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Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reımi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

Yıl: t Sayı : 266 

İÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

'Z~yrek çöp istasyonuna saç perde yapılması 
!İstanbul Belediyesi) 

5-2-37 14 

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

Caket, pantalon, kasket: 198-~05 t!.- pal~o: ~:> 
ad.- caket, etek: 60.H2 t. (lst. Universılesı) 8-'2-37 15 

Hasta abalığı kumaşı: erler için 4500 m. subaylar 
için 900 m.- (Tophane Levazım Am!r.) 19-2-37 15 -

Mezarlık korucularına 11 çift çizme ve 11 mu-
şamba yapılması. (İst. Belediy<!si) 5-2-37 14 

3 - Müteferrik 

Telsiz istasyonları ıçın Hırdavat malzemesi: 
kalem. Üst. P. T. T. Müd.) 

1()6 

Süpürge: 3000 adet. (Samsun Şarbayhğı) 
Eyer takımı: .300-340 ad . (Milli Müdafaa Vek.) 
Paşabahçe İspirto fab. için H aded istim kon· 

törü (inhisar İdaresi) 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

Hurda kereste: 8400 k. eski muşamba: 57 ad. 

{İnhisıırlar İdaresi) 
42 kalem muhtelif eıjya (Edirne Gümriik Müd.) 

12-2-3() Hl -
2~2-37 15 -
20-2-:n 12 

22-3-37 15 -

\tl-2-37 10 -
8-2-37 14 -

a) MÜ N A K A S A L A R 

1 -inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

• * * 
Zeyrekte çop iıtasyonuna saç perde yapılacaktır. Bak: İstan· 

bul Belediyesi İlanına. 

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

İstanbul Üniversitssi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonundan : 

Ceket, pantalon ve Kasket Bir takımının muhammen 
En az En çok 

1H8 205 

Palto en az 
25 

En çok 
25 

Bir takım ceket ve etek 
En az En çok 

t>O 62 

fİl\tı 13.70 

Bir paltonun 
" " 10.50 

Bir takımının " 
,, 10.20 

28-1-937 perşembe günü ihale edilmek üzere açık eksiltmeye 
konulmuş olan yukarda yazılı elbiselere talip çıkmadı~ından 
8-2-937 pazartesi günü saat 15 te lnlibine ihale edilmek üzere 
tekrar eksiltmeye konulmuştur. Şartname hergiin Rektörlükte 
görülebilir. 

İstanbul Levazıro Amirliği Satınalma Komisyonur.dan: 

Ordu hastahaneleri için .t50i) metre erat ve 900 metre subay 
hasta abahğı kumaşı şartnamesinde değişiklik yapıldığından 1 
•ubat 937 tarihindeki cksiltmesinden sarfınaz:ar edilerek yeniden 
eksiltmesi 19 Şubat 937 cuma iÜnÜ saat 15te Tophanede utınal· 
nıa komisyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 18000 liradır. İlk teminatı 1350 liradır. Şartname ve nümu· 
neıi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla beraber teklif mektubla· 
tını ihale saatinden bir saat ev\·el komisyona vermeleri. 

• • • 
Mezarlık korucularına 11 çift çizme ve ! 1 muşamba yaptırı

lacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi İlanına. 

-
~-

İst. Posta T. T. Müdürlüğünden: 

A l İstanbul piyıı1uın· 
nkara ve İıtanbul telsiz ic:tagyon arıntn 

•• 

'GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PERŞEMBE 

dan alınacak 166 kalemc!en ibaret hırdavat malzemesi (tashih -Bak 
,\' 259) ~çık eksiltmeye konulmuştur.Eksiltme 12-2·936 cuma günüsaat 
16 da lstanbul Yenipostane binası birinci katta İstanbul P. T. 
T. Müdürlügünde müteşekkil alım satım komisyonunda yapıla

caktır. Muhammen b~deli 972 lira 80 kuruş, muvakkat teminat 
72 lira 96 k•ıruştur. lsteklılerin ş:utnamesini görmek ve muvak
kat teminatlarını eksiltı:ne gününden evvel yatırmak üzere her
gün mezkur Müdürlük idari kalemine müracaatleri. 

Samsun Şarbaylığından: 

Belediyemiz temizlik işleri için lüzumu görülen ve pazarlıkla 

talibine 25-1-9-37 tarihinde ihal~ edil.!cegi gazetelerle ilan olunan 
3000 adet İstanbul süpürgesine talip çıkmadığından 25·2·937 per
şembe günü saat 15 de ihale yapılmak üzere ilanın bir ay müd· 
detle temdid edildiği encüm:m kararı üzerine ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Eyer takımı 300 340 adet erat eyer takımı kapalı zarfla eksilt· 
meye konmuştur. Hepsinin tutarı 21000 liradır. Evsaf ve şartna
m~si parasız olarak süvari şubesinden verilecektir. İhale 20-2-937 
cumartesi günü saat 12 dedir. İlk teminat 1575 liradır. Eksiltme· 
ye gireceklerden ilıili bulunanlar 2.t90 sayılı kanunun, 2 ve 3ün· 
cü maddelerinde istenen be:gelt"rle birlikte şahıs ve şirket olsun 
eyer ~akımı işlerini yapabilecek derecede san'at sahibi olduğuna 
dair iktisat Vekaletine bağlı mahalli sanayi müfettişliğinden alı 

nacak vesikalarla teminat ve teklif mektublarını havi zarflarını 

en son saat 11 e kadar Ankarada M. M. V. satınalma komisyo· 
nuna vermiş bulunmaları. 

* * * 
Paşabahçe İspirto fabrikası için 9 aded istim kontörü ~atın 

alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. İlanlarına. 

İDAREHANE· 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehaneınizde görüı,;ülur 

Telegr.: lst. MÜNAKASA 
Tele fon : 4B-t42 

Posta kutusu N. 1261 

4 Şubat IP37 

b) MÜ Z YEDELER 
------~------~-

ı -Emlak 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Eus No. ıı 
c. 17 1 

Mevkii ve Nev' i Depozito 
~al~tade ~ılınçalipaşa mahallesinde çöp-
lukıskelesı sokağında 4 numaralı depo. 30 Lira 

C. 17 2 Aynı yerde 8 numaralı depo. 30 
343 Burgazndasında Halik volisi. 38 " 
Mevkileri yukarıda yazılı yerler 1 yabud 3 sene müdd;tle 

kir~lanmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
isteklilerin 15-2·937 t arihine müsadif pazartesi günü ıo da şu

bemize gelmeleri. 

2-Miiteferrik 

İstanbul Belediyesinden: 

Vesaiki nakliye resminden olan borcundan dolayı hacız 

altına alınan Osmana ait 2301 numaralı BUİK markalı otomobil 
Şişhane yokuşunda İvanın garajınd:ı 8-2-937 günü açık arttı.·ma 
ile satılacağı ilan olunur. 

• • • 
Tahminen 8400 kilo hurda ve inşaatta kabili istimal olmıyan 

kereste ve 57 aded eski muşamba '!atılacaktır. Bak: İnhisarlar 
lar İdareıi ilanlarına. 
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Satılacak 
ağırlığı 

Kilo Gr. 
o 250 
o 80 

62 

33 
37 
20 
4 

73 
5 
3 

13 
5 
3 

27 

830 
380 
800 

495 
355 
250 

15 
100 

(X) 430 
770 
430 
50 

10 
1040 

5 

75 
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500 
260 

1 800 
o 120 

420 

2 750 

95 

193 
305 

140 

Yakındaki li tede yazılı eşyalar açık arttırma ıuretile 8-2-937 
tarihinde Karaağaçta Gümrük direktörlüğünde satılacağından iı· 
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tekliler o gün sa t 14 de 
ıneleri ilan olunur. 

Eşyanın cinsi 
Makineli teneke oyuncak 
Teneke çocuk 01uncağı 
Demir. pulluk 
Deri mektep çantası 
Tuvalet sabunu 
Cilalı ağaç tepesi 
Kısma av tüfeği 
iki telli boyalı yün ipliği 
Yün Örme ceket 2 
(m 200 gramdan yukarı ipliti bo-

yalı pamuk mensucat) 
P~muk mendil 
Yun atkı 
Boyalı demir karyola 
Demir soba 
Ot yastık 
Paçavradan kilim 
Ağaç Fıçı 

Bileği taşı 
Ağaçla mürettep demir yün tarağı 

Akaç mutbah eşyası 
Terazi 
Bir gözlü el kanları 
Müstamel hasır 
Biçilmiş dikilınemi' çocuk elbiıeıi 
Cilalı ağaç kutusu 
Çamaşır sabunu 
Mektep defteri 
Pamuk çorap 
Pamuk gömlek 
Yün palto müstamel 
ipek menıucat 
Kırık müstamel ağaç çıkrık 
Kuru f asulya 
İç koyun postundan yün palto 

(gocuk) 
Adi ağaçtan ı:ıardalya 
Lastik çocuk oyuncağı lastiktop 
Adi ağaçtan mamul çocuk oyuncak 

araba 
Adi ağaçtan mamul aynalı tuvalet 

kutusu 2 
M 201 ğramdan 600 grama kadar 

yün mensucatı 
İpek tül eleklik 
Hayvanla cer olunan ağaç yük araba 
Ağaç yük aaabası 

günuük direktörlüğüne müracaat eyle· 



Sayfa 2 

Muham. İlk 
bedeli teminatı 

Zeyrekte çöp istasyonuna yapılacak saç 
perde 105,92 7,94 

Mezarlık korucularına yaptırılacak onbir 

çift çizme ile on bir tane muşamba (çiz· 
melerin beher çiftine 8 lira ve muşam-
banın beherine 13,50 liı•a bedel tahmin 

olunmuştur). 236,50 17,74 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Nü· 
mune ve şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir. 
İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hiza
larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 5.2.937 cuma günü saat 14 de Daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (B) 92 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

l - Paşabahçe ispirto Fabrikası için şartnamesi mu
cibince 4800 lira muhammen bed:!lli 9 adet istim kontö· 
rü açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22·3·937 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 360 liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

5 - İsteklilerin münakasa tarihinden beş gün evveli
ne kadar fiatsız fenni tekliflerini İnhisarlar Müskirat 
Fabrikalar şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek 
için de münakasadan azami bir gün evveline kadar ve
rilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şube

den vesika almaları lazımdır. Son gün vesika verilmeye
cektir. 

6 İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve-
saik ile yukarda yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte tayin edilen gün ve saatt1:: adı geçen A· 
hm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. "656,, 93 1-4 

• • 
Tahminen 8t00 kilo hurda ve inşaata kabili istimal 

olmayan kereste: 

Kabataş İnhisarlar Başmüdürlük binası yanında. 
51 adet eski muşamba: Cibali fabrikasında. 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı hurda lllalzeme 16 

Şubat 937 tarihine rastlayan Salı günü s:ıat IO da pa
zarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları görmek üzere her 
günlhizalarında gösterilen mahallere pazarlık için de ta
yin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile 
birlikte Kabataşda İnhisarlar Levazım ve mübayaat şube
si Müdürlüğündeki satış Komisyonuna müracaatları . 

(655) 9ı1 2 

• "' .. 
10000 kilo kalın vakumyağı (otomobil) 
5000 " " " 

,, (Dizel için) 
5000 " 

,, makine 
" 

l - Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem mal· 
zeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır . 

2 - Pazarlık, 5-2-937 tarihine rastlıyan Cuma günü 
saat 15 de Kabaatşda Levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabi : ir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (454) 63 4- 4 

• • • 

1 - Şartnamesi mucibince 1000 litre küulü mutlak 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 19-2-937 tarihine rastlayan 
saat 15 de Kabataşta levazım ve mubayaat 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

cuma günü 
Şubesindeki 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sÖ%Ü geçen 
şubeden almabilir. 

4 -İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. "527,, 68 2-4 

MÜNAKASA GAZETESi 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltr 

Kararname No. 2 587 

Son senelerde cihan piyasuındaki maden Hatları düşkünlüğü· 
nü ahiren zail olduğu ve bilha.sa memleketimizden harice aev· 
kedilen madenler fiatlarında oldukça mühim yükselmeler görül
düğü ve ensen umumi olarak madenler alım salımının geçirdiği 
krizin sebeplerinden birisi olan mühim •tokların satışa arzedil
mesi keyfiyetinin de hemen hemen ortadan kalkmış bulunduğu 

anla,ılmasına ve bundan evvelki resimlerin tenzili hakkındaki ~ 
kararnamelerin umumi olarak medenlerimizi alakadar eden hü 
kümlerinin kaldırılarak bu himayenin. harice imrar edilen kö
mür fiatlarının maliyet fiatından aşağı olması yüzünden hasıl 

olan ziyanın telafisine medar olmak üzere, Havza kömürlerine 
ve daima rekabete duçar ohn zımpara madenlerimize tatbikı lü
zumu görülmesine binaen İktısad Vekilliğince hazırlanan ilişik 
kararın 1794 sayılı kanunun verdiği salahiyete dayanarak mer'i
yete konulması; adı geçen Vekilliğin 2· 1-937 tarih ve 3 34 sayılı 
tezkeresi ve Maliye Vekilliğinin 19+937 tarih ve 24348 1436 sa
yılı mütaleanamesi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin 20· 1·937 top· 
lantııında onanmıştır. 

20-1· 1937 

Madde 1 - A) 1937 takviın senesi içinde Ereğli kömür havıa
aında bulunan kömür maden müstahsillerinin imrar edecekleri 
kömürler için imtiyazlı madenlerden imtiyaz mukavelenamelerin
de yazılı nisbi resimlerin azami hadleri ve ruhsatrameli ocaklar 
için yüzde 5 üzerinden nisbi resim tahsil olunur. 

Bu suretle tahsil olunan resimlerden kanunen asgari haddi 
te ı kil eden yüzde birler irad ve mütebakileri müstahsiller namı· 
na emanet kaydedilir. 

B) 1937 takvim ıenesi nihayetinde görülecek hesap nelicesin
de maden kömürü müstahsillerine, kabili imrar iıtihsalat mikda-
rının 

O - 50,000 olanlar yüzde 20 
50,000 - 100,000 ,, " 24 

l 00,000 - 150,000 " " 28 
150,000 - 200,000 " " 32 
200,000 - 250,000 " il 36 
250,000 - 300.000 il " 40 
300,000 - 350,000 il ,, 44 
350,000 den yukarı ,, 48 

inden aşağı olmamak üzere ecnebi memleketlere vuku bulan im· 
rarlarının her bir ton lave ve kribleıi için 1,25 lira ve her bir 
ton tuvönanı için 0,96 lira olmak üzere emanet kaydedilen meb 
)ağlardan reddiyat yapılır. 

C) Zonguldak limanile ağızlarından İstanbuldan ecnebi vapur
lardan verilen ihrz kiyeler ile bu yerlerden ecnebi sularına sefer 
eden Türk vapurlarına verilen ve son Türk limanından itibaren 
sarf edilen ihrakiyeler harice imrar edilmiş gibi muameleya tabi
dir. 

D ) Ancak bu reddi yat her kömür madeni müstahsilinin ken· 
di namına sene içinde toplanmış olan emanet hesabındaki mel>· 
lağ1 geçemez. 

Emanet hesaplarında reddiyattan artan kısımlar irat kayıd 
olunur. 

E) Ereğli kömür havzasındaki kömür madeni müstahsillerin
den iki veya daha ziyadesinin ecnebi memleketlere kömür satış 
işlerinde birl~şdiklerini ve bu suretle birleşik olarak "B,, fıkra
sında gösterilen mikdarlardan aşağı olmamak üzere ecnebi mem
leketlere kömür satmayı taahüd eylediklerini, işbu kararnamenin 
neşri tarihinden itibaren bir ay içinde İklısad Vekiletine yazı 
ile bildirmeleri takdirinde İktısad Vekaleti bu ıuretle birleten 
maden kömürü müstahsillerinin nisbi resim tediyatından emanet 

kayıd olunan kısımlarının birleştirilmesine ve "B,, fıkrasında ya
zılı reddiyatın kendil,.rine bu birleştirilmiş meblağdan yapılmaaı· 
na karar verir. 

Madde 2- Zımpara madeninin niıbi resmi, 1937 takvim se · 
nesi zarfında bu madenlerden ecnebi memleketlere yapılacak im
~arlarda yüzde bir üzerinden ve memleket dahilinde yapılacak 
ımrarlardan mukavelenamelerinde yazılı azami hadlar üzerinden 
tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

Madde 3- A) Madenkömürü ve zımpara madeni müstahsille
r inden 1937 takvim seDesi içinde ecnebi memleketlere imrarda 
bulunanlardan işbu kararnameye tevfikan nisbi reıim reddiyatın
dan istifade hakkında malik olanlar mezkur reddiyatın hesapla
rının yapılmasına müteallik bilcümle vesikalarını ve hesaplarını 
nihayet 1938 senesi nisanının 30 una kadar İktısad Vekaletine 
vermeğe mecburdurlar. İşbu vesikaları ve hesapları müddeti için· 
de vermiyenlerin nisbi reaimden emanet hesabında bulunan meb· 
lağları tamamen irad kayrd ettirilir. 

B) Müstahsillerin yukarıki fıkrasında yazılı olduğu veçhile İk
tısad Vekaletine verecekleri vesika ve h~saplara müsteniden 
mezkur vekaletçe reddiyata müteallik hesaplar tanzim edilerek 
reddi yatın yapılması zımnında Maliye Vekaletine gönderilir. M a
liye Vekaleti reddiyatın yapılması için İcab eden muameleyi it
mam eder. 

Madde 4- Bu karar hükmü bir kanunusani 1937 tarihinden 
itibaren bir ıene müddetle muteberdir. 

(Reımi Gazete 29 1-37, sayı 3520) 

Gümrük Teşkilatı ıçın yaptırılacak evler hakkında 
kanun 

Kanun No: 3096 Kabultarihi: 20-1-937 
Madde 1- Şehir ve kasabalara uzak olupda ailelerile birlikte 

oturmalarına elveritli kira evleri bulunmıyan yerlerde vazife gö
ren gümrük ve muhafaza memurlarile subaylarının ve ailelerinin 
oturmaları için ev yaptırılabilir. 

Bu evlerin nerelerde yaptırılacağı her sene bütçeıine bu hu
ıus için konulacak tahsisat ile birlikte tayin ve teıbit olunur. 
Bu yerlerde Hükumete aid veya Hükumetçe kira ile tutulmuş 
dairelerde de, resmi işlere halel vermemek şartile, bu memurlar· 
la aubayların ve ailelerinin oturmalarına müuade olunur. 

Madde 2- Yukariki madde kükmünden hangi memur ve su
bayların istifade ettirileceği Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince 

tayin olunur. 

-t Şubat 

Bunlardan alınması lazım g'elen kira bedellerile tefriki müm· 
kün olmıyan yerlerde elektrik, su ve bunlara benur sarfiyat 
karşılığı olarak alınacak para miktarı , Gümrük ve İnhiaarlar 
Vekaletile Maliye Vekaletince tayin olunur. 

Mande 3- Bu kanun ne,ri tarihinden yürür. 
Madde 4 - Bu kanunun hükumlerini Maliye ve Gümruk ve 

İnhisarlar Vekilleri yerine getirir. 24-1 -937 
(Resmi Gazete, 28-1-937 aayı 35 W) 

Adliye Vekaleti ile Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
binalarının inşaası hakkında kanun 

Kanun No. 3097 Kabul tarihi: 20.1-937 
Madde 1- Adliye Vekaleti ile Gümrük ve lnhinrlar Vekaleti 

binalarının inşaası için her yıl ödenmesi lazımgelen miktarı o 
yıl bütçesine konacak tahsisattan verilmek üzere 937, 938, ve 
939 yıllarına geçici taahhüd icrasına Nafıa Vekili mezundur. 

Madde 2- Bu kanun - neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 - Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Nafıa 

Vekilleri memurdur. 
(Resmi Gazete 28-1 -937, sayı 3519) 

25,780,000 lira fevkalade tahsisat verilmesi hakkındaki 
3037 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun No. 30H8 Kabul tarihi: 20-1-937 
Madde 1- 11-G-933 tarih ve 3037 sayılı kanunun birinci mad· 

de.üne bağlı cetvelin Nafıa Vekaleti kıamında Üçüncü Umumi 
Müfettişliğe aid inşaat işleri için ayrılan 240000 liradan bu Umu· 
mi Müfettişlik mıntakası dahilinde lüzum görüleceek şehir ve kasa· 
baların bari ta ve planları yaptırılabilir. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3- Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri He· 

yeti memurdur. 2.t- l - 937 
tResmi Gazete, 28-1-937 uyı 3519) 

Şeker istihlak ve gümrük resimleri hakkındaki 2785 
numaralı kanuna müzayyel kanun 

Kanun No. 3101 Kabul tarihi 25-1-937 
Madde 1 - Şeker istihlak ve gümrük resimleri hakkındaki 

2785 numaralı kanunun birinci maddesi ı.şağıda yazılı şekilde 

değiştirilmiştir: 

Birinci madde - Şeker fabrikalarının istihsal edecekleri şe

kerin kilosundan 65 bin ton senelik islihsalat esasına göre 5 ku· 
ruş istihlak resmi alınır. İstihsalin 65 bin tondan az olduğu sene
lerde her yüz ton için bu resimden 0,0195 kuruş tenzil ve fazla 
olduğu senelerde de her yüz ton için bu resme 0,01 kuruş zam· 
olunur. 

Yüz tonun kesirleri resim tayininde gelecek sene istihsaline 
ilave edilmek üzere terke dil ir . 

Bir sene istihsali için yukarıdaki fıkralara göre tayin edilen 
resim nisbeti o senek• istihsalin miktar itibarile .atışına başla

nınca tatbik olunur ve resim tayinine esas tutulan istihsal mik
darı tamamen sa lılım:aya kaJar devam edn. Ancak 12·6-935 ta· 
rihinde mevcud stokların zararını telafi için dahilde istihsal edi
lip mezkur tarihten sonra satılmış veya satılacak olan fekerler 
iki yüz bin tona baliğ oluncaya kadar bu kanunla tayin olunan 
resim nisbetlerinde kiloda 1.40 kuruş ayrıca tenzil edilir. 

Madde 2 - Hükumet, Türkiye Şeker Fabrikaları Türk Ano· 
nim Şirketinin her sene kendi fabrikalarında istihsal edeceti şe
kerle ertesi sene kampanyasına devredecegi stok mikdarını ve 
istihlakin istihsalden fazla kıs mı için hariçten şeker idhali veya 
stoktan lüzumu kadarının sarfı hususlarını tayine salahiyettardır. 

Yıl icabı kabul olunan mikdardan az istihsal olduğu ıenelerde 

noksanını ve çok istih!ial olduğu senelerde de fazlasını şirket 

stoklarile tevzin edebilir. Şirketin muhafazaya mecbur tutulacağı 
stok şekerin on beş bin tondan fazlası için Maliye Vekili şirkete 
bu fazla şeker bedeli kadar faizsiz avans itasına veya bu fazla 
şekere aid faizi ödemeğe mezundur. 

Madde 3 - Dahildeki fabrikalarda istihsal edilecek glikozun 
kilosundan beş kuruş istihlak resmi alınır. 

Madde -t - Şeker istihlak ve gümrük resimleri hakkındaki 

2785 numaralı kanunun bu kanuna uymıyan hükümleri mulgadır. 
Muvakkat madde 1 - 1936 kampanyasında iıtihsal olunan 

şekerler için dahi bu kanun hükmü tatbik olunur. 
Muvakkat madde 2 - 17·6·935 tarihinden bu kanunun neşri 

tarihine kadar glikoz istihlak resmi 2t27 numaralı kanuna göre 
alınır. 

Madde 5 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 Bu kanun hükümlerinin icruına icra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 26-1-937 
(Resmi Gazete 26-J-937, uyı 3517) 

PİYASA HABERLERİ 

Petrol 
Romanya hükumeti memle· 

ketten ihraç olunacak petrol 
lerin peşin para veya serbest 
döviz ile ihraç edilebileceğini 

ve başka hiç bir şekilde ihra
cata müsaade edilmiyeceğine 

karar vermiştir. Bu karar Ro
manyadan klering ile petrol 
almakta olan Almanyayı müş

kül mevpide bırakmıştır. 
Haziranda cihan petrolleri 

için Pariste toplanacak olan 
ikinci petrol kongresine iştirak 
edecek olan Amerika petrol 
müesseselerrnin delegeleri yüz 
kişiden ibaret olacaktır. 

Fransaya 1936 yılında altı 

milyon ton ham petrol ihal e· 
dilmiştir. 

Gemi inşaat tezgahlarında 
petrol nakliye gemilerinin in• 
şasına fazla ehemmiyet veril
mektedir. Geçen sene petrol 
gemilerinin tonajı 652.202 iken 
bu sene dokuz bine çıkmıştır . 

En fazla petrol gemisine ma· 
lik olan lnııilteredir. 

Balık ihracatımız 

Tutulan ve toptan satılan ba· 
hkların boylarına göre fiatları 

şudur: Barbunya 180-250 Te· 
kir 3-80, Kalkan 60, Piıi 100· 
150, Levrek l l0· 150, Deniz Ke· 
falı 60, Gümüı 50, Mercan 30.. 
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Sayfa 3 

(Suite de la 4eme page) 

Ulada ilk mektep inşaatı. (Muğla Valiliği) .\' 2.t7 
Okul garajmın tamiri. (İstanbul Kornutanlığı) .\' 254 

Afyon ince 
: kaba 

Erzindjan, Ka'iseri, Sivas et Amasya. Les 90:.>.000 iı 1.200.000 ki -
los d'abricols secs qııe fournit annuellement la seule region de 
Malatya suffisent iı peine iı la consommation interieure. Le mi· 
nistere de l' Agriculture est sur le point de creer iı Malatya une 
pepiniere d 'abricotiers , grace iı laquelle cette region era iı meme 
de .fournir l~s specimens les pluı parfaitı: de ce fruit. La prepa· 
ratıon d'abncots secs sera egalemenl perfectionnee, et la Turquie 
aera, d'ici quelque teınps, iı meme de livrer au marche interna
tional des abricots ıecs ıupcrieurs a ceux de Californie, d 'Aus
tralie et de l' Afrique du Sud. ,, 

Askeri müzenin elektrik tesisatı (Tophane Levazımı) .\' 259 
Erbaa kas. elektrik tesisatı (Erbaa Beled.) .\' 231 
Asit nitrik: 500 ton (Askeri fabrikalar) .\' 22() 

Araşit yağı 

Arpa : yemlik çuvallı 
: biralık dökme 

45 - 4 32 50 
La Turquie produit annuellement plus de 80 millions de kilos 

de prunes fraiches. Ce fruit eıt particulicrement abondant J'lns 
les regions de Biledjik, Solou, Kutahya, Bursa, Balikesir, Nighde 
ete. Nos prunes presentent une tres grande variete, et les 80 
pour ~en_t se consommcnt frniches a l'interieur du pays. Etant 
donne l'ımpo 'bTt · d' 

,, 
Transformatör: 2 ad. - tevzi tablosu: 1 ad. - yeraltı kablosu: 

2..350 m. v. s. (İzmit Belediyesi) .\' 232 
Av derisi çakal 

: kedi 
ç 

Muhtelif malzeme (İst. Telefon Müd.) .\' 23.1 
Laboratuvar için mefruşat: 31 parça (KeçiCiren Tohum islah İstas.) 

.\' 255 
Kalın Vakum yağı: IO t. Dizel yağı: 5 t. - Kalın makine yağı: -

5 t . (İnhisarlar idaresi) .\' 257 
Yün fanila: 2200 ad. (Milli Müdafaa) .\' 255 
Direk: Kestane 508 ad .. çıralı çam: 200 ad. (Samsun PTT ınüd.) 
Yangın arazösü (Adapazar Beled.) .\· 242 
• Haydarpaşa vapuru (AKAY) .Y 257 
Zeyrek çöp istasyonuna saç perde yapılması-Mezarlık korucuları

na 1 ~ çift çi:me ile 11 tane muşamba yapılması. (İstanbul 
Belediyesi No. 266 

Cumartesi 6-2-1937 

Keten iplik: 1850 kilo (Milli Müdafaa Vek .\' 25:1 
linyit kömürü: 450 t. (Ankara Levazım) .\' 26.1 
filmoğraf makinesi: 4 ad. (Milli Müdafaa Vekaleti) \' 264 
"' Trikotaj makinesi (Beşiktaş Tahsil Şubesi) 

P azartesl 8·2-1937 

Balıkesir • Edremit yolunun esaslı tamiratı (B:ıhkesir Vilayeti) 

,\', 2.W 
İzmir • Manisa yolunun esaslı tamirMtı Menemen Muradiye 

yolunda şose inşaatı. (İzmir Vilıiye~i) ,\' 253 
Erenköy • İçcrenköy yolu.nun tamiri (ls~anb~l ~~lediyesi) .\' 256 
Rami tavla~ının tamiri (lst. Komutanlıgı .\ 256 
Cephanelik inşası (İzmir Mst. Mvk.) .\' 256 
Kırklarelide Hızırbey camisi minaresinin yeniden yapılması (İst. 

Vakıflar Müd.) .\' 256 
Pamuk üretme çiftliğinde amele evleri, hela, hamam, depo v. s. 

inşaatı (Adana Ziraat Müd.) .\' 261 
Bir tavlanın tamiri Sivas Nafıa Müd. 1 .\' 257 
Nazillide evli memurları için 3 ve bekar mem. ıçın 1 appartımnn 

ile 2 amele pavyonu inşaatı (Sümer Bank l\lcrkezi) \' 2j7 
Heybeliada sanatoriyomunda isti.1ad duvarı ve trotuvar inşaatı 

Üst. Nafıa Müd.) .\' 254 
Şehrin elektrik tesisatı. (Karahalli Beled.) :\' 2W 
Vapurların radyo tesisatı. (Deniz Yolları işletmesi) .\' 262 
ipek kondisyonman alet:: 2 ad. • hasas baskül: l ad. Bursa İpek-

çilik Enst.) .\~ 231 
Yonca tohumu temizleme makinesi: 1 ad. (Ziraat Vekaleti) .\' 249 
Kız muallim mektebinde kalorifer tamiratı (İstanbul Naha Mü· 

dürlüğü) .\' 254 
Kayaeride kalorifer tesisatı (Milli Müdafaa Vek.) .\' 2-rl 
Kereste: 4000 m3 (Askeri Fabrikalar) .\' 25() 
Çam direk: 1677 ad. (Mersin PTT Müd ) .\'. 259 
Sömi-kok kömürü: 80-120 ton (Ankara Valiliği) .\' 257 
Kok kömürü: ,}40 ton (Ankara Levazımı) .\' 257 
Uçuş gözlüğü: 274 ad. tMilli Müdafaa Vek.) .\' 257 
Göz Laborat. alatı: 83 kalem (İst. Komutanlığı) ,\ ' 256 
Kırtasiye: 33 kalem. (İstanbul Belediyeıi) .\' 250 
1057 ton tütünün nakliyatı (Edirne İnhi:.arlar Müd.) ,\ ' 263 
Elbise (erkek) : 65-90 ad . (kız) : 55.70 ad. (Ankara okul Sayışman) 

,\' 257 
Yulaf: 18 ton (İst. Komutanlığı) 256 
Yulaf: 28!) ton (Vi:ıe) .'\: 262 
• Matbaa makine5i v. •· (İstanbul Vakıflar Müd.) 
• 1933 mahsulü tütünler. 31)27 k. (Samsun İnhisnrlar. .\' 251 
• Meşe odunu 44297 kental (İçel Orman Müd.) 
Elbise: 198·205 t.-Palto: 25 ad.-Caket, etek: 60·62 t. (İstanbul 

Ünivenitesi) No. 2H6 
* Buik markalı otomobil. (İstanbul Belediyesi) No . 266 
42 kalem muhtelif eşya (Edirne Gümrük Miid.) No. 2<1H 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göılerir. 

80, uskumru 38 ·40, İstakoz 
175-2j0 kuruştur. Dün de Or· 
kinos tutulmuştur. Ton balığı 
denilen bu balıkların kiloıu 
toptan 5.() kuruşa İtalyanlara 
satılmıştır. 

iki gün içinde ltalyan vapur· 
ları ihracat için 45 bin çift to
rik satın almışlardır. Yunan 
gemileri torik piyasasını pahalı 
bulduklarından az mal almak
tadırlar . Dün balıkaneye 3 mo· 

tör dolusu torik gelmiştir. To· 
rik fiatı adedi 29-30 kuruşa ıa-

lılmıştır. 

-
Samsuna hamsi 

Evvelki gün kayıklar dolusu 
hamsi tutulmuştur. Kilosu 3-2,30 
kuruşa toptan verilmiştir. İstan· 
bıılda Arnavutköy ve Haydar· 
l>a9a, Adalar civarında tutulan 
hamsilerden buz içinde olarak 
Sllmııuna hamıi gönderilmiştir . 

1 

Tüccarlarımızın Romanyadan 
alacaklarına mukabil 
kereste getirilecek 

Tüccarlarımızın Romanya hü
kümetinden alacağı olan 234 
bin liraya karşılık Romanya· 
dan kereste g~tirilecektir. Bu 
kerestelerin bedeli tüccarları· 
mız hesabına olarak Merkez 
bankasında bloke edilecektir. 

l!._1fKtMMl l Yt~I "e KULANllMIŞ 
IJCllZ PiYANOLAR 
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: sarı 
: iıp. tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 

Pamuk 
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,, tohumu: 
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Telgraflar 2 2 937 K.S. 
Londra Mısır Laplata 2 ci kan. tahmili korteri 22 ş.4 1 2P. Ki 3 17 

,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 1 l st. 10 t• 11 6 99 
Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 122 B. Fr. ,, 5 18 
Liverpul Buğday Mart ,, l 00 libr. 8 ş. l 7 8 p. ,, 5 36 
Şikago ,, Hartvinter Mayıs " Buşeli 128 1 4 ııent ,, 5 93 
Vinipek. ,, Manitoba ,, ,, ,, 121 3 8 ,, ,, 5 61 
Hamb. iç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.155 R M. 11 78 46 

,, ,, Levan ,, ,, ,, ,, 154 ,, ,, 77 95 

. s~ı ı ı e . ex.porter les prunes fraiches, la Turquie 
e~porte ce fruıt, ou seche (ou a l' etat de pate, et ses principaux 
clıents aont ı.es pays du Proche·Orient et l' Allemagne. 

la. Turquıe est, iı juste titre, l'un des pays du monde qui 
pro~uıt les plus belle!I peches . La recolte annuelle de ce frııit 
atteınt, ~n temps n:>rmal, 15 milliona; de kilos. Presque toutea 
leı co?trees du pays produisent la peche, mai.s c'eıt particuliere· 
ment a Bursa, Kodjaeli , Tekirdagh, ltchel, Seyhan, Erzuroum, 
Kastamunou, Zongouldak, ainsi que dans les environs d'Jstanbul 
que l'on rencontre les types les plus beaux de ce fruit. 

Les chitaigneı. dont l 'exportation est destinee a augmenter 
dan~ de proportions considerablelıi, c'est surtout iı Bursa, Bolu, 
lzmır, ~ongouldak, Kodjaeli, Coruh, Giresun, Sinop et aux envi
rons. d lstanbul que ce fruit se produit en abondance. La pro· 
d~c~ıon annu~lle de la seule province de Bursa ı'elcve a 1.5 
mıllıons de kılos. Les chataignes turques .sont expediees, dans 
des sacs de 100 kilos, aux marches interieur et exterieur. Leı 
principaux clients de ce fruit sont les pays du Proche-Orient et 
delıi Balkanı. 

D'apres les statistiquea agricoles, notre pays possede 345.982 
hectares de champs de vigne. En 193.t, la recolte de raisin fraiı 
a.tt~ign.it ~79 millions de kilos . Le raisin est abondant et de qua
lıte prıncıpalement dans les provinces d'lzmir, Manissa et danı 
le bassin de la Marma;a. 

Des pepinieres onl ete recemment creees a l'ecole d'agricul
ture de Bornova, a lzmir et au village de Haraz, a Manissa. Ces 
pepinieres ont pour but d 'ameliorer les raisins de la region de 
l'Egee d'en faire un type ideal. 

Les principaux clients etrangers en raı ıns frais sont l 'An· 
gleterre et l 'Allemagne. En 1934, l' Angleterre importa 53 mil· 
lions de kilos de raisins, provenant de- l' Afrique, du Portugal, 
de la Hollande, des Etats-Unis. En 1935, l' Allemagne importa 
m>,t) millions de kilos de raisins. Les autorites competentes sup· 
posent que, vue la grande consommation des pays precitea, ila 
pourront elre, danı un proche avenir, d'excellents dcbouchea 
pour noı raisins , qui sont peut·etre, leı plus beaux du monde. 

Le melon est un des fruits que le sol de la Turquie produit 
en abondancı, et ceci particulierement danı le• region• de l'E
gee a Mani11a, Akchchir, Sule'imanli, Kirkaghatch et en Thrace. 
l ıı presque totalite de la production est consommee a \' interieur 
exception faite de la pelite quantite quı est cxport~e anuudlc 
ment au marche eııyptien . Quand la grande Socit!te nationale 
pour l ' exportation des fruits, dont on projette la creation, com· 
mencera a fonctionner, le melon aera pour la Turquie, une 
ıırande source de revenus. Car le melon turc est appele a jouir, 
aupres deı marches etrangers, de la plus grand _ vogue. 

Nos stockı de ''Tiftik,, sont epuises 
.L'~nnee 1936 a donnc des rcsultats inesperes pour les "tiftik,, 

~u.ı vıennent en tete de nos produits d'exportation. Leı prix ont 
ete de 100 pour 100 ııuperieurs a ceux de janvier 1935. 

La vente a ete de 7.000 tonneı. Les ıtocka en main ne sont 
pas suffisants jusqu'iı la nouvelle tonte. 

C'est la premicre fois que l'on verra danı l'histoire du "tif
tik,, que nous irons jusqu'au mois de Mai, qui est l'epoque de 
la nouvelle tonte, sans detenir aucun stock. Notre cliente prin· 
cipale, l' annee passee, ı. ete l' Allemagne: elle nou a achete pour 
cinq millions de livres de "tiftik,,. 

Pour obtenir la seconde place, le marche de Bradford et la 
Russie ıe sont livres iı une serieuse concurrence. 
. Les ~e~and.es affluent de ces deux marches; maia leı prix 
e.t~nt tres. eleveı et les ıtockı sur la place, etant en petite quan
tıte, on n a pu traiter. 

Quant aux prix, la premicre qualite est a 145 ptrs .. le kg; la 
seconde a 135 et 130. 

L' exportation des legumes frais 
Le Turkofis etudie, depuiı deux ans, la question de l'expor· 

tation des legumes frais. La premiere conclusion a laquelle il 
est parvenu, e t que, pour obtenir des resultats concrets dans 
ce~ domaine, il co~vient tout d'abord d'organiser dana le pays 
mem.e leur productıon, de façon rationnelle. il sera plu facile 
ensuıte de trouver ncquereurs, iı l' etranger, pour une marchan

dise dejiı prete. 
A cel effet, le Turkofis a etabore un projet et l'a soumia aux 

departements competents. Des dispositions a cet egard seront 
introduites esıalement dans le nouveau programme de relevement 
agrico~e. ?n au.ra fai~ d ' ailleurs ainsi, d ' une pierre deux coupı, 
en satısfaısant a la foıs aux besoins de l' econsmie interieure et 
a ceux du commerce d'exportation. 

L' approvisionnement en eau du pays 
Parallelement a l'affaire de l'irrigation des plaines arables, le 

gouvernemenf s'occupe activemcnt de l'affaire d'approvisionnemenl 
en eau potable de tous les pays. Les villeıı, pourvueı d'eau potablc 
et celles qui s' en trouvent encore privees c:ont fixees par les com· 
missions municipales respeclivcs des affaires de reconslruction. 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çift), kr (kuruş) , pa (para), şi 
(şilin), sa (santim), at (sterlin), RM \Rayhamark , p (pen· 
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). Yeni telefon Numaramız 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lsmail Girit 

Galata Billur sokak No. 10 
Basıldığı yer: ARTUN Baaımevi 

(49442) dir 



•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 
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1500 

MUNAKASA 
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Etranger : 12 aois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adresser 

a l' Adminiıtration 

lere Annec No. 266 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

JEUDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l' adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Conatruction- Reparation- Travaux Publics 

Materiel de Construction-Cartographie 

Genre Prix estim. d' adjudicat. 
Caution. 

Provisoire 
Lieux d'adjudication et des 

Cahier des Charges Date Heure 

Pose de volets en tôle iı la station de voirie de Gr~ a grc 105,92 7,94 - Com. Perm. Municipalile l.stanbul. 5-2-'H 14 -
Zeyrek. 

Habillement- Chaussures - Tissus-Cuirs. 

EtoHes pour robes de malades pour soldats : 4500 
·metres- Pour officiers: 900 metres (aj.-pour 

1 

cause de modi fication au cahier <les charges). 
Jaqu~tte, pantalon casquette : 198-205 pieces - (aj. ). 
Paletots: 25 pieces (aj.). 
Jaquette" et robes: 60-62 pieces (aj.). 
Bottes : 11 paires- lmpermeables : 11 picces ( pour 

leı gardiens de cimeticre). 

Divers 

Articles de quincaillerie : 166 lots (pour station 
TSF. Ankara et lstanbul) (rectif. - Voir No. 
259). 

ôalais : 3000 pieces ( aj ). 
Se!Jes : 300-340 pieces. 
Compteurs de vapeur : 9 pieces (pour f abri4ue Pa

chabahtche). 

B) Adjudications a la surenchere 

Boiı de charpente hors d'usaıe : 8400 kilos Vieil· 
ı.o tuih:ıı cırees : ':>/ pi~ces . 

Articles divers : 42 lots. 
Buick : 1 piece 

Fen ne uygun olm ıyan 

Pli caclı. 

Publique 
,, 
,, 

Gre a g-rc 

Publıque 

Publique 
Pli caclı. 

Publi4ue 

Publique 

" 

bir elektrik tesisatı 

Cereyan kaçırır 
ve 

Sarfiyatı çoğaltır 

ELEKTRİK 
TESİSATI 

BİR DEFA V APILIR 
iyisini yaptırmak menfaatınız 

icabıdır 

SATIE 

18000 

L. 13, 70 lap. 
L. 10,50 lap. 
L. 10,20 lap. 

236 50 

972 80 

21000 
4800 

en mükemmel tesisatı 
12 AV VADE İLE YAPAR 

SAT 1 E 
şubeler ine müracaat kafidir. 

~1 ..... - ............................... mı:ıı ..... ... 

1350 -

17 74 

n 96 

15 75 
360 -

S~cretariat ,, " 

Com. Aclı. lntend. Iıt. Tophane. 

Com. Ach. Universite lstanbul 

" • 
" 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul. 
Sccrt!tariat 

" 
,, 

Dir. PTT. lstanbul Ye nipostnne 

Municipalite de Samıoun. 
Com. Adı. 'Ain. Def. Nat . Ankara. 
Com. Ach. Econom. Monop. K.taclıe 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

Direction Douanes Edirne. 
Garage lvan, Chichane. 
Municipalite lstanbul. 

19-2-37 

8-2-37 
8-2-37 
8-2-37 
fl-2-37 

12-2-37 

25-2 37 
20-2-37 
22-3-37 

16·2-37 

8-2-37 
8-2-37 

TÜRK MAKİNA EVİ 
S ahibi : B. TEZEL 

15 -

15 -
ıs -
15 -
H-

16 -

15 -
12 
15 -

10 -

14 

; ı 1 ı ', Galata, M!lhmudiye Caddesi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler satılır ve ahnır, asri artiziyen kuyu 

takımları ve tesisatı. Hernevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen teıisatları taahhut edilir. 

Attention a notre nouveau No. telephonique : 49442 

ADMINISTRA.l lON 

Y Oihourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe B azar 

Telefone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresıe Telegraphique: 
l•tanbul MÜNAKASA 

4 FEVRIER 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Vendredi 5 F evrier 1937 

Constr. pen!lionnat a Oula (Vilayet Moug-hla) ,y 247. 
Rı~paration garagc (Comm. lstanbul Findikli) .\' 254. 
lnst.ıll. clectr. Musee Militaire (lntendance Tophane) .\" 259. 
lnstallatton Medrique Erbaa (Municipalite Erbaa) .\' 234 
Aci<le nitrique: 500 tonnes {Fabriques Mititaires) .\~ 226. 
Tran•~fornıateurs ; 2 p - Tableau de diıtrib. : 1 p.· Cable souterrain: 

2350 metres ete. (.~u nicipalite lzmidt) .\' 232. 
Matcriel dıvers (Direction Telephone!I lstanbul) .Y 233. 
Meubles pr. laboratoire : 31 p. (Station Ketclıieurcne) .\" 255. 
Vacuum lourde: 10 t - Pr. Die<ıel: 5 t.- Huile lourde pour machine: 

5 tonnes (Monopoles) .\' 257. 
Flanelles <le laine : 2200 p. (Defense Nationale) .\: 255. 
Poteaux chataignier : 508 p.- Pin reıi neux : 200 pieces (Direction 

PTT. Samsoun) .\' 252. 
Arroseuc;e po..ır incendie (Municipalite Adapazar) .\: 242. 
* Vapeur Haydarpacha (AKAY) .\~ 257. 
Pose de voletıı en tôle a st. voirie Zeyrek- Bottes : 11 paires- lm

permcables : 11 p. ( pr. gardiens cimetieres) (Mun. lst.) No. 266 

Samedi 6 F evrier 1937 

Fil de lin: !850 kilos (Defe nse Nationale) .\' 255). 
Lignite : 450 tonnes (lntendance Anlı:ara) . .\" 263. 
Fılmograplıes : 4 pieceıı (Def ense Nationale) .\: 265. 
* Machine a tricoter (Bureau Fisc Bechiktaclıe). 

Lundi 8 Fevrier 1937 

Reparation fondamentalc d'un tronçon de la route Balikessir-Edre
mit (Vilayet Balikessir) .\~ 246. 

ld. route I:ı:.mir·Manis!la- Construction chaussee route Menemen-
Moura<lı e . (Vıbyet lzınir) .\: 253. 

Reparation route Erenkeuy-ltch-Erenkeuy (Municip. lstanbul) .\' 256 
Kcparation etable caserne Rami (Comm. lstanbul Findiklı) .\" 256. 
Construction depôts de munitions. (Place Forte lzmir) .\' 256. 
Reconstruction minaret moıquee Hizirbey (Kirklareli) (Vakoufs ls-

tan bul) .\: 256. 
Constıuction maisons, WC. bains pour ouvrien, depôtl de grainH, 

d'eau ete. a la ferme cult. coton Adana. (Direction Agricole 
Adana} .\: 261. 

Reparation etable gendarmerie Sivas (Travaux Publics Sivas) .\: 257 
Constructions 3 appartements pour employe• marieı, 1 appartement 

pour celibataire, 2 pavıllons pour ouvriers a Nazilli (Sieje 
Central Sumer bank) .\~ 257. 

Construction mur soutenement et trottoir au sana de Heybeli (Tra
vaux Publics lstanbul) .\'. 254. 

lnstallation electrique de la ville (Municipalite Karahalli) .\' 229. 
lnstallation radio sur les bateaux (Direction Exploitation Lirnes Ma

ritimes) . .\: 26'1.. 
Appareil conditionnement soie : 2 pieceı- Bascule de precision ; 1 

picce (Inılitut Sericicultııre Brousse) .\': 231. 
Maclıine pour nettoyage graineı de trefle : l piece (Miniıtere Agri

culture) .\'.: 249. 
Reparation calorifere Ecole Normale pour jeunes filleı (Travaux Pu· 

blics lstanbul) .\" 254. 
lnstallation chauffage central a Kaysseri (Oefense Nationale) .\~ 255 
Bois de charpente : 4000 m3 (Fabriques Militaireı .\~ 256. 
Poteaux (sapin): 1677 pieces (PTT. Mersine) .\"· 259. 
Semi-coke: 80-120 tonnes (Vilayet Ankara) .\' 257. 
Coke 3'40 tonnes (lntendance Ankara) .\' 257 
Lunettea d'aviation ; 274 pitıces (DMense Nationale) .Y 257. 
lnıtruments pour laboratoire ophtalmologique : 83 lots. (Comm. Iı-

tanbul Findikli) .\'. 256. 
Articles de papeterie : 33 lots (Municipalite lstanbul) .\: 256. 
Transport de 1057 tonnes de tabacı (Monopoles Edirne) .\"· 263. 
Costumeı : (hommes): 65-90 - (femmes) : 55-70 (Comptabilite 

Ecoles Ankara) .\" 257. 
Avoine : 18 tonnes (Comm. lstanbul Findikli) .\~ 256. 
Avoine 280 tonneı (Vize) .\: 262. 
• Machine d'imprimerie ete. (Vakoufs lstanbul) . 
* Ta bacs (rccolte !93') : 3627 kilos (Monopoles Samsoun) .Y 254. 
* Bois de ebene: 44297 quint. (Oirection Forcts ltclıel). 
Costumes complets : 198-'.lOS p.- Paletots : 25 p.- Jaquetteı et robu 

60-62. (Universite lstanbul) No. 266. 
* Cotonnades (fil~ de couleur) : 337 k, (Douanes lst.) No. 265. 
• Buick : 1 picce (Municipalite lstanbul) No. 266. 
* Articles dıvers : 42 lots (Douanes Edirne) No. 266. 

"' Les asterisques indiquenl une vente par voie de surenchere. 

N. B.- Les Nos indiques en regard deı :ırticles ııont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Les principaux fruits de notre sol 
Nous avons juge utile de paS1er su~cintement en revue )es 

1 

principaux fruits, produits du ıol de Turquie, dont l' exportatio n 
sera developpee. 

La recolte annuelle normale d'abricob atteint 102 millionı de 
\1 kiloı. Ce fruit eıt ıurtout cultive danı leıı regiens de Malatia, 

\ (Lire la ıuite en 3eme par•) 


