

1'i20 -
1310 ~ 

2500 -
618-

IU/ 

00 -

188 -
46 35 

Publıque-

" 

" 
,, 

" 
.. 95 - 37 13 Gre a. i''e 

315 23 63 Gre a g-re 

Com. Ach. Militaire Bornova(lzmir). 

,, 
.. 

.. 

" Com. Perm. Municipalitc lıtanbul. 

,, 

Com. Pcrm. Municipalite lıtanbul. 

L.2,5 la p. 75 - Publique ,, 1 
pieceı (pour ecole Priınıire'J). 

1 Chaises imitation oıier : 400 piecea-
' (pour ecolea Primaires). _ 
: --....:.:~--------------~--------- -------~------·------~ ----------------------

lnstallation et Matcriel 
d'Electricitc, de Gaz, 
de Cbauffage Central 

Materiel pour l'inatallation telephoni
que de la gendarmerie (aj .). 

Travaux d'lmprimerie-
Papeterie 

1
1 Kalamazoo (6 typeı) : 750 pieces. 

l 
Combuıtible - Carburant- Huileı 

Pli cach. Com. Perm. Vilayet Seyhane. 

- ----- Direction Banque Aa-ricole. 

Petrole : 52700 kiloı (aj .). 12733 - 958 - Gre a gre 
1--------------------..::-------~ 

Com. Ach. Militaire Vize. 

Provisions 

Oeufı: 40000 pieceı · Pomme1 de tem~: 
8 tonnes (sep.) (pour Goureba). 

Lerumeı d'hiver : 8000 kilos. 
Savon: 8000 kilos. 
Savon: 6000 k. (aj .) (pour Tchataldja) 
Savon: 37160 kilos (aj.). 

Divers 

Materiel pour ascenıion tel que : Sacs, 
crochets, pics, cable ete. : 8 lota. 

Materael d'aacenıion tel que: Mega
phone, ciible d'acier, echelle1, cor
des a crocheta, lanterneı electri-

!ı queı ete. : 9 lota. 

1 

Matcriel pour ucenaion tel que : Ther
mos, altimetre&, alpenıtock, crocheta, 

ete . : 10 lotı. 

Lunettes pour neige : 200 pieces
Mat. pour traineau: 40 pieccı . 

Modeles de machines: 40 lots (pour le 
laboratoir• mecıntque) . 

~60 -

2280 -
13345 -

90 -

22 -
240 -
171 -
978 -

Publique 

ı,, 

" 
Gre a a-re 

,, 

Direction V akoufı lıtanbul. 

Com . Ach. Militaire Vize. 
Com. Ach.Corps Armee Tchorlo•. 
Com. Ach. Comm. lst. Findlldi. 
Com. Ach. Militaire Via:e. 

1955 - 147 - Publique Com.Ach.Militaire Bornova (lz111ir). 

1070 - 61 -
" 

4607 - 346 -
" " 

1148 - ·m-= 
" 

,, 

12658 949 - Pli ca~hett Oir. Ec. Super. Commerce Maritime 

1 
j 

Oir. Econom. Municipalite lstanbul 

Secretariat Municipalite lıtanbul. 

Secretariat Municipalit~ lstanbul. 

Oir. Econom. Municipalite lıtanbul. 

Economat Banque, Türkiye h. lst. 

Economat Vakoufı latınbul. 

25-1-37 

26· 1-37 
25-1-37 

26-1-37 
25-1-37 

25-1-37 
21-1-3l 

7-1-37 

7-1-37 

21-1-37 

12-: -37 

10 -
Mohairs et laines 

L' Allemagne et la Russie continuenl lcun acquiıitionı 
de mohair et de laine. Le prix de <'ertaines qualitea du 

1 mobair onl hauue 15.000 ballcı de laines ont etr' .-ehe· 
10 - te~ı par les Soviets 
11 -

11 -

15 -

16 30 
14 -

14 

14 -

14 

15 -

L' aHurance deaı immeubles appartenant 

aux Municipalites 

il .. ı;te decide que les ımmeubles appartenant aux 
Municipalıteı ne se. ont pas asaures directement par cel
les-ci mais d.:vront l'etre par l'entremise dt la Banque 
des Municipaliteı. Dans ce but cette Banque a pasae 
avec la aocie e d'assurances "Anadolu" un c9ntrat de 
soua-agence pour une durec de 3 anı. Aux termes de ce 
contrıt, chaque Municipalite devra designer a la Banque 
lea immeubles İl aasurer. Les policeı d'auuran,s:es aeront 
conclues par le canal de la Banque. Lea primeı seront 
rembourseea it la Banque et non pas directement a lı 
ıocict e d'aasuranccs. La Banque retiendra son droit de 
courtagc sur le montant dea primes. 

La peche a lstanbul 

juıqu . 11-1·37 au soi~ : 

Pendant le mois de noYembre dernier, il a ete vendU 
a la poiuonnerie d'latanbul, 27 lot.s de coquillage•, 
2.260 homards 2'.H.000 paireı de pelamides et de torik• 
.~44.335 kilos de poissons de diveraes espcceı. Dans lcı 
limites Municipale<ı d'lıtanbul il a ?te corııomme 118.295 
pairea de pelamid~s et de toriks, 91.089 kiloa de poiı· 
ıonı de diverses e<ıpeceı . il a ett> oxpedie aux autreı Vi· 
layets 12 124 paires de palamides et de torikı et 10.430 
kiloı de poissons de diverses eıpcceı. Enfin, il a ete ox· 
porte a l'ctrani•r 15.746 paires de pelamides et •ie to• 
rikıı et 42 mille 114 kiloı de poiuonı de d&veraeıı es• 
peceıı 

21-1-37 

21-1-37 

'H-ı-37 

7·1·37 
22-1-37 
18-1-37 

25-1-37 

26-1-37 

26-1-37 

26-1-36 

7-1-37 

ıs 

ıs -

15 - l 
16 ·- 1 

15 -
15 -

l 

15 -

!6 JO , 
1 

1 

15 -

16 -

1 

Le verre incassable 

Le verre incusablc emp\oyc maintenant d'habitudc 
a faire leı vilrea dea autos a demontre ses ırrand• 
avantageı. Danı les accidents, le verre reıiate suffi
aamment; les penonnes ne ıont pas bleueea par del 
eclatt. De meme leı nouveaux wagons pour chemiot 
de fer qui aont livres sont munia de vitre1 de verrc 
incuaable. Cellea deı ancienı wagonı ıont auıtİ 
chanreeı ainıi. 

Le1 Cheminı de f~r de l'Etat exireront dcıormail 
de leura fourni11eura de waronı que ceux-ci ıoient 
toujourı munia de vitre. iocaaaableı. 

(Lire la auite en Jeme paıre ) 

GRAND COFFRE-FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

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

Bayazid, İ.tanbul 


