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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 
ö 

12 
" 

Kuru~ 
ti O 
850 

150,) 
E.c:nebi memleketler için 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Re.mi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul değildir 

BU GDNKD 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münaka-..alar 

1- Erzak, Znhire, Et, Sebze v. s. 

Un: 145 ton. (Kayseri Kor) 
Sıg-ır eti : 80, 45 ve 77 ton (temd.) (Vize) 

21-5-37 16 
21-5-37 14.15 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia i!lerİ, Mal~e, Harita 

Çubuklu gaz depolarında tadilat ve tamirat. 
(lstanbul Belediyesi) 20-5·37 14 

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

4 ayalrlı masa: 60 tane (İstanb. Belediyesi) 11-5-37 14 
Lacivert ıstor (perde): 179 tane (lst. Beled.) :.!4-5-37 14 

114 Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazı hane Levazımı --
Kaat ve dikiş ipliği (İstanbul Belediyesı) 20-5-37 14 -

S · Nakliyat- Boşaltma • Yükletme v. s. 
~~~-----~----~.~ ~ -

Kırtasiye nakliyesi (Maliye Vekaleti) 

6- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s. 

Benzin: 88 ton (Çorlu Kor) 21-5-37 16 

il' ~fULctca • ıı.. 

Ambuvatınanlı dökme boru: 45 ad.- vana: 17 
ad .- flançlı vana: 22 ad. (temd.) (Devlet Demiryol.) 24-5-3i 10 
Koşum takımı: 10 çift- talika ar~b ıısı:. 6 aJ . 

(temdid) (Lüleburgaz Devlet Çıftlığı) Bir ay 
Hasta nakliye otomobili: 1 tane {lst. Beled.) 20·5-37 1 ı - 1 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

Gühre: 15 ton (Selimiye) 21-5-37 15 --

a) M Ü NA K A S A L A R 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kayseri Kor Satınalma Komisyonundan: 

Kayseri garnizonundaki kıt'atın ekmeklik ihtiyacı olan 
145000 kilo un kapalı zarfla eksiltmeye ~onulmuştur. 

U t h . bedeli l 8850 liradır. Şartnamesı kor satın· 
nun a mm Ek ·1 · 2 ı 

l k . da her gün görülebilir. sı tmesı a ma omısyonun . 
mayıs 937 cuma günü saat 16 da kor .satmalma komısyo-

d l kt I'lk t~minatı 14 l 3 lıra 70 kuruştur . nun a yapı aca ır. w---

Vize Askeri Sa·malma Komisvonundan: 

P h . 8001')0 ve 45000 ve Alpullunun 77000 ki· 
ınar ısarın o . 

lo sığır etleri kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. Pı~ar?ı-
tl · · t t 3"'J250 lira Alpullunun et tutarı -00~0 sar e erının n arı . 

l. d p h' et'lnı'n ilk teminatı 2719 hradır. Alpul-
ıra ır. ınar ısar . . . 

l t · t d 1502 lı'radır Alaylara aıt etlerın ıha· unun emına ı a · 
l l . 21 5 37 cuma günü saat 14, t 5 de yapıla· e erı ayrı ayrı • . 
caktır. 

Şartnameleri arzu edenl~re her gün Vizw satmalma 

komisyonunda gösterilmektedir. 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

• 
"' "' Çubuklu gaz depolarında tadilat ve tamirat yapıla· 

caktır. Bak: İst. Beled. ilanlarma. 

PERŞEMBE 

•• 

GAZETESİ 

İstanbul B~Iediyesinden: 
.....,__ __ 

İlk o~ullar için lüzumu olan 60 tane 4 ayaklı masa 
açık eksıltmeye konulmuş ise de belli ihale güuünde i· 
ren bulunmadıgv ından p l v ·ı · · g 
b

. azar ıga çevrı mıştır. Bu masanın 
ır tanesine 8 lira bedel t h · 1 a mm o unmuştur. Şartnamesi 

klevazım Müdürlüğ~nde görüJebilir. İsteklilerin 2490 N. lı 
anunda yazılı vesıka ve 36 lira ilk teminat makbuı ve· 

y~ mektubile beraber l 1.5 37 salı günü saai: 14 de Dai
mı Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
179 tane laciverd istor alınacaktır. Bak: f 

ilanlarına. st. Beled. 

/ M ıtbaa işleri, Kırtasiye, Y~ıhane Mr.lzeıııesi 
'I Kağıt ve dikiş ipliği alı~:~aktır. Bak: ist. Beled. il A 

Jarına . nn 

5 
Nakliyat: Boşaltma . Yükletme ve s. __ , _____ _ 

Maliye Vekaletinden: 

Haziran başından teşrinisani 937 nih.:1v~tinA ~ .. ..l .. - -·· 

edilen levazımı kırtasi;1enin iskeleden Dolmabahçedeki 
depoya ve depodan iskeleye kadar nakliyesi açık eksilt
miye konulmuş olduğundan isteklilerin 125 lira muvakkat 
teminatile beraber ihale günii olan 26-5-937 tarihine mu· 
sadif çarşamba günü saat l 4te Dolmabahçe Kırtasiye 
Deposunda hazır bulunmaJarı. 

6 
Benzin - Makine yağlan Mahrukat 

. ve saıre 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 

3 Kor birlikleri ihtiyacı için kapalı urf ile 88 ton benzio 
alınacaktır . Münakasaaı 21 Mayıs 1937 cuma günü saat l6da 
Çorluda. Kor satınalma komisyonunda ya~ı~aca~tır. Evsaf ve ş~rt· ı 
namesi btanbul ve Ankara Levazım Amırlıklerı satınalma komıs· 
yonlarında ve Çorluda kor satınalma komisyonunda görülebilir. 
İlk teminat miktarı 2250 liradır. 

7 
\\ütef errik 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 1275 lira 25 kuruş olan 45 adet 
ambuvatmanlı dökme boru ile 22 adet muhtelif kuturda 
flançh vana ve yine 17 adet muhtelif kuturda ambuvat-· 
mantı vana 24.5.37 pazartesi günü saat 10 da Haydarpa· 
şada gar binası içindeki komisyon tarafından açık eksilt· 
me ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 95 lira 65 kuraşluk mu· 
vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatleri la· 
zımdır. Bu işe ait ait şartnameler komisyondan parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 

Küleburgaz Devlet Çiftliği Satınalma Komisyonundan: 

Devlet çiftliği ihtiyacı için şartnamesi mucibince yap· 
tırılmasına lüzum görülen on çift koşum takımı ve altı 
talika arabası için 19·4·937 günü açılan eksiltmesine talibi 
çıkmadığından bunların bir ay içinde pazarlık suretile 
yaptırılması mukarrer olduğundan taliplerin çiftlik idare · 
sine müracaatları. 

"' • * 
Bir hasta nakliye otomobili alınacaktır Bak: f st . be· 

led. ilanlarına. 

• 

6 Mayıs 1937 

İDAREHAN E: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İdarchnncınizde görüşülur 

Telegr.: İ"lt. MÜNAKASA 
T ei~fon : 49442 

Posta kutu u N. 1261 

ÜZAVEDELER 

1 
M iiteferrik 

SeJiıniye Askeri Sntınalma Komisyonundan: 

'-: Seliı_niyede tümen topçu ve piyade alayları ahırları önün
de muterakım . J5 ton gübre 21-5-9.17 cuma günü saat 15te açık 
arttırma yolu ıle satilncaktır. 

. 2~ Gübrenin tahmini bedeli 30 lira ve yüzde 7,5 teminatı 2 
lıra 25 kuruştur. Bu teminat vaktinden evvel tümen muha.ebe 
veznesine yatırılacaktır. 

,l - Talihlerin ayni gün ve saatte Seli mi ye askerlik daire.in· 
de toplanan askeri satınalma komisyonuna müracaat eylemeleri. 

1
-:-i -=------

hisarlar U. Müdürlüğünden: j 
1 - 2-4- 937 tarihinde şartname ve resmi mucibince 

kapa!ı zarf usulile satın alınacağı ilan edilen kıyım maki· 
nelerı bıçaklarını bile'll egv e mahsus 81 O'l ı· lı 
b d · .ı ıra mu ammen 

e. ellı 3 adet bileme makinesinin eksiltme tarihi temdit 
ed ılerek 3-G-937 tarihine rastlıyan per~embe g·· .. t 
15 t J'k d'I y unu saa e a ı e ı mişlir. 

2-Muvakka~ tem~nat 607 lira 5Q kurudur. . 

simleri İnhisarlar Tütün Fabrikalar şubesinden alınabilir. 
4- Eksiltmeye girmek isteyenlerin ihale gününden en 

az bir hafta evvel fiatsız tekliflerini İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Tütün Fabrika lar şubr.sine vermeleri ve tek
liflerinin kabulüne dair mezkur şubeden vesika almaları 
lazımdır. 

5-İsteklilerin yukarıda tayin olunan gün ve saatte 
eksiltmeye girebilmeleri için mühürlü teklif mektubunu 
ve 4 cü maddede yazılı vesika ile kanuni vesikaları, yüz
de 7,5 muvakkat h:minat akçasuıı ihtiva edecek olan ka
palı zarflarını en az ihale günü tam saat 14 e kadar Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri ilan 
olunur. (1916) 257 3- 4 

• .. * 
Şartname ve kataloğu mucibince 25 adet Hassas 

terazi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarhk, 7.5.937 tarihine rasthyan cuma günü 
saat 15 de Kabataşta Levazmı ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

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 komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (2278) 319 4- 4 ,, 

* * 
1 - 100X150 eb'adında 300 adet yün bayrak pazar· 

lıkla satın alınacaktır. 

2 -Pazarlık 7-5·937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
10 da Kabataşta Levaıım ve Mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3-İıteklilerin pazarlık için tayin edılen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (2281) 322 4- 4 

* * * 
1- 29·•1-937 tarihinde ihalesi yapılmak üzere eksilt

meye konulduğu ilan edilen İdaremizin Çamaltı tuzlasm· 
dan veya Foça ambarından şartnamesi mucibince; Kara· 
deniz, Akdeniz, Adalar ve Marmara denizi sahillerinde 
ve İstanbulda Kain tuz ambarlarına (43.000) ton tuZl n 

nakline aid pazarlık l 2·5·937 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 14 e talik edilmiştir. 

2- İsteklilerin şartnamesini almak üzere her gün, 
pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve Mü· 
bayaat şubesindeki alım komisyonuna gelmeleri ilan olu· 

nur. (2454) 359 2·3 



{ . 6 Mayıı 1937 . 

",,,,:~~~~,,_.....,,,,,,,,,,,,,..,,..,,,,,,,,==,,,,,====""'=========================N~120~N~A~K~A~S~A~G~A;z~;T~E~·s~I=="""'~==~==~~':'====::::~:::::::~============""'=="""-=-='~ Snyfa 2 - l · 815 B Yalnız Gazidrofil 
Kanunlar. Kararnameler ,Ticaret muhade trı 821 * * • 

1-İdaremizin Tekirdağ şarap fabrikası için 'l0-4-937 
tarihinde satın alınacağı ilan edilen 1500 lira muhammen 

b d ıl' 2 adet Elevatörlü arabanın pazarlığı t 4.5.937 ta· 
e e 1 ~ l'k d'I · t' 

Türkiye ile Felemenk arasında Ticaret 
Anlaşması 

tDünkü nüshadan devam) 

~6 
8.t 1 
853 c 
859 
851 Yalnız 'ikletler 'h' ~1 yan cuma günü saat t~) e ta ı e ı .mış ır. 

rı me ras~ ı . .. .. .. v .. .. k' 
2-İsteklilerin inhisarlar Umum Mudurlugu mu~ ır~t 

Fabrikalar şubesine verilmesi icab eden fenni tek\ıflerın 
f k bulnndugv una ~air mezkur şubeden alacakları 

559 A 1 1 

21 
31 

B Listesi 
Senelik kontenjan 

Kilo 
muva ı b' l'k 'k u"zde 7 5 güvenme paralariyle ır ı le pazar· 
vesı a ve y , 
hk için tayin edilen gün ve saatte Kabataşta Levazı~ 
ve Mubayaat şubesindeki alım Komisyonuna gelmelerı 
ilan olunur. 

(2455) 360 2-4 

Muhammen bedeli 1552 lira 50 kuruş olan Kara~ğaç 
müessesatı kesim pavyonuna yaptırılacak çengel tesısat~ 
3 

ık eksiltmeye konulm'.lştur. Keşif e~rakı v . şartnamesı 

L
ç M-du"rlu"gvünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı 
evazım u · · M" 

kanunda yazılı vesikadan başka Belediye Fen lşlerı u-
hl. t 'k ·ı ve 116 dürlüğünden alacakları fen e ıye vesı ası e . 

1. 44 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektuhıle be-
ıra d D .• E .. 
raber 19.5.93i çarşamba giinü saat 14 e ;;~ı ncu· 

mende bulunmalıdırlar. 21124 

Miktarı Cinsi 

* • • 
Muhammen İlk 

bedeli teminatı 

45 k, 
75 top birinci hamur kaat 58X82 boy 

25 kiloluk 
50 adet keten dikiş ipliği 50 ,, 83 i... 90k 

50 top sarı kaat 95X63 boy . 1? kiloluk SOO " 
Belediye matbaası ıçın 

Yukarıda cinsi mıktan ve muhammen bedelleri yazılı 
olan kaat açık eksiltmeye konulmuşlardır: . Nümun~ . ve 
şartnamesi Levazım Mddtirliiğiin1- gö rüleb ı lı r. İ~tei{hler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve .hızasında 

·· t ·ıen ilk teminat makbuz veya mektubıle hera-
gos erı l) · · E ·· d 
b 20 5 937 perı:embe günü saat l 4 te aum ncumen e 

er · · "r 372 
bulunmalıdırlar. (B) 2548 

• ... 
Bina ve arazi şubeleri ıçm lüzumu olan. l 79 tane 

mnhtPlif hnvda istOr lacivert perde açık eksıltmeye ~O• 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 249) N.lı kanunda yazılı 
vesika ve 55 lira 16 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber !4-5-937 pazartesi gunu saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 2552 373 

* • * 
Senelik muhammen kirası 300 lira olan Floryada is-

tasyon caddesindeki gazino teslim tarihinden itibaren 1 ci 
Teşrin 937 sonuna kadar kiraya verilmek üzre açık ar· 
hı:maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekli olanlar 22 lira 50 kurnşluk ilk tem:nat 
mektup veya makbuzu ile 17-5·937 Paz:ırtesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2419) (354) 

• • * 
Keşif bedeli 2285 lira 98 kuruş olan Çubuklu gaz 

depolarında yapılacak tadilat ve tamirat açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Lt:vazım Müdür
lüğünde görülebilir. Ltekliler 2490 N. h kanunda yazılı 
vesikadan başka Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları fen 
ehliyet vesikasile 171 lira 45 kuruşluk ilk teminat mak• 
buz veya mektubile beraber 20·5·937 Perşembe günü saat 
14 de I?aimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2553) 37 4 

$ 

• • 
Belediye sıhhat işleri için lüzumu olan bir tane hasta 

nakliye otomobili açık eksiltme.re konulmuştur. Bu otomo· 
bile 2500 lira kıymet tahmin olunmuştur. Şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2400 N. lı ka
nunda yazılı vesika ve 187 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 20-5-937 Perşembe günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 

(B) (2554) 375 

Senelik muhammen kiraı;ı 1200 lira olan Karaağaç 
mezbahası içinde barsakhane ve Cümle kapısı karşısında 
2 aralık mahalli bir sene müddetle kiraya verilmek üzere 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür· 
lüğünde görülebilir. İstekli olanlar 90 liralık ilk teminat 
mektup veya makbuzu ile 18-5-937 salı günü saat 14 te 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2415) 356 

• • • 
Senelik ınuhammen kirası 1500 lira olan Floryada So· 

laryoın adlı plaj teslim tarihinden itibaren 1 ci Teşrin 937 
sonuna kadar kiraya verilmek üzre açık artırmaya konul
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürliiğünde görülebilir. İs· 
tekli olanlar 112 lira 50 kuruşluk ilk te'ininat mektup ve· 
ya makbuzu ile 19·5·937 Çarşamba günü saat 14 Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2417) 355 

B 1 Yalnız bakırdan sırmac1hk eşyası 
40.000 Ziraat VekileHnden evvelce 

alınacak müsaade ile 21 
c 1 1 

562 
564 A 

B 
565 A 

B 
c 

570 B 
D 

574-13 
575 
577 B 
598 
606 
607 z 

·ı 

616 
618 
619 
623 
632 A 

q 
D 
H 

634 
648 B 
649 
650 
651 
fö2 
653 A 

f55 
656 

B 

GtiU A 
B 

679 A 
B 

~QI ~ 1 

c 
H 
v 

683 A 
B 1 
c 2 

687 
688 .\ 
689 
690 
69:> B 

D 
700 B 
70'l 
703 A 

B 
c 
D 
H 
v 

704 
705 
706 
707 
709 
710 B 
711 B 

v 
718 D 
7?.7 
728 
147 
749 A 

B 

c 
754 B 

762 

D 
K 
L 
M 

769 
773 
777 
782 
80:> 
812 B 

c 
D 
H 
v 

1 71 c 

l l07 B 
159 D 

2.000 
ıo.uoo İktısad Vekaletinden evvelce 

alınacak müsaade ile 

Y .. lt\IZ varak halinde kurşun 

Bütün döküntüler hariç 

Yalnız. musiki aletleri aksamı: musiki amplifıkatörü. 
pi k ·ups, bunların yedek parçaları. 
Yalnız sinema ve ptojekıiyon cihazları 

Yalnız dezenfeksiyon aletleri 

Ziraat Vekaletinden evvelce alınacak müsaade ile 

M uzikler hariç . 
Yalnız taktir ve pastörize maki nal arı, vi~çler(treu'.~s) 
taraklar. et makinaları, frigorifik aletlerı. asanııor
ler, şişeleri yıkayan ve dolduran nıakinalnr, çama· 
şır yıkama makinaları ılesıiveuscs) 

Yalnız lastikten ve muşambadan kayıklar 
Yalnız dt"mirden olanlar 
Dombazlar hariç 
Yalnız sabih vinçler ve tarak vapurları 
Yalnız benzin 

Yalnız çivit Vt" ombra 

Çıplak veya tahta zuruflu grafitli kurşun kalemler 
ile diğer her nevi ve ht!r hangi renkte kopyeye ya
rayan ve yaramıyan kurşun kalemleri hariç 

Yalnn: ağaç aşısı macunu 

Yalnız klorür dö şo 

Yalnız aaid kinik 
Yalnız asid kloridrik (miriatik), sülfürik 
Yalnız Fenol 

Sıhhat Vekaletinden evvelce alınacak müsaade ile 

Yalnız laktoz (süt şekeri) 
Yalnız gliserin 
Yalnız eter •Üfrik 

377 c 4 1 
D 4 1 100.000 
E 1 I 

Senelik kontenjan 
Kilo 

31 
4 1 100.000 

F I 
378 B 3 1 

4 1 1.000 
E 1 
F 1 3G.000 

379 l A 3 
11 A 3 
1Il A 1 l.000 

21 

379 

31 
l B 2 I 

31 
.ı 1 

il B 2 I 
31 
-t 

Hl B 1 1 
21 
3 1 
4 

l c 1 1 
31 
4 ı 

D 1 1 

3 1 
41 

E 1 
F 1 

11 B 4 1 
c 41 
D 4 1 
E 

lllA 
B 
c 
D 
E 
F 

1 

10.000 
5.000 

380 A 
447 A 
532 A 2 
541 A 

2·).000 Yalnız •İyah çiviler (kara eluer) 
18.000 
7.200 
7 200 

10.000 

B 
c 

552 B 
694 B 8 000.000 lktısadVekiletinden evvelcealınacak müsaade ile 

C listesi 

1- Kemik ve boynuzlar (tabii, toz halinde, döküntüler) 
2 - Yün ve keçi tüyü (ham ve kirli ve yıkaomıı) 
3- Kenevir 
4 - Gışa, bagırsaklar, kiriş 

5 - İşlenmemiş kuru deriler 
6- Kürklük deriler 
7- Tuzlanmış deriler 
8- Kanarizaad 
9- Susam tohumu 

lO - Çavdar, m11ır, darı 
11 Siyah arpa, yulaf, 

emaali 
ayrık otu, burçak ve zikrcdilmiyeo 

12- Nohut, fasulya, bezelye, bakla, mercimek ve emsali, 
l.i- Kepek, ve dej'irmen döküntüleri (rijatvoermeel hariç) (hay-

vanata mahsus pirinç unu) 
14 Kuru üzüm 
15- Kuru incir 
UJ Yukarda zikredilmiyen bilumum kuru yemişler 
17 - Kabuklu ve kabuksuz fındık 
18 - Badem 
19 - Kabuklu ve kabuksuz ceviz 
20- Portakal ve mandalina 
21- Zeytin 
22- Zeytinyağı 

(Devamı var) 

, ~ 

Mobilyesile kiralık veya satılıktır 
Çengelköy Bekar deresi caddesinde iskeleye üç 

dakika mesafede 16 No. lu her tarafı muşamba döşe· 
li 5 oda 1 salonu bulunan yeni köşk binlerce gilller 
arasında her fürlü meyve ağaçları hava gazı, ıu tesi
satı vardır. Talib olanlar içindekilere müracaat etsin· 
ler. 
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MÜNAKASA GAZETESi -
• 

PiYASA HABERLERi Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Miizayedeler hakkmda 

Yaş meyva ve üzüm 

Yaş meyva, üzüm ve incir ih· 
racatımızın en mühim bir der· 
dini teşkil eden (kutuluk keres
te)'nin memleketimizden tama· 
men tedarik edilmiyeceği an· 
laşılmıştır. 

Bu maksatla şimdiden Ro· 
tnanyadan mühim miktarda ke· 
reste temin etmek üzere Üzüm 
Kurumu Müdürü Bay İsmail 
Hakkı Veral İktısat Vekaletin· 
ce Bukreşe gönderilmiştir. 

Ayni zamanda bu ihtiyacın 
temini için hükıimetimizce yüz 
bin İngiliz liralık serbest döviz 
trıüaaadesi de verilmiştir. 

Bu döviz ile 31 bin metre 
mikabı kutuluk kereste getiri · 
lebilecektir. 

s~ıar idaresi 
lıtanbul Belediyesine bağlı 

•ular idaresinin 936 bilançosu 
Varidatı 1 milyon 206 bin 506 
bin 589 lira 63 kuruş olarak 
taıdik edilmiştir. Bu yekundan 
471.162 lirası işletmiye, 189,081 
lirası idareye sarfedilmiş ve 
76.993 lira 91 kuruş satınalma 
taksitine verilmiş, 469.412 lira 
da safi ha1ılat kaydedilmiştir. 

İdare, 5.608.822 liralılr gayri
menkule uhip olup, bunun 4 
milyon 427 bin 935 lirası şir
ketten devir alınmıştır. 

Geçen yıllar idarenin abone 
lerden ve bilhaua resmi daire· 
lerJen bir ıürü alacağı vardı. 
Ba alacaktan 936 yılında epey· 
ce bir miktahsil edilmiş ve 937 
Ye husuıi abo:ıelerden 129.931 
lira ve resmi abonelerden 69.034 
lira alacak devrolunmuştur. Bu 
•uretle umumi tahsilat yüzde 
•ekıenbeş buçuj'a çıkarılmış 
Ve bütün masraflarda tasarruf 
tem· d'l · · ın e ı mıştır. 

Sterlin yükseliyor 

Son günlerde lngiliz lirasının 
kıyıneti yükıelmektedir. İngiliz 
liraıı için bonay* kıymet ve
ren Cumhuriyet Merkez Ban· 
kası bir sterlin için 619-622 ku
ru, fiat ve .. miştir. Sterlinin yük· 
•elrnesi, Türk parasının sterli
ne nazaran kıymetinden kayb
etınesi gibi bir mana ifade et· 
tiğinden şu hal vaziyeti bilmi· 
Yen halkı endişeye düşürmüş
tur. 

İngiliz lirasının günlük fiatı, 
Cunıhuriyet Merkez Bankası la· 
rafından beynelmilel piyasa Ü· 

Zerinden Londra borsasındaki 

iÜnlük alt!n fiatı esas tutula· 
1•k besab e4'ilmektedir. Bina
enaleyh yükseliş, dünya altın 
fiatının umumiyetle yükselifile 
•lakadardır. Nitekim, Türk altı
nı da ayni şekilde kıymetlen
mektedir. 

Frank sukut ediyor 

Franıız frangı biraz daha 
düşmüştür. Geçen gün bir İn · 
tiliz liruına nazaran Londra 
horıuında 110, l olarak kapa
~•n frank dün 110,3 frankta 
•Panmıştır. 
Bir Türk liraıı karşılığı ge· 

Çen rünü fiat 17,74,28 franktır. 

Adapazarı Türk Ticaret 
Bankası 

Adapazarı Türk ticaret ban
kası hissedarlar umumi heyeti 
burün Ankarada biri fevkala · 
ile, diğeri alelade olmak üzere 
~l toplantı yapılacaktır. Fevlfa· 
6de toplantıda bankalar kanu· 

llu dolayııile esas mukavelena
~enin bazı maddelerine yeni 
~Ukümler ili vesi üzerine görü· 
liUecektir. 

1
. Alelade toplantıda da aene-
•k hesap ve bilanço vaziyeti 
~etkik edilecek, senelik rapor 
~kunacaktır. Bilançoya göre 
•nka ıeçen ıene 179.986.40 

lira kar etmiştir. Bunun 9995151 
lirası eski idareden intikal et· 
miş olan işlerin tasfiye edilmiş 
kısımlarmrlan meydana gelen 
zararların kapatılmasına 4418789 
lirası eski idareden müdevver 
matlubatın açıklarına karşılık, 
22,7.ı3,72 lirası menkul \'C gay
ri menkullerin itfasına karşılık 

olarak ve 3!03,28 lira 934 se· 
nesinden müdevve:- zara rın im
hasına t&hsis edilmistir. 
Bankanın 934 senesinde 

2 · 169.975.94 lira umum mevdu
atı 935 ıenesind-.! 3. l-l7.782.67 
liraya çıkmış ve 936 eenesinde 
4. IOö.886.83 liraya b liğ olmuş· 

tur. 
Bilanço umumi yekunu da 

eski senelere nazaran bir miıli 
fazlaaile 12.524. Hl8.08 liraya 
çıkmıştır. Bu rakkamlar halk 
tarafından b;mkaya lrnrşı alii· 
kanın gittikçe arttığını göster
mektedir. 

Şeker sanayii 

Türkiye şeker fabrikaları ano· 
nim şirketi, fevkalade ve ikinci 
alelade heyeti umumiye içtimaı
nı bugün lş Bankası içtima sa
lonunda yapmıştır. Şirketin 
ikinci faaliyet senesi muamela
tırıa aid raporla 1936 bilanço 
senesi meclisi idare v e mura
kibler raporu okunmuş ve ka
bul edilmiştir . 

1936 senesinde ı fabrikada 
işlenen pancar 409,892 ton , is
tihsal edilen şeker 65,885 ton 
ve köylüye ödenen pancar be· 
deli ise 3.048,560 liradır. 

On sen: zarfında memleket · 
te 32t bin 450 ton şeker is tilı · 

sal edilmiş ve bu senelerin bey
nelmilel vasati fiatlarına naza
ran 34,495,000 liranın memle
ket dahilinde kalması temin 
edilmiştir. 

On sene zarfında elde edilen 
şekerler için köylümüz 2 mil· 
yon 173 bin ton pancar istih· 
sal etmiş ve buna mukabil 24 
milyon 443 bin lira almıştır. 

Rapordan anlaşıldığına göre 
milli şeker sanayii rençoer ve 
işçi olarak ber sene 53 bin ai
leyi geçindirmektedir. Bu sa
nayi memlekette senevi 15 mil· 
yon liralık bir iktisadi faaliyet 
idame ettirmektedir. 

Kağıt paralarımız burada 
basılacak 

Kağıt paralarımızın yeni harf
lerle basılması tekarrür etmiş· 
tir Fakat bu iş, evvelce oldu
ğu gibi, Avrupada yaphrıl:nıya· 
caktır. Çünkü kiğit paraların 
Avrupada tabi için yapılacak 
masraf 800 bin lira kadar tah· 
min olunmaktadır. Halbuki ba1-
kı makinelerinin İstanbul darp
hanesine getirilmeıile bu iş 150 
bin liraya hallolunacaktır. Satın 
alınan makineler paraları bas· 
tıktan sonra şirketlere ve ban
kalara a!t kıymetli evrakı, hiı
se senetlerini tabedeceğinden 
bunlaradan alınan ücretle bir 
kaç ıeneye kadar makinelerin 
amortiımanı yapılmış olacaktır. 

MUHTİRA 
.......... 

Cuma 7-5-1937 

D~nizlid.e ınezbah~ ve müş~emilatı inşaatı (Denizli Beled.) .Y 318 
Muhendıs mektcbınde pansıyon binası inşaatı (Yüksek Mühendis 

Mektebi) .\' 327 
Un: 200,200 et 100 t. (Karaköse) .\~ 327 
Yün bayrak: 300 ad . (lnhisarlar İd.) .\: 320 
Yatak yünü: 1800-2200 k. (jandarma Komut.) ,\' 328 
Bakla, semiz~tu , taze ~oğan (Seli.miye) .\~ 328 
Hassas terazı : 25 ad. (inhisarlar ld.) .\: 328 
Şeker: 1,5 ton - Tereyağı: 1 t . - makarna, pirinç, sabun v. 1 .: ı O 

kalem • Cam tozu: 500 k. • Klorat dö potas: 1000 k. (Ask . 
Fabr.) .Y 329 

Odun: 700 t. (Tekirdağ Tüm) ,\' 329 

Font boru: 3000 m. • Van: IO ad. - Dirsek: 9 ad. (Turgutlu Be
led .) .\:· 329 

"' Pamuk kırpıntısı: 8.lOO k (Tophane Levazım) ,\': 329 

Cumartesi 8-5-1937 

Portatif çadır: 2000 ad. (Jandarma Kom.) .\' 328 
Terlik: J000 ... 1500 çift (MMV) .\~ 329 
Tuğla: 120,000 ad. (Devlet Demiryolları) .\: 33-t 

Perşembe 6-5-937 

Muht. kışlaların mutfak ocaklarının tamiri • Ask. matb. oda ın · 
şaatı (İat. Komut.) .\~ 328·329 

İnönü kampında 6 bina inşaatı (THK Başk) .\: 33.t 
Ortaköy kömür deposu rıhtımının tamiri (Denizyolları İ 111.) .\~ 335 
Kontrıplak: 650 ad. (Devlet Demiryolları .\! 335 
Tüfe_k yağı: .5000 k. Otomobil malzemesi: 51 kalem • Sitil için 

sıyah şerıd: I0,000 m. • CFR motörü malzemesile (MMV) 
. \' 329-330 

Kundura kabara çivisi: 28~0 k. (jandarma Komut.) .\' 330 
Rıhtım üzer elektrik vinç tesisatı (Samsun İnhis. Müd.) 
Yatak, battaniye, yastık, çarşaf v. s. • Karyola 50 ad. (lst. Nafıa 

Fen Okulu) .\~ 329 
Sığıreti: 125 ve 70 ton (Tekirdağ) .\:. 323 
• Hurda demir: 15 ton {ist. Belediyesi) ,\' 330 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin 1ayısını göıterir. 

• 
lstanbul Borsası 

5 5- 1931 --------~~-=P~a~r-a~ı~a-r~~~~~~-<;~e-k--=l~e-r~-----

l Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Belc!ka Fr. 

Alış 

625, 
125. -
111, 
120, 
80, --

20 Drahmi IH, 
20 İsveçre Fr. 570, -
20 Leva 20, 

1 Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 25, 

Zloti 20,-
Pengü 21 ,-

20 Lev" 12, 
20 Dinar 48,-

Ruble 30-
İıveç kuronu 30: 
Türk altını l058, -
Banknot Oı.253,-

---- ----
Satıı 
625, -
125,-
117,-
125 -
84,-
22, 

578, 
23, 
66,-
75. 
23,-
28,-
25, -
24,-
14, 
52.-
52,-

- 32, 
1059. -
253,-

London 
Nev York 
Par is 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 

Budapeşt 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokholm 

Alış Satıı 
625,25 b"25, 

0.7904 0,7905 
17,6875 17,67 
15,0212 15,0175 
4,68 IO 4,6884 

87,405 87,7560 
3,4496 3,4614 

63,9357 6.l,91 
1,4440 1,4434 

22,67 22,6615 
4,2265 4,225 

13, 1725 13, 1675 
l ,9t\50 1,9662 

4,16 4,1590 
3,9840 3,9825 

107,63 107,5875 
34,4575 34,4440 

2,7540 2,7530 
24,0625 24,0725 

3, ı rno a, 1154 

~+~+~+~++~(ö++~+~++++++~++ + ~ 

~: " DEVRİM " :!: 
~ ~ .. . 
::: Tercüme Bürosu ::: 
~ . 
~ ~ 
•:• Her li~andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .:. 

Darphane müdüriyeti Avru
pada bazı fabrikalarla muhabe
re yapmaktadır. Antant huıl 
olur olmaz derhal makineler 
sipariş edilecektir. Bu maki· 
neler Taydils makinelerdir. 

•it- hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •!• 
••• melerin tercümesi derühte edilir. +•• b • 

Münakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit 

Tüccarların mesleki 

zetesi dir. 

Telefon: 49442 

ve 

ga· 

.:. Azami ihtimam ve sürat •!• . ~ 
b • 
• ~. Fiyatlar gayet mütedildir •!• . ~ 
•:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine .:. 

ı •t Hususi tenzilat yapılır •:• 
JY • 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3.4 ::: 
•!• Telefon = 49442 : 
b y . - ~ 

+++~+~~~~+++++++++++++~+++ 

imtiyaz sahibi ve yuı İfllri 
Direktörü: lamail Girit 

Baaıldıiı yer: ARTUN Baaımevi 
Gıılata Billur ıokak No. 10 

Sayfa 3 

. Ticaret ve Zahire Borsası 
I -~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5 - 5 - 1937 

MADDE 

Afyon 

" 
t\raşit yağı 
Arpa 

,, 

ince 
: kaba 

t, 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

ithalat 

Ton 

45 

Av derisi : çakal 
: kedi 

ad 

" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
" 

: kunduz 
: porsuk 
: ıanıar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 

zerdeva 
Ayçiçeği yağ: 
Badem 

,, 
Bakla 
Bezelye 

kabuklu 
iç 

,, 
n 

,, 
" 
n 

" ,, 
,, 

Börülce 
Buğday 

n 

: Eks. yumuşak 1 525 
: yumuşak 

,, 

" ,, 
,, 
,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 
,, 

Fasulye 
Fındık 

,, 
" 

,, 
ipek 
irmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Mıaır 

" Nohut 

" ,, 

: ekı. ıert 
: ıert 
: ıümter 
: kızılca 
: mahlut 

: k . 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 

: kabuklu 
: tohumu 
: yaj'ı 

: tohumu 
: yatı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp. tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 
Pamuk 
Pamuk yağı : 

n tohumu: 
Peynir beyaz : tam yağlı 

" n : yanm yağlı 
" n : yatıız 

Peynir kaşer : yağlı 
,, ,, : yağ11z 

Razmol 
Susam : yeni mahıul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 

" : ana mal 
" : çenıelli 
,, : deri 
,, : kaba 

" : ıarı 
Un ekıtra ekıtra 

ekıtra " 
n 

" Yapak 

1 inci yumuıak 
,, ıert 

Anadolu 

" ,, tabak 

• 
" 

= Trakya kırkım 
,, tabak 

Yulaf 

Zeytin yatı : ekıtra 
,, ,, yemeklik 
,, ,, : ıabunluk 

DIŞ FiATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 
,, Vinipek 

Arpa Anvera 
Mısır Londra 
Keten t. ,, 
Fındık G. Hamburı 

" K " 

14 

15 

.~ 

35 

17 

36 

33 

l36 

ihracat 

Ton 

SATIŞtAK 
Aıgart 

Kiloıu 

Kr· Pa. 

45 
ç 
,, 

• ,, 
,, 
,, 
a 

ç 

6 15 

6 17 

4 25 

9 25 

1 

I 

110 

Azami 
KUoa.u 
Kr. Pa. 

4 10 

6 27 

4 28 

27 

J{.S. 

6 46 
5 98 
6 09 
5 21 
3 66 
7 99 

88 05 
88 05 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuru,) pa (p ) · 
( ·ı· ) ı ara , şı 
f' ın , ıa (santim), ıt (ıterlin), RM \Rayhımark) p ( • 
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). ' pen 
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ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptra. 450 

n n 

" .. 
850 

1500 

Etranger: 1'2 mois Ptrı. '2700 -Le No. Ptrs 5 

JEUDI 

AZETE 

Pour la Publicite ı' ııdresser 
a l' Administration 

jnurnal Quotidicn des Adjudicatioı ıs 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'«djudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Constru .. tion-Cartographie 

Rı~ parııtıon et transforınation aux clipôts de pe• 
trole de 'l'chouhouklou. 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie ete. 

Stores bleus: 179 piecca. 

Tables a 4 pieds : 60 pieces (aj \ 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

Papier (lere pate 58x82): 75 rames (de 25 kilos)· 
Fil de lin : 50 pieces- Papier (iaune 95 X 63): 
50 rames (de 15 kilos). 

Combustible -Carburan t- Huiles 

Benzine: 88 tonnes 

Provisions 

Viandc de boeuf : 8 l, 45 et 77 tonnes (scp ). 

Farine: 145 tonnes. 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport d'articles de papeterie de Dolmabahtche 
iı. I 'cmbarcaderc et vice-versa (jusqu 'it fin 1937). 

Oivers 

Tuyaux en fonte (a emboitemcnt) : 4j pi· ce!I 
Vannes Id.: 17 pieces- Vannes a flıınges: ?.2 
pieces. 

Auto·ambul:ıncc : 1 piece. 

Selles: 10 pa.- Voitures: 6 pieces (aj.). 

~) Adj~dications a la surenchere 
Fumier: 15 tonnes. 

PO 

Mode 
d'adjudicat 

Publiquc 

Publique 

Gr.! a gre 

Pııbliquc 

Pli cach. 

Pli c:ıch. 

,, 

Publıque 

Publique 

,, 

Gr~ a gre 

Publique 

o 

Prix 
estimatif 

2285 98 

743 42 

L. 8la p 

45,50,500 

36250 
20020 

18850 -

1275 25 

'2500 

30 

Caution. 
Provisoirt• 

171 45 

55 76 

83 90 

2250 

2179 et 
1502 

1413 70 

125 -

95 65 

187 511 

Lieu d'adiudication et <.lu 
Cahier des Chargcs 

Com. Pı!rm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. ,. ,, 

Com. Perm. Municipalite lstan ' ul 
Dir. Economnt ,, ,, 

idem 

f Com Pcrm. Municipalite lstanbul 
l Dir. Econom. ,, " 

Com. Ach . Corps Armee Tchorlou 

Com. Ach. Militaire Vize 

C'Jm ,t\clı Corps Arınee Kaysseri 

Depôt Papeteric Min. Financee 
Dolınabahtchc 

1 Com. Expl. Clı Fer Etat H.pacha 

1 Com. Perm. Municipalite latanbul 
l Dir. E.conom. ,, n 

Dıreı:tioı Ferme Etat Lulebourg.ıı 

2 25 Com. Aclı. Militaire Sclimie 

s 

Jours 

20-5-37 

24 5-37 

11-5 37 

20 5.3; 

'.l ı -5- 7 

21-5·37 

21·5-37 

26-5 37 

24-5-37 

20-5-37 

Un mois 

21-5 37 

De toute nature En toutes langues 
Adressez-vous sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
T echnique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soigneuse 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESi " 

ureau de Traduction "DEVRiM" 
Galata, Perchembe Pazar, Y oghourtchou Han, No 3-4 T elephone : 49442 

. ' 
ı .eure 

14 -

14 

14 

14 -

16 -

14 15 

16 -

14 

10 -

14 

ıs -

6 MAİ 1937 

ADMINISTRA'ı ıor. 

Y oghourtchou Hac 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) __ ,..,,.~-----
Vendredi 7 Mai 1937 

-

Constructioıı abattoir et dependanccs iı Denizli (Municipalite Do· 
nizli) .\' 318 

Construction d'nn pensionnat a l'ecole des lngenieurs (Com. de 
l'Ecole des lngenieunı) .\~ 3 7 

S ..ıcre : 1,5 tonnes - Beurre: '1 tonnes- Macaronia. riı, savon: 
450 kilos ete. : 10 1.- Poudıe de verrc: 500 kiloı- Chlorate 
de potassc: 10 10 kilos (Fabrıques Militaires) .\~ 329 

Farine: 200200 et 100 tonnes (Kırakeusse) .\: 327 
D:apeaux (inine ICO lj0): 300 pieces (Monopoles) ·'~ 320 
La"nc pour matelas : 1800-2200 lc.ilos (Comm. G. Gcndarmerie) 

.\: 328 
Feves. cresson et oignons frais (Selimie) .\ i: 328 
Balances !lensibles : 25 pieces (Moııopoles) 
Dt~cheıs de coton environs : 83000 kiloı (Tophane) .\~ 328-3:?9 
Bois: 700 tonnes (Tekirdagh) .\~ 329 
Tuyaux de fonte : 3000 metre• - Vannes: 10 pieces- Cou-ioa: 9 

pieces (Municipalite Tourgoutlou) .\~ 329 

Samedi 8 Mai 1937 

Tentes porlatives: 2000 picces (Comcrı. Gendarmerie) .\-:. 328 
Pantoufles: ll00-1500 paires (Ministere Defense Nationale) .\! 339 
Briques : 12flOOO pieces (Chemins de Fer Etat) ,\:. 334 

Lundi l O Mai : 937 

Reparation foyers cuisines dirf. casernes- Construction chambre İl 
l'imprimerie mılitairc (Comm . lstanbul Findikli) ,\:. 328 329 

Conslruction 6 batiments au camp d'lneunu (Lig-ue Aeronautiquc) 
.\:. 334 

Reparation quais depôt charbon Ortak~uy (Direcfion ExploitatioD 
Lig-nes Maritimcs) .\:. 335 

Contre·plaques: 650 (Chemins de Fer Etat) ,\; 335 
Graisse pour fusil: 5000 kilos- Materiel pour auto: 51 lots

Cordon noir (sitil): 100000 metres - Motcur C. F. R . et mate· 
riel (Miniıtere Defense Nationale) .\; 329-330 

Clous·cabochons pour chauHurcs: 2850 kilos (Comm. Gendarmc· 
rie) .\! 330 

lnstallation 2"rue electriquc sur quai (Monopoles Samsoun) 
Mıtelas Draps- Coussinı- Couvertures- Lits : 50 pieces (Ec. 

Travaux Publics lstanbul) ,\' 329 
* Vieillcs fcrrailles : 15 tonnee (Municipnlite lstanbul) .\; 330 
Viande de boeuf: 125 et 70 tonnes (Tekirda~h) ,\; 323 

* Lcs asterieques indiquent une ventc par voie do ıurenchere. 

N. B.- Lcs Nos indiques en regard deı articles sont ceux du 
joıırnal dans lequel l'aviı a paru. ___ , 

lndustrie - Finances - Commerce 

Nos legumeı 
Le Turkofis a entrepris une enquete nıinutieuıe aupreı de' 

producteure de: legumeı de la region d'lımir. Une ıerie de queı· 

tionı leur ıont po.sees conccrnant leı categoriea de Ieur produt' 
tion, les terrains qu'ils utiliıcnt, leur arrosage, ete. Une impor' 
tance speciale est attachee egalement aux conditionı de tranl' 
port. de vente et de prix de ces legumes. L'office compte dre• 
ser un rapport detaille a cet egard qu'il soumettra au Minister' 
de l'Economie. Une particularite qui frappe l'obıervateur a et 
egard est l' ecart conıiderable que preıentent leı prix tant d'un' 
ville a l'autre qu'entre les ventes en groı et au detail. 

Une pepiniere d'oliviers 
Le vilayet d'lzrnir a entrepris la rreation d'une grande pept 

niere pour oliviers aux al-ordı de Bornova. On y produira d• 
plants de bonne qualite qui seront distribues aux producteutf 
En outre, on y aminagera deı oliveraies modeleı pour ennigııt 
pratiquement aux paysans les methodcı de production perfe' 
tionnees. 

Les mines de lignite de Soma 
Un fil du tranıporteur aerieo s'est briıe danı leı mineı o 

lignite de Soma. il n'y a pas eu h~ureuıement d'accident a dl 
plorer. 

Toutefois, lee expeditions de charbon ont ete interrompue• 
la mine a presque ccsse son activite. 

Elle ne peut, de ce fait, tenir ıeı cngagementa viı iı viı J 
la fabrique de Kay11eri et de l'adminiıtration deı Cheminı 
fer de l'Etat. On pense que les travaux de reparationı durerO 
plus d'un mois. 

t 


