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iÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Kereste - Tahta v. s. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

Emlak 

~anlar, Emirler, Tebliğler: 

Devlet Demiryollarından bildirilmiştir: 

22-1·937 t.ırihinden itibaren ve yeni bir iş 'ara değin bazı 
yolcu ve muhtelif katarlarda aşağıdakı tadilat yapılacaktır. 

1- Ankara-Kayseri-Ulukışla-Adana kısmında: 

Ankaradan Adana ya har"!ket eden 7 IO 61 O 4 IO numaralı m uh
telit lcatarla Adanadan·Ankaraya hareket eden 409 609709 ııuma
ralı muhtelit katarlar işlemiyeceklerdir. 

Adana istikameti yolcuları cumartesi, pazar, salı, perşembe 
günleri Ankaradan saat 10,05 te hareket eden 706 katardan isti· 
fade edecekler ve Adanaya ertesi günü ııaat 12,00 de varacak
lardır. Adanadan cumartesi, pazartesi , salı ve perşembe günleri 
saat 15,56 da haraketle Ankarıtya ertesi günü 705 katarla saat 
18,53 te varacaklardır . 

K.n3 ...... ;_f ıı .. 1r,clD.KAv•_.ri .. foıcırcla ;aı;,,, Hll?. (~<H 
seferleri havanın karlı ve tipi i oıduğu guÔler ışıeYfım y\!ccRtmııv 

2 Çankırı-Çatalağzı kı!lmı: 

Paz.artesi , sah ve cuma günleri Çankırıdan Çatalağz.ma , sah, 
çarşamba ~e cumartesi günleri Çatalağzından Çankırıya hareket 
eden 810 ve 809 numaralı muhtelit katarlar işletilmiyecektir. 

3- Eskişehir-Kütahya-Bahkeıir kısmı: 

Eskişehirden Kütahyaya ve Bahke.ııire hareket eden 210 310 
numaralı muhtelit katar yalnız paz.artesi, çarşamba ve cuma gün
leri; Balıkesirden Kütahya ve Eskişehire hareket eden 309 209 
numaralı muhtelit katar yalnız salı, perşembe ve cumartesi gün
leri işliyecekler diğer günler işlemiyeceklerdir. Kütahya yolcula
rı hergün Eskişehir Afyon arasında işliyen 207 ve 208 yolcu ka
tarlarından istifade edebilirler. 

4 Afyon-İzmir kısmı: 

Afyondan iz.mire giden 1108 muhtelit katar yalnız pazartesi, 
sah, perşembe, ve cumartesi günleri; İzmirden Afyona giden 
1107 numaralı muhtelit katar yalnız salı, çarşamba , cumn, pazar 
günleri işliyeceklerdir. . 

Yolcular diğer günler Af yon-lzmir arasında : şli) en 1 IOü ve 
1105 yolcu katarlarından istifade edebilirler. 

5 - Eıkişehir·Afyon-Aydın kısmı: 

• Cumartesi. salı ve perşembe günleri Eskişehirden 206 ve Af
yondan 1306 No. altında Aydına giden katarla; Aydından pazar, 
çarşamba ve cuma günleri 1305 ve Afyondan 205 No. altında 
Eıkişehire giden yolcu katarları işlemiyeceklerdir. Bu katarlarla 
buluşmaları olan şube katarlcsrından Denizli-Goncalı arasında 
1432-1438-1433-1439 numaralı katarlar; Çivril·Sütlaç arasınd<ı 1444, 
1446, 1445, 1447 numaralı katarlar; Burduz-Baladız arasında 1466, 
1472, 1468, 1470, 1465, 1471 , 1467, 1469 katarlar; isparta-Ka.raku
Yu arasında 1454, 1456, 1453, 1455, numaralı katarlar; Eğridir-Ispar
ta arasında 1484, 1486, 1487, 1489 numaralı katarlar da i,lemi
Yeceklerdir. Bu iıtikametlere giden ve bu istikametlerden gelen 
Ankara ve Haydarpaşa iıtikameti yolcuları pazartesi, salı, per· 
••tnbe, cumartesi günleri Alsancaktan hareket eden 1307 ~uma: 
talı yolcu katarından, pazartesi, çarşamba, cuma, pazar ~u.nlerı 
A.fyond h k t eden 1308 numaralı yolcu katarından ıstıfade 

an are e Af E k. h. 
tderler. İşbu 1307 ve 1308 numaralı katarlar yon· s ışe ır 
lltllıında işliyen 207 ve 208 yolcu katarlarile Afyon~a b~luşurlar. 

Fada mal\ımat icin istasyonlara müracaat edılmesı. 

İktısad Vekaleti İş Dairesi Üçüncü Bölge Amirliğinden: 
i, sahiblerinin doldurmakla mükellef oldukları işyeri beyanna

rtı__clerj bugünlerde dağıtılmıştır. Kendilerine henüz beyanname 

bfi0tıder"ıl . 1 ~ ·k . . 1.k " şyer·ı sahibleri varsa müesıeselerin lll memış o an <> ışı ı ı .. 
llnduğ h ld k" k ülki makamlara muracaatle be-y._ u ma a e ı en ya ın m 
tı~atrıelerini alıp doldurmaları icab eder. 'd h .. 
oe d · k nun buna aı u-lc Yanname vermiyenler hakkın a ış anunu . 

il~'-'leri mucibince derhal cezai takibata geçileceği ehemmıyelle 
~ll l 

<> unur. 

•• 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

= 
CUMA 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

T~aky~ . v~ Çanakkale ile İstanbulda bulunan birliklerin ek
meklıklerı ıçın kırdırılacak 1350 ton buğdayın kırdırılması 27-1-937 
kap~lı zarfla eksiltmesine talip çıkmadığından pazarlıkla eksilt
mesı. 30-1-937 cumartesi günü saat 1 ide Tophanede satınalma 
komısyonu.nda yapılacakt.r. Hepsinin tahmin bedeli 8689 lira 7 
kuruştur. ilk teminatı 651 lira 68 kuruştur Şa t · K · .. _ . . . · r namesı omıs-

yon~a .goru~ebı!ır. Trakl.:a ve. Istanbul için ayrı ayrı fiat verile
cektır. lsteldılerın kanunı vesıkalarile beraber !>elli saatte Ko
misyona gelmeleri. 

Mersin Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Mersindeki askerin Eylül 937 ayı n ihayetine ka

dar ihtiyacı olan 120000 kilo unu kapalı zarf usulile ek
siltmeye konuldu. 

Eksiltme 12 Şubat 937 cuma günü saat 11 de Kışla
da yapılacaktır. Zarflar ayni günde saat ona kadar al 

2 M h mır. 
- u ammen bedel 14664 lira muvakkat teminat 

ta J 100 liradır. 
3- İslekJilerde kanuni ikametgah vesikası bulunacak-

tır. 

4 - Fazla bilgi edinmek istiyenler kışlada 
alma komisyonuna mürbcaat edebilirler. 

satın alma 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzenıesi-Harita 

Ada na P a muk Üre t m e Çiftliği Müdürlüğünden: 
No. Cinsi Lıı .. Q. ...... . 

ı Amele evleri 2379 64 
2 Kütlü ambarı 5611 94 
3 Su depo~.;u 15-16 59 
4 Tohum ambarı 7030 14 
5 Çırçır fabrikası 10043 91 
() Amele hamam ve halaları 3914 36 

---
Yekun 30526 58 

A- Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek 
cinsi, nevileri ve karşılarında muhammen keşif tutarları yazılı 
inşaata 22-1-937 tarihinde yapılan eksiltmede talib zuhur etme· 
diğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş ve bu 
işler~ aid şartname vs evrak aşağıda gösterilmiştir . 

8- Eksiltme şartnıımesi. 
C- mukavele projesi. 

Ç Bayındırlık işleri genel şartnamesile fenni ve huıusi 

şartnameler. 

D- ŞartnamP ve proje 150 kuruş beeel mukabilinde Adana· 
da Demirköprü <'ivarında pamuk üretme çiftliğinden verilir. 

E- İsteklilerir. arttırma, eksiltme ve ihalat kanununun emret· 
tiği bütün evsafı olmalıdır. 

F- Muvakkat teminat 2646 liradır. 
G- Eksiltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15 de Vilayet Ziraat 

Müdürlüğünde müteşekkil Mubayaa Komisyonu huzurunda yapı
lacaktır. Eksiltmeye gireceklerin teklif mektublarını tayin olunan 
günde eksiltmeden en az bir 1aat evvel Komiıyona vermeleri 

lazımdır. 

3-Kereste, tahta ve saire 
----------------------~----

* .... 
Samsun fabrikası için 900 M3 kereste alınacaktır. 

Bak İnhisarlar İdaresi ilanlarına. 

4--Mensucat • Elbise - Kundura-Çamaş1r v .s. 

İstanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan : 

Askeri Tıbbiye okurları için 676 takım pijamil 15-Şubat-937 
pazartesi günü saat 15,30da Tophanede Satınalma Komisyonun
da açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1960 lira 40 ku
ruştur. İlk teminatı 147 lira 3 kuruştur. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni ve.sikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

• • • 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

29 İkinci kanun 1937 

ma komisyonunda k k ·ı . 
b d 1. 73 

açı e sı tme ıle alınacaktır Tahmı·n 
eeı 51' 80k · · 

t Ş ıra uruştur. ilk teminatı 55 lira 18 ku-
;uş u~. .artname ve nümunesi Komisyonda görülebilir. 
stekhlerın kanuni vesikalariJe beW 

gelmeleri. ı saatte komisyona 

• • • 
Tahmin ~dilen ,bedeli 10200 lira olan 40000 metre A· 

merıkan bezı 15 Şubat 937 t 'h· 
.. .. arı ıne rastlıyan pazartesi 

gu~u saat 14 de kapalı zarf usulile alınacaktır 
uvakkat teminatı 765 lira olup ş:ırtnamesi Komisyon

dan her gün parasız verilir 

. İsteklilerin. 2490 sayılı kanl!nun tarifatı dahilinde tan

zım ede~ek~:r.~ kapalı teklif mektublarını l 5-Şubat-937 
pazartesı gunu saat J ,l e kadar Kasımpaşad b l 
k · b k , y a u unan 
omısyon aş anııgına makbuz mukabilinde 1 • 

b verme erı 
ve u saatten sonra verilecek mektubların kabul edilmi
yeceği. 

5-Müteferrik 

İstanbul Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan : 

• J - Alman yapısı açık denir motörleri için 12 tane silin-

dır başlıgının 15·2 937 pazartesi günü saat 11 d k 1 
fi k ·ıt . e apa ı zar a e sı mesı yapılacaktır. 

2- Tasırlanan tutarı 3000 liradır. 
3- Şartnamesi komisyondadır. 
4- isteklilerin 225 liralık ilk teminat makbuzlarile 

k~nuni belgelerini ve teklif mektuplarını belli vakitten 

bır ~aat evvel Galata Çinili Rıhhm han birinci kattaki 
komısyona vermeleri. 

Urayıınız için gaz veya benzinle müteharrik ve sühuletle ka· 
bili nakil bir otopomp ile beş yüz metro kadar hortum ve tefer• 
rüatı mubayaa edilecektir. Bu isle meşgul nıüeBSeselerin tecrübe 
edilmiş elverişli modelleri gösterir matbu kataloğ ve fiat cetvel
lerile beraber Belediyemize müracaatleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden: 

Şartnameıinde bazı noktaların tashih ve tadili icap eden lo· 
komotif ve vagon yay ve suıtalarına ait eksiltme 15-2·937 tari
hinden 15-3-937 pazartesi gününe tehir edilmiştir. 

Fazla tafıilat için Ankarada Malzeme Dairesi ve Haydarpıaşa
da Tesellüm ve Sevk Şefliğine müracaat edilmeıi iları olunur. 

• "' . 
44 kalem alat ve malzeme alınacaktır. Bak: İnhisarlar 

u. Mi.idürlüğü ilanlarına . 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Müteferrik 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

Gümrük 1atışındlln : 2563 mezat kaime;i 1550 kilo 848. 19 lira 
kurşun malbaa hurufatı, 2574 M. K. 106 2 K. 643.66 1. demir 
otoşası aksamının 3-2-937 gü:ıü saat 14 te İstanLul Gümrüğünde
ki satış salonunda açık arttırmaları yapılacaktır. 1'.rttırmaya gi
receklerJen yüzde 7,5 pey akçesi ve ünvan teıkereai aranır. 

Türk Hava Kurumu Mersin Şubesinden: 

1- Türk Hava Kurumu Menin Şubesi namına 937 seneıi 
Kurban Bayramında Mersin şehri ile civar köylerden Bayramın 
birinci günü sabahından dördüncü günü akşamına kadar topla
nacak olan Kurban Derileri yaş olarak satılmak üzere aleni mü· 
z.ayedeye konulmuştur. 

2 - Müzayede fiatı alelumum Derilerin beher adedi üzerindedir 
3- Müzayede yirmi gün devam edecektir ve I0-2-937 tarihine 

müsadif çarşamba günü saat J5te Kurum binasında son pey had
di layık görüldüğü takdirde ihal~si yapılacaktır. Haddi layık 
görülmediği takdirde son pey sahibinin taahhüdü baki kalmak 
şartile müzayede bir hafta temdit edilecektir. 

• • • 
Askeri Tıbbiye okurları ıçın 1132 fildikos fanila 15.- 31 tane içi ve 53 tane dış lastik satılacaktır . Bak: İstanbul 

Şubat 937 pazartesi günü saat 14 de Tophaneda Satınal· , Belediyesi İlanlarına. 



Sayfa 2 

2-Emlak 
Kartal Malmüdiirlüğünden: 

Başıbüyük yalısında, Kılavuz çayırı ıokağında 164 No. lı 
919:; metre mu. bağ yeri muhammen kıymeti 919,50 10 Kr. 

Baçıbüyük yalısında, Klavuz çayırı sokağında, 165 No. lı 

22975 metre mu. bağ yeri muhammen kıymeti 2297,50 10 kr. 
Başıbüyük yalısında, Kılavuzçarırı sokağında 166 No. lı 5514 

metre mu. bahçe muhammen kıymeti 551,40 10 kr. 
Kartalda Üsküdar caddesi sokağında 443, ·t43, l, 2 No. lı 213 

metre mu. arsa muhammen kıymeti -t3~ 
Maltepede Sığıryolu mevkii sokağında 913 metre mu. arsa 

muhammen kıymeti 73,04 
Kartalda istasyon caddesinde 209 No. lı 1135 metre mu. arsa 

muhammen kıymeti 1>62,70 
Kartalda İstasyon caddesinde 9 No lı 527 metre mu. arsa Mu· 

hammen kıymeti 459 
Yukesrıda yazılı malların hizalarında gösterilen kıymetler 

G 2-937 cumartesi günü ögleden evvel saat lO da satılacaktır. 
Satış bedeline istikrazı dahili yüzde 5 faizli hazine tahvilleri de 
kabul olunur. 

Talihlerin yüzde 7,5 pey akçelerini vakli muayyeninden evvel 
yatırarak Kartal Malınüdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonu 
na müracaatieri. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde;-ı 
ı - İdaremizin Paşabahçe Fabrikası için 4000 ton 

Krible Maden kömürü şartnamesi mucibince pazarlıkla 

satın alınacaktır. 
2- Pazarlık, 12-2·937 tarihine rastlıyan 

saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

cuma günü 
şubesindeki 

3 - .Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (526) 69 l - 4 

* • • 
1 - 25-1-937 de açık esiltme suretile satın alınacağı 

ilan olunan 24 l 8,8~ lira muhammen bedelli ve fenni şart· 
ndmesinde mıktar ve evsafı yazılı 44 kalem muhtelif alat 
ve malzeme için elde edilen fiat haddı layık görüleme· 
diğinden açık eksiltme on !!:Ün temdit edilmiştir. 

kı alım Komısyonunda yapılacaktır. · -

3 - Muvakkat teminat 181.42 liradır. 
4 - .Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

5 - İstekiilt:rin fiatsız te1difJerini eksiltme 
en geç üç gün evvel İnhisarlar Ziraat Fen 
vermeleri lazımdır. 

gününden 
Şubesine 

6 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmek ıçın kanunen 
kend~lerin.de.n aranıl.an vesika ve yüzde 7, 5 güvenme pa
ralarıle bı~lıkte tayın edilen gün ve saatte adı geçen 
Alım Komısyonuna gelmeleri ilan olunur. (552) 71 

* • • 

1- İdaremizin Samsun Fabrikası için muhtelif eb'ad
da 900 M3 kereste pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 11-2-937 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat Şube
sindeki ~lım komisyonunda yapılacaktır. 

3- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 giivenme paralarıle birlikte komisyona gel-
meleri ilan olunur. (553) 72 l _ 4 

MÜNAKASA GAZETESi 

Beyoğlu Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Kiralık Emlak 
Galatada Sultan Beyazıd mahallesinde (Arapyan hanı) 

adı ile anılan Altıncı Vakıf hanınır.. (3, 4, 5 ve 6) ıncı 
katlarında ki boş odalar ile mezkur hanın altında (22, 24 
ve 133-135) N o. lu dükkanlar. 

Kira müddeti : Teslimi gününden 31 Mayıs 937 sonuna 
kadar. 

Beyoğlu Kamer Hatun Kızılcık sokak 24 No lu ev 
Kasımpaşa Mektep sokak 17 No. lu dükkan. 
Beyoğlu Hüseyin Ağa Mahyacı sokak 3 No. lu dükkan. 
Kira müddeti : Teslimi gününden 31 Mayıs 938 sonuna 

kadar. 
Yukarda yazılı vakıf mallar kiraya verilmek üzere 

açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin l Şubat 937 pa· 
zarertesi günü saat l 4,30 da Beyoğlu 
lüğü akarat kalemine gelmeleri. 

Vakıflar Direktör-
(347) 70 

• 

PİYASA HABERLERi 

Dünya Buğday piyasası 

Bütün dünya piyaaalarında 

buğday vaziyetini gösteren en 
ıon ve en doğru malumatı aşa· 
ğıya dcrcedilmiştir. 

Baltık memleketleri ile Orta 
Avrupa için deniz aşırı yer· 
terden ziyade Tuna havalisin· 
den buğday tedariki için te
maslar başlamıştır. 

FRANSA DA 

Fransa hükumeti 300 bin ton 
buğday ithali için kontenjan 
müsaadesi vermiştir. 

İTALYADA 

Türk-Alman Ticard 
anlaşması 

Almanya ile aramızdaki ti· 
carct anlaşmasının fe~hedile· 

ceii hakkında Ankarada bir 
şayia çıkmıştır. Bu şayianın 

11hhati etrafında yapılan tah
kikat şu merkezdedir. 

Almamlarla aramızda mev
cut ticaret anlaşması şeraitinde 

ıeçen sene ile bu sene arasın· 

da bir takım tebeddülat husu
le gelmiş ve bu ıuretle gerek 
memleketimizden Almanyaya 

İtalya, beynelmilel piyasalar- vaki olan ihracat ve gerekse 
dan iki ay müddetle buğday Almanyadan memleketimize 
ithalatı yapacaktır. Bu ithalat yapılan ithalat şeraiti değiş-
için Arjantin fiatları elverişli mittir. 

· • vı'll'\ı'lı.:> t Al~UA metimiz Almanya ile bugünkü 
Yunanistan önümüzdeki üç şeraite göre yeni müzakereler 

ay (zarfında mühim miktarda de bulunmak lüzumunu hisset-
buğday ithal etmek mecburiye· ı miı bulunuyor. Önümüzdeki 
~i~dedir. Sert buğdaylarımız Mayıs ayı zarfında yapılacak 
ıçın Yunanistan bize iyi bir olan bu müzakerelerin şimdi-
mahreç olabilir. den hazırlığına başlanmıştır. 

ARJANTİNDE -

Arjantin rekoltesine daha I Meyvacılığımız 
bir ay kadar zaman bulundu
ğundan Avrupa ithalatçılarının 
diğer müıtahıil memleketlere 
müracaat mecburiyetinde kala
cakları anlaşılmaktadır. 

BALKANLARDA 

Yugoslavya bütün buğday
larını Fransaya bağlamıştır. 
Bulgaristanda da ihraca kifa
yet edecek mal bulunmadığın
dan yegane ihracatcı memleket 
Romanya kalmıştır. Fakat Ro 
manyanın da buğday stoku 
300 bin tondan ibarettir. 

RUSYADA 

Ziraat bankasile Omnipol a
dındaki Çekoslovak şirketinin 
müşterek'!n teşkiline tevasaül 
ettikleri Türk meyvacılık limi
ted tirketine aid muameleler 
ikmal edilmiştir. 

Tümel ticaret ünvanı altında 
faaliyet geçecek olan bu şir 
ketin sermayesi 100,000 lira- ı 
dan ibaret olacak bunun 50 
bin 500. lirası Ziraat bankası, 
49,500 lırası da Omnipol tara· 
fı~dan temin edilecektir. 

j _is_t_a_n_b_ul_B_e_le_d_i_ye_s_i _I_Janları j 
------=-

Rusyada 936 senesinin bui· 
day mahsulünden ihracaat ya· 
pılamamııtır. Fakat bu hafta İ9-
panyanın Katalonya mıntaka11 
için yapıhn bir uzlaımada ora
ya buğday ve un olarak 30 bin 
ton ıönderilecektir. 

Ieare merkezi Ankarada bu
lunacak olan bu şirket eylülde 
Çekoılavakyada ve memleke
timizin bazı yerlerinde şubeler 
açacaktır. 

Tümel ilk iş olarak pazarda 
(eıki Atina kazası) Elma ku· 
rutma ve ambalaj tesisatı \ ü
cude getirecektir. Omnipol 
meşkur Oskada müessesesinin 
orıanı olup Çekoslavakyanın 
belli başlı ithalat ve ihracat 
şirketlerindendir. Temizlik garajında bulunan 

muhtelif boyda 31 tane iç ve 
53 tane dış otomobil lastiği 

Kara gümrük beledi e tah· 
sil şubesi binaslnın tamiri (Be-
lediye Fen işleri müdürlüğün-
den ehliyet vesikası almak 

Muhammen 
bedeli 

330 lira 

İlk 
teminatı 

24,75 

şarttır) 233,43 l 7 50 
Yuka~da cinsi ~ikdarı ve muhammen bedelleri 'yazılı 

~lan Jastık :e tamır ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. 
7artııamelerı Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 
2 ı90 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarınd ... 
t ·1 'Jk a gos 
erı eıı ı teminat makbuz veya mektubile be b 

2-2 937 salı günü saat 14 de Daı'm·ı E bral er 
ncümende u un· malıdırJar. 

(B) 73 

İSVİÇREDE 

İsviçre kükumeti butday üze
rine mevzu kontenjanı büıbü
tün kaldırm14tır. 

MACARİST ANDA 

Macaristan buğday için fid· 
detli bir kontenjan rejimi takip 
ettiğinden Avrupaya ihracaat 
yapılamamıştadır. 

DÜNYA STOKU 

Son haftanıu dünya ihracat 
tüccarların,n buğday stokları 
on milyon dört yüz bin tondur. 
Halbuki Avrupanın buğday 
mevsimi olan 1 l Ağustos 936 
dan 31 temmuz 937 tarihine 
kadar ithalat ihtiyaçları on yedi 
buçuk milyon tondur. 

VURTTAş 

Türk parası, kaya 

gibi sağlam duru· 

yor. 

En emin tasarruf 

parası, Türk pa· 

rasıdır. 

Ulusal Ekonomi 

ve 

Arttırma kurumu 

f ratelli S PERCO 
Galata Salon caddeı i 

Hüdavendigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Roıal ı 

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

CALIPSO 20 ila 22-1-937 
VULCANUS 25 ,, 30 ,, 

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar irin 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyası ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru ~=on4imen· 
tol ar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 

Amsterdamdan beki enen va· 

purlar: 

29 ikinci Kanun 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat tetkililı 

Götürü seyahat 
Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu " 
Demiryolları ,, 
Bagajların ıigortaaı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde üO tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 
Telefon : 44792 

da FRA TELLi SPERCO 
ne:zdinde C. l. T. ye müra · 

caet olunur. 

Nippon Yusen Kaisah 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 

Yok ohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool , 

ve Glasko için hareket 
(doğru ve aktarmnsız) 

DELEGOA MARU 18 Mart 

Fenne uygun olmıyan 

bir elektrik tesisatı 

Cereyan kaçırır 
ve 

Sarfiyatı çoialtır 

ELEKTRİK 
TESİSATI 

iyisini yaptırmak menfaatınız 
icabıdır 

SATIE 
en mükemmel tesisatı 

12 AV VADE İLE YAPAR 

SAT 1 E 
şubelerine müracaat kafidir. 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

iıtanbul, Galata, Mıthmudiye Caddesi Çil atınaca Sok. N. H 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 

lokomotifler satılır ve alınır, asri art=ziyen kuyu 
takımları ve tesisatı. Hernevi makinalar. 

Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 
kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen tesisatları taahhut edilir. 



29 kinci kanun --
Ticaret ve Zahire Borsası 

Af yon 

" 

MADDE 

ine~ 

: kaba 

28 

Araşit yağı 
Arpa 

" 
Av deriıi 

" .. 
" ., 
., 
,. 
.. 

: yemlik çuvallı 
: biralık dökme 

çak:ıl 

: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
: •:ınsar 
: tilki 
tavşan 

varşak 

zerdeva 
Ayçiçeği yağ: 
Badem : k:ıLuklu 

" iç 
Bnkla 
Hezel ye 
Börülce 
Buııday 

" 
" 
" 

.. 
it 

Üulııur 
fiurc;alc 
Ceviz 
Çavdar 
narı 

.. 
Fasulye 
1 ıııdık 

.. 
ti 

Haşhaş 

,. 
İpek 
İrmik 
Kaplıt•a 

Keçikılı 

Kcııevir 

l cpek 
Kcteıı 

n 

Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Muır 

" Nolıut 

" 
" 

Pamuk 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: eks. sert 
: sert 

sümter 
kıı.ılca 

ınahliıt 

: iç 

: lJeyaı. 

: sarı 

iç tombul 
iç Mİvri 
lcabuklu 
lolıııınu 

: ya ,ı 

tohumu 
: ya~ı 

yeııi ınalıııul 

Leyaı 

: sarı 
: iıp. tolıumu 

kalburlanmış 

natürel yeni 

Pamuk yağı : 
., tohumu : 

Peynir beyaz: tam yağlı 
,, ,, yarım yağlı 

" ,, : yağsıı 
Peynir ka.şer: yağlı 

" ., 
Razmol 
Susam 

,, yağı 

Tiftik 

" 

" 
" 

Uıı 

" 
" 
" Yapak 

" 
" 
Jt 

Yulaf 

: yağsız 

: yeni mahsul 

: oğlak 
: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 

ekstra ekıtra 
ekıtra 

1 inci yumuşak 
,, sert 

Anadolu 
,, tabak 

: Trakya kırkım 
,, tabak 

Zeytin yaxı : ekstra 
" ,, : yemeklik 

" 11 : aabunluk 

ı hhıılııt 
Ton 

45 -

15 -

4 -

75 -

24 75 

34 

2-

- - 1 • 

~=ı 
• 15 1 

97 2;) 

1937 

/ llırııcııt 

, Ton 

400 

• 

mı 

J02 

22 50 

71 50 

17 71 50 

I 

SATIŞLAR 

Asgari 

Kilosu 

Kr. Pıı . 

5-

ç 220 
" 200 
" 1400 
" 625 
" 3000 
" 760 
a 23 50 

ç 4100 

Az:ımi 

Kilosu 

Kr. Pa. 

1 5 12 50 

230 

630 
3800 

25 

fj .~5 -

fi 30 - 7 1.) -

5 lO 5 12 

15 20 - 4!1 - -

142 20 

I 

63 

1 

Telgraflar 27 1 937 K.S. 
Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korleri 2:\ ş.4 1 2P. Ki 3 31 

,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 11 st. 10 f· ,, () 98 
Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 1 H> B. Fr. ,, 5 04 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 ş . 2 1 O p. ,, 5 55 
Şikago ,, Harh inter Mayaı ,, Buşeli 126 7 8 sent ,, 5 86 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 119 3 4 " ,, 5 52 
l:laınb. iç Fınd . Giresun derhal tahmil IOO k.159 R M. ,, 80 53 

" ,, Levan ,, ,, ,, ,, 159 ,, ,, 80 53 

İı;ıreller : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş). pa (para), şi 
(tilin), sa santim), ıt (sterlin), RM tRayhımark , p (pen
n i), B. F r (Bele ika frank), t (ton). 

) 'llliya,. ıalıibi ve yazı işleı·i 
O.,..ebtöı M: lamail Gir:t 

Basıldıiı yel': ARTUN Basımevi 
Galata Billur ıoka:I No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek iiç giin zarfında vuku bulacak 

Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
.._.. -

Cumartesi 30-1·l937 

Makara: 2 milyon ad. - muhtelif tezgah: 7 ad. - kazancı öraü: 
3 ad. (Milli Müdafaa Vek.) .\ : 243·249 

Gabardin: 800 m. (Ankara Levazım) .\: 251 
Cerrahi afat ve edevat: 91 kalem - Röntken ampul ve malzemesi: 

6 kalem (Ankara Nümune hast.) ,\' 249 
• Boyalı pamuklu mensucat (İstanbul Gümrük. müd.) 

1350 ton buğdayın kırdırılması (T opbane Levazım) .\: 2tH 

Pazartesi 1-2-1937 

Çorlu için menba s~yu kaplajı {Çorlu Belediyesi) .\: 255 
Taşkışlanııı tamiri (lstanbul Komutanlığı) .\' 250 
Kışlık elbiselik kumaş: 70-85000 m. - kaputluk kumaş: 30-40000 

ın. · Battaniye: 800 ad. (Ankara Jandarma Komutanlığı) 
.\' 245-2H> 

Battaniye için erler 1000 ad. - subaylar için: 350 ad.- haata aba
lığı için kumaş: erler için: ..t500 m. - subaylar için: 900 m. 

(Tophane Levazım) .\' 248 
Matra kalıflık bez: 3000 m. - muhtelif tezgah: () ad. (Milli 

Müdafaa Vek .. \' 252-249 

E~~k~rik a'!1~ul~: 7642 ad. (İst. Deniz Levazımı) .\:
Somı kok ı<omurft: 350 ton (Dahiliye Vek.) .\' 252 
Yan~ı~ söndürme. aletleri: 2. kalem (İıtanbul komutanlığı) .\: 250 
Bel ıpı: 6000 k. (inhisarlar idaresi) .\: 249 
Antimuvan: t)()(l() k. (Devlet Demiryolları) .\' 248 
Meşe Maden direği. (Kayseri Devlet Demiryolları) .\'253 
Araba tekerleği: IOO takım · ray, makas ve vagon tamponu 

(Zonguldak Havzai Fahmiye Müd) .\': 252 
Buğday nakliyatı (İstanbul Ziraat Bankası) .\' 239 

Resim sehpası: IOO adet • Resim masaaı: 20 ad. - tl\bure 50 ad. 
dola~: BU ad. (Güzel sanatkıir!ar akademisi) .\' 247 

Muhtelıf evsafta! Mi~ara kağıdı (inhisarlar İdaresi) ,\' 242 
Patates 8000 kilo (lstanbul Vakıflar Müd.) .\' 257 
* Pastırma makinesi (İst. 2 inci icra Mem .) .\'256 

Salı 2-2-937 

Spor meydanında 150 m. lik bir mecranın 
Şarbaylığa) .\' 244 inşaatı. (Bandırma 

Maltape ask.: li~e~~ne giden yolun tamiri - Çatalca - Silivri yo· 
lunda 2 koprunun ( 1 ahşap 1 kargir) tamiri (İstanbul Belediyeıi) 
.\ 250·258 

~amran kanalının hafriyatı (Van su işleri Etüd Heyeti) .\: 257 
Çor~plık pamuk ipliği: J6j00 k. (Milli Müdafaa Vek.) .\~ 250 
Terlık, pelerin, havlu, hamam takımı - k. - pamuk 1000 • ad 

battanive 100 - h~,.. R kaJ,.m • t,.nrp.,,. lrA.,. ••haılr v • tH ••• ı,; 
ve Cerrahpaşa hast. için) .\: 250 

,i500 it. istiabında Kanyak inbij'i: 4 ad. (İnhiurlar fdareıi) .\: 22e 
Çarşaflık ve yastık kalıfhğı bez: 4380 m. (Tophane Levazım) .\'247 
Dol?p: 2 ad. - masa: 1 ad. (Milli Müdafaa Vek.) .\' 251 
Kayın travers: darhat için: 12000 adet - makaalık· 189 ad. _ ka

yın trayers normal. 65000 ad. -: makaslık. 3285 ad. 3500 ad .• 
köprülük meşe travers (makaslık IOOad.) (Devlet Demiryolları) .\'251 

2,5 tonluk kamyon: 1 ad. (Eciirne Valiliği) .\' 252 
20 Nolu motörü makine ve teknesinin tamiri (Tophane Levazım) 

.\' 249 

Arpa: 2.50 ton - Çekirdeksiz 1 O No. lı kuru üzüm: 9 t. (Kırklareli) 
.\' 253-2.18 

Karagümrük tahsil şubesinin tamiri - • 31 tane iç ve 53 tane 
dış lastiği - Çubuklu bir iskelenin tamiri - Şoför cüzdanlarına 
maroken kap: 400 ad. (İstanbul Belediyesi) .\" 261 260 

Muhtelif tezgah: 7 ad. - demirci örsü: 3 ad. (Milli Müdafa V ek.) .\:260 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir . 
Hamiş· "No · t' ·1· h · t · · • ·n ışare ı ı anı avı gaze emızın sayısını göıterir. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le chanvre 

De tout temps, le chanvre a ete un produit qui, 
dans notre pays, a occupe une place importante au11i 
bien dans l'agriculture que dans l'industrie. 

Anciennement, c'est avec le chanvre recolte danı 
le payı que l'on fabriquait les cordes, leı cableı ne
cessnircs aux voiliers. D'apres leı donnees de l'annee 
1833, leı regions de la Mer Noire et de l'Egee auu
raient les besoins en chanvre de l'amiraute, ıoit 
750.000 ocques par an. 

On se livre iı la culture de ce produit dans les 
endroits a climat tempere, c'eat a dire la oiı, du 20 
avril au 26 aout, le thermometre varie entre 10 et 
25 degres au-dessus de O et la aussi ou au printemps 
les pluies sont abondantes. ' 

Les reafons de notre payı qui poHedent lesditeı 
proprietes sont cellea du vilayet de Kastamonou du 
litloral de la Mer Noire, de l'Ea-ee, de Tiree et d'O-
dem is. 

Quant aux terres favor~bles a cette culture, elleı 
doivent contenir des alluvıonı, de la potaase, de la 
chaux et ctre dans les couches inferieureı argileuses 
et sablonneııses pour conserver l'humidite. 

Le vilayet de Kastamonou ainsi que les • · 
regıonı 

d ' Odemis et de Tire sont, au point de vue du climat 
et des proprietes du sol, les pluı favorableı a la cul
ture du chanvre. 

Voici, pour la tegion de Kaatamonou qu'elle a ete 

Sayfa 3 

l'importance de la production et la ıuperficie cultiuee. 
Anneeı 

1930 
1931 
1932 
193.3 
1934 

Hectareı 

2855 
2850 
2890 
2712 
3170 

Tonnes 
2855 
~() 

2890 
2712 
3170 

Dana toute la Turquie, 
1935 a ete la suivante: 

la production pour l'annee 

Localitea 
Reıion de Kaıtamonou 
Rearion ea-eenne 
Faba 
Un ye 

Diveraeı (Gumuchadjikeuy) 

Tonneı 

3000 
1500 

150 
150 
500 

5300 
La pluı rrande partie de cette production est em

ployee a l'intcrieur du payı danı l'industrie manuelle, 
danı leı fabriques de cordes et de ficelles d' lıtanbul 
et le reate eıt exporte. 

Quant aux rraines, leur emploi dans le payı est 
limite, ellea ıont en pluı grande partie e-xportees. 

Comme c'est au vilayet de Kastamonu que la re
colte du chanvre est la pluı importante, la corderie 
a ete de tout tempı tres developpee au chef-lieu de 
<'ette province et de nombreuses familles vivent de 
ce metier qu. elleı exercent dans presque 600 ateliers. 

Voici, pour l'annee 1935, l'emploi fait de la re
colte de chanvre de tout le pay•: 

Kaıtamonu 

Emploi par lea ateliera 
Emploi pır la fabrique d'lıtanbul 
Exporte a 1' etranller 
Stocks 

Tonnes 
1500 
400 
600 
500 

Total: 3000 
Region de l'Egee 

Conıomme par leı ateliera l 283 
conıom. de la fabr. d'lıtanbul 100 
Exporte ı 17 

Total: 1500 
Fataa 

Conıommation des ateJierı 
Conıom. de la fabr. d'lıtanbul 
Exporte 

35 
45 
70 

Total; 150 
Un ye 

Conıom. par lea ateliera 
Conıom. fıbr. d'lıtanbul 
Exporte 

Gumuıhacikeuy 
Conıom. par lH ateliera 
Exporte 

Total: 

Total: 

40 
20 
90 

150 

400 
]()() 

500 
Voici, pour le vilayet de Kaatamonu, 

liX dernierH anneea, lea prix, en pİaılres 
et pour les 
et par kilo: 

Anneea Extra 1. qual il. qual 
1930 38 45 40 
1931 40 35 30 
1932 27 24 20 
193.3 22 19 16 
1934 25 24 22 
1935 'l:1 26 24 

ili qual 
36 
19 
18 
14 
20 
22 

Pour les deux dernieres anneea, leı prix des 
cordeı ont ete leı ıııivanta sur le marche d'lımir, 

qui centraliıe ce commerce. 
AnnC. 1934 

60 ptra. pour une 
47 ptra. pour une 
37 ptra. pour une 
23 
1 1 

corde de 1602 gr. 
corde de 1282 gr. 
corde de 962 ıır. 

641 
320 

Annee 1935 
7~72 

45-50 
38-40 
20-23 
11-13 

1200 
800 
750 
500 
200 

Le cbanvre eat diviıe en t1oiı cluaea; "extran , 
"prima,, , "ıeconda,, . 

On l'exporte en ballea de 150 a 200 kilos, chaque 
halle contenant un• ıeule qualite. 

La vente ne ıe fait pu il livrer; le marche des 
tranaactionı est celui d'lzmir; dans la region de Sam
ıun, eHea .. font a Samsun, Unye, Fatsa et lnebolou. 

Lea exportations de Mersine en voie de 
developpement 

Leı exportationı du port de Mersine sont ıenıible
ment superieur .. , cette annce ci, a cellea deı annet'JI 
precedentes. Dını ces conditiona, on a resaenti encore 
pluı vivement que d'habitude l'inıuffisance de l'ou
tillage du port, pour le charıement et le decharge· 
ment du marchandiıes. Le vali de Mersine, M. Rük
neddin, a attire ıur cette ıituation l 'attention des 
milieux competenta a Ankara. 

En attendant, OD a entrepriı de regler de façon 
ıyatematique l'importante queıtion deı entrepôh. Un 
proarramme a ete elabore dans ce but. 

Lı region de Mersine et celle d'lçel produisent du 
coton, dH orangea ımeres, et 'urtout des citrons et 

et deı olives. On accordera cette annee urıe impor
tance toute particull~re au developpement de la cul
ture du coton. 




