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Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli ol

~lYan tediyat makbul de
~ıldir. 

Yıl: t Sayı : 183 

PİYASA 
AB ERLERİ 

Paralarını düşüren 
Memleketlerle olan 

\taziyetimiz hakkında 
tedbirler 

~urkofis tebliği: 5-10-936 
1 - Ankaradaki başkanlı

ltıııdan bugün alman bir tel
~1•ına nazaran: 
Paralarını düşüren memle-

tlerle olan vaziyetimiz hak

ıı~a şu kararlar alınmıştır: 
ihraç edilip de bedelleri 25 

l"t il 936 akşamına kadar kli-
11ie yatırılmış olan mallara 
t Paraları Merkez Bankasının 
ki pariteye göre ödemesi Ban
şubelerine emir verilmiştir. 

. 'hı· meseleler hakkında tet
kilt yapılmaktadır. Yeni sa
_ıiltın mümkün olduğu kadar ( 
tk parasiJe yapılması tavsi-

t olunur. 1 
2 - Kuşyemi ve kepeğin i 

bubat başlığı altında İngilte• 11 
~e takas yolile ihraç edilebi
~eği bugün başkanlığımızdan 
1tıan bir yazıdan öğrenilmiş· 

•• 
İDAREHANE: 

Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 

İ darehanemiıde görüşü! ur 

GAZETESİ 
Telegr.: İst. MÜNAKASA 

Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMA 23 Birinci Teşrin 1936 
= 

İÇİNDEKİLER: 
a) Münakasalar 

Piyasa Haberleri 

l - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 - inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 - ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alcit, Hastane levazımı 
4 - Elektrik-Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
5 - Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba hah v. s. 
6 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 
1 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 
8 - Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret Muhadeleri 

a) MÜNAKASA LA R 

1 -Erzak, Zah!re, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan; 
İstanbul komutanlığı birlikleri için 1500 kilo ayva reçeli (} i

kinciteşrin 936 cuma günü saat 15 te açık eksiltme ile alınacak
tır. Tahmin bedeli 600 lira olup ilk temi ıatı 45 liradır .. Evsafı ve 
şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. İst~ldilerin vak.ti mu
ayyeninde ilk teminat makbuzlarile birlikte satınalma komısyonu-
na gelmeleri. 

• • * 

• • • 
Evvelce kapalı zarfta eksiltmeye konulan 150000 kilo una tek

i lif edilen 1 l kuruş 36 santim komisyonca gali görüldüğünden 

9-11 ·936 pazartesi günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere yeni 
' den kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Evsaf şerait ve temi· 

natlarında bir değişiklik yoktur. 
İsteklilerin belli gün ve saatten evvel Çorumda Orduevinde 

toplanan komjsyona teklif mektuplarını vermeleri ve göndermış 
olmaları lazımdır. 

Sıvas Erkek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 

Lira K. Kilo Adet Fiati Lira Cinsi 
% 7,5 tem. 

88 800 1 l 6,60 Ekstire un 
240 600 40 18 Peynir 
250 25000 l 18,75 Yumurta 
180 300 60 13,50 Zeytin yağı 
175 500 35 13, 12 Eeytin danesi 

1200 6000 20 90 Erkek koyun eti 
1050 1500 70 78,75 Sade yağ" 

100 1000 10 7,50 Kuru fasulye 

3283 Yekün üç bin iki yüz seksen üç liradır . 

Yukarda yazılı 8 kalem erzakın ihalesi 15-I0-936 perşl;')mbe 

günü yapılmadığından 10 gün müddetle temdit edilmiştir. 26-10-31i 
pazartesi günü kat'i ihalesi yapılacağından isteklilerin 0 gün saat 
14 de Kültür direktörlüğünde yüzde 7,5 teminat akçesile birlikte 
hazır bulunmaları. 

Sivas Vilayet Daimi Encümeninden: 

Cinsi Teminatı Tutarı Miktarı Muham. fiah 
Lira K. L. K. Kilo K. S 

3_ 14-5-936 tarih ve 2 4579 
Yılı kararnamenin 4 üncü 
ilddcsindeki ce;;;ai hükmün 
.~ nci madde hükümleri tat-
1k edilen memleketlerden ya-
1la.cak ithalata mukabil 6 ay 
. tfında ihracat yapılmadığı tak
ltde Merkez Bankasına yatı
~l'llmış olan mal bedelinin ha-
1~eye devrolunacağı hükmü
lın) mezkur kararnameninin 
~r'iyetinden evvel yapılmış 
Uamelelere teşmil edilmiye

1 
] İstanbul Komutanlığı birlikleri ihtiyacı için 2 bin kilo şehri-

1

1 ye ile 4 bin kilo kesme makarna 6-1 l-936 cuma günü saat 15,30 
da a~ık eksiltme ile alınacaktır. Beher kilosunun fiatı 20 şer ku
ruştu~. Şehriye ve makarnanın iJk teminatı 90 l.iradır. Evsaf v~ 
şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. isteklilerin vaktı 

İkinci nevi ekmek 90 00 1200 00 16000 7 50 
.., Birinci nevi un IO 24 136 50 - 1300 10 50 

,,.. 
1 

gl başkanlığımızdan alınan 
·I0-936 tarih ve 15425 sayılı 
ilııdan öğrenilmiştir. 
4- Yukartkı hususların ala

lldarlara bildirilmesi rica ede
iı, 

Yugoslavyada patates 

l'ürkofisten: 
Ahiren Yugoslav patates 

~UatahıiJleri bir kongre akte
~ erek patates fiatlarının asgari 
il.dlerini şu şekilde tesbit et• 

l'ııişlerdir: 
~ Y_üzde 15 e kadar nitastayı 
ll~ı patates 100 kilosu 45 di · 

llar. 

Yüzde 15 ten 18 e kadar ni· 
t•tayı havi patates 100 kilosu 
'.l\J dinar. 

Yüzde 18 den 22 ye kadar ni
~~·t~yı havi patates 100 kilosu 

dınar. 
Yemeklik patatesler 55 dinar. 

Girasunda takas ofiıi 

l'ürkofisten: 
l ~1 l sayılı kararname hüküm
t'tı dahilinde Girasun viliye
t'tıdc bir Takas Tetkik Heyeti 
t~tkil edilmesi uygun ırörülmüt· 
ijr • - -·------

muayyeninrle teminat makbuzlarile birlikte komisyonumuza gel-

meleri. 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan: 
Muhammen 

bedeli İlk tem. Eks. saati 

Lira K. L. K. 

saat 10,30 

970 72 75 

Miktarı 

3500 
30000 

4000 

Erzakın cins\ 
Patates 
Yumurta 
Kuru soğan 
-------=-----------------------~--~-------------~ 
Kaymak 100 
Süt 3500 

saat 10,45 

Kase yoğurdu 3000 
Silivri yoğurdu 3000 1190 89 25 ___ ------
~-----=-~------------~--~--~--~-
Toz şeker 4000 

_K;,:,,:.es~m.:.:.:..e~ş~e-k_e~r__.:4_000,.:_ __ ~~2-280~----~l-7_1~~-- -~~~s-a_a_::~!. 
Blok maden 75 ton 
kömürü saat 11, 15 de 

Tüvenan maden 
kömürü 250 ton 4187 50 314 06 

9-11-936 pazartesi günü açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

1- İstanhul kız ögretmen okulunun yukarda miktarı muham
men bedellerile ilk teminat ve eksiltme gün ve saatleri hizaların
da yazılı yiyecek ve yakacaklar eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında liseler 
muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. İstek-ı ilerin 
şartnamede yazılı kanuni vesikalardan başka Ticaret Odasının 
yeni yıl vesikası ve ılk teminatlarını belli gün ve saatte veya 
bir gün evvel okul idaresinden alacakları yazı ile liseler muha
sebeciliği veznesine yatırılmaları. 

3 İsteklilerin şartnameleri okul idaresinden görüp okuyabi-
lecekleri ilin olunur. 

İstanbul Harici Askeri Kı+aatlarından: 
Açık eksiltme ile 8000 kilo koyun eti alınac.aktır. 
Eksiltmesi 10-11-936 salı günü saat lfl tadır ilk peoy parası 252 

liradır. Bir kilosunun muhammen fiatı 42 kuruştur. Şartname ve 
evsafıni görmek isteyenler hergün komisyona gelebilirler. Eksilt
meye girecekler ilk pey parasına ait makbuzla belli gün ve sa· 
atten evvel Kor aatınalma korniıyonunda bulunmaları lazımdır. 

. 

Çeki1miş bulgur 7 50 100 00 JOOO 10 ()() 
Erinmiş sade yağ 50 63 675 00 900 75 OOJ 
Kırma şeker 31 39 418 50 1350 31 00 

Sanatlar evi çırakları için yukarda yazılı beş kalem yiyecek 
13-I0-936 dan itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 27-J0-936 salı günü saat 14 de Vilayet daimi encüme
ninde ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçala
rile birlikte ihale günü hazır olmaları ve fazla malümat almak 
istiyenlerin encümen kalemine müracaatları. 

-
2-İnşaat-Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Sıvas Tüm. Art. Eks. Ko. Baş. 

1 - Sivasta manastırda yapılacak 2 adet pavyon açık olarak 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 9 son teş. 936 pazarte9i günü saat 15 te Sıvas 
Tuğ binasında yapılacaktır. 

3 - Birinci keşfinin tutarı 2115 lira 50 kuruş olup ilk temi~ 

nah 159 liradır. 
4 - Plan, şartname ve keşifleri 250 kuruş mukabilinde ko

misyondan verilebilir. 
5 - isteklilerden mühendis veya mimarlık diploması aranır. 

Nafıa Bakanlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Ankara Merkez Ziraat Mücade
le Enstitüsü Fitopataloji labo· 
ratuarıdır. Keşif bedeli 14497 
lira 63 kuruştur. 

2 - Bu işe aid evrak şun-
lardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri ge- , 

nel şartnamesi, 
D - Hususi şartname ve 

tarifname, 

E Tahlili fiat cetveli, 
F - Keşif cetveli, 
G - proje. 

İsti yenler bu evrakı 72 ku -

rıış bedel mukabilinde Yapı İş
leri U. Müdürlüğünden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 9- J 1-936 tari-

hinde pazartesi günü saat 16 

da Nafıa Vekaletinde Yapı İş
leri Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapı

lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin I087 lira 32 
kuruş muvakkat teminat ver
mesi ve müteahhitlik vesikası 

ibraz etmesi liizımdar. 
İsteklilerin teklif mektub· 

larını üçüncü maddede yazılı 



Sayfa 2 

Havacılığın ehemmiyeti 

Bütün ulusların hava kuv· 
vetlerini artırmak için gös
terdiği telaş, havacılığa ver
diği önemi yakından gördük· 
ten sonra, kavacıhğın bizim 
için bir fantazi olmaktan 
çok uzak, canla baııla sarı· 
lacak bir ana iş olduğunu 
bir kat daha anlamış bulu· 
nuyoruz. 

Göklerini avucunun ıçın· 
de tutmayan ulusların halini 
görüyoruz. Uçak filolarının 

bir insan ağır\ığındaki bom -
balarile dünyanın en vuruş· 
kan yigitleri bile başa çıka· 
mıyor. 

Hiç durmadan hemenha· 
vacıhğa para yetiştirmek, 
ancak bütün ulusun aynı cö· 
mertlikle yardıma koşması· 

na bağlıdır. 

saatten bir saat evveline ka· 
dar Komisyon Reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermebri 
rnuktazidir. 

Posta ile gönderilecek tek· 
liflerin dış zarfların mühür 
ınumile iyice kapatılmış olma• 
sı lazımdır. Postada olan ge
cikmeler kabul edilmez. 

Ankara İnhisarlar 
Başın üdürlüğünden: 

Akçe koyunlu tuzlasında me~
ruk 14 gölün keşifnamesi veç· 
hile esaslı tamiratı şartnamesile 
münakasaya konulmuştur. 

Ek11iltmeye iştirak edecekler 
bedeli muhammenin yüzde yedi 
buçuğu olan 116 lira 93 kuruş 
mu~akkat teminat parasile bir· 
likte 6-1 1 -936 tarihinde ve saat 
15te Ankarada bankalar cadde· 
ıinde inhi1arlar başmüdürlü
ğünde toplanacak ihale komis
yonuna gelmeleri ilan olunur. 

Nafıa V ekaleiinden: 

l - 14-10-936 günü ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltme
ye konmuş olan Ankarada Yük· 
sek Ziraat Enstitüsü t~şrih o· 
dasında yapılacak ahşap galeri 
inşaatına istekli çıkmadığından 
on gün daha uzatılmıştır. 

Keşif bedeli: 2701 lira 43 ku
ruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şun· 
\ardır: 

A-Eksiltme şartnameıi. 
B-Mukavele projesi. 
C -Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

O-Hususi şartname ve ta· 
rifname. 
E-Keşif cetveli. 
F--Proje. 
İstiyenler bu evrakı 13 kuruş 

bedel mukabilinde yapı işleri 

umum müdürlüğünden alabilir
ler. 

3 - Ekıiltme 24-10-936 cu
martesi günü saat 11 de Nafıa 
Vekaletinde yapı işleri ekailtme 
koıniıyo:ıu odasmda açık ek· 
ıiltme usulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için taliplerin 182 lira 61 kuruş 
muvakkat teminat vermeıi ve 
ehliyet vesikası göstermesi la
zımdır. 

İsteklilerin bu vesaiki havi 
zarfları 3 üncü maddede yazılı 
1&atten bir ıaat evveline kadar 
ekıiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde vermesi 
muktaı.idir. 

• • • 
Fatihte hayvan hastaneıile 

Ebussuut caddesinde 5 N. lı 
matbaa binasının tamirleri ayrı 
ayrı pazarlığa knnmuştur. Bak: 

lttan bul Belediyesi hanlarına. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

3-İfaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Cinsi 
Enıulin 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden; 

Muhammen 
Miktarı bedeli 
1800 adet 729 lira 

İlk teminat 
Lira K. İhale günü 
55 00 9-11-936 pazartesi gü

nü saat 15 de 
Gureba hastahanesindeki Tıp Fakültesinde dahiliye seririyatı

na lüzumu olan yukarda cins ve- mıktan yazılı ecza açık eksilt
meye konulmuştur. İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte komis· 
yondıt yapılacaktır. Şartnamesi hergün levazım kaleminde görü· 
le bilir. 

İstanbul Vakıflar Diıektörlüüünden: 

Muhammen 
bedeli İlk temin. 

Cinsi Miktarı lira lira kuruş İhale gunu 
Ecza ve 35 700 52 50 9-11-936 
Malzeme. kalem. pazartesi günü saat 15 de 

Gureba Hastanesine yukarda cins ve mıktan yazılı 35 kalem 
teşribi marazi. laboratuvarı için ecza ve malzem~ açık eksiltmeye 
konulmuştur. _ihalesi yukarda yazılı gün ve saatte komisyonda 
yapılacakbr. istekliler her gün şartnamesini Levazım kaleminde 
1rörebilirler. 

İstanbul Vakıflar Dire~törlüğünden: 
Cinsi Miktarı Tahmin bedeli ilk teminat ihale günü 

Lira K . 
Eczai 200 kalem 12000 lira 900 00 9-1 1-936 pazarte-
bbbiye si günü saat 15 te 

Gureba hastanesine lüzumu olan yukarda cins ve miktarı ya
zılı eczai tıbbiye kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İha
lesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasın
da toplanan komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri hergün leva
zım kaleminde görülebilir. istekliler 2490 sayılı kanunun tarifi 
veçhile hazırlıyacakları teklif mektublarını ihale sa:üinden bir 
saat evveline kadar Komisyon Riyasetine :nakouz mukabilinde 
vermeleri şarttu. Posta ile gönderilecek mektubların ağızları mü
hür mumile iyice kapanmalıdır. Ve bu mektublar da vakti mu· 
ayyende komisyona gelmiş bulunmalıdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

. 4-Elektrik, Havagazı- Kalorifer Tesisat veMalzeme 

Posta T. T. Levaz~m Müdürlüğünden: 

1- İdare ihtiyacı için 10 kalemde muhtelif tip ve miktarda 
kablo tevzi kutusu kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Bu malzemenin muhammen bedeli 15361 ve muvakkat te
minatı 1153 liradır. 

3 - Eksiltme 9-12-936 tarihinde saat 15te Ankarada P . T . T . 
Umumi Müdürlüğünde toplanacak Alımsatım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

4 - İstekliler teminatlarını İdaremiz veznesine teslim ederek 
makbuz veya kanunen muteber teminat mektublarını 2490 sayılı 
kanunda yazılı belgelerle beraber 7-5-93ô tarih ve 3297 sayılı 
Resmi Gazetede ilan olunan talimatnameye tevfikan malik olma
ları icab eden müteahhitlik vesikasile teklif mektublarmı 
mezkur kanunun tarifatı da!resinde hazırlıyarak sözü geçen tari
he musadif çarşamba günü eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar o Komisyona vereceklerdir. 
. 5- Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, 
lstanbulda Beyoğlunda Levazım Ayniyat şubesinden parasız ola· 
rak verilir. 

* • • 
İhalesi yapılamamış olduğuadan 4000 lira keşifli bir adet sey· 

yar elektrik vinçi pazarlıkla satınalınacaktır. Bak İnhisarlar U. 
müdürJüğü ilanlarına. 

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

İstanbul Belediyesinden: 

Zührevi hastanelerine alınacak 50 tane karyola açık eksiltme 
gününde isteklisi çıkmadığından eksiltme 3-11-936 sah gunune 
uzatılmıştır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstek
liler 60 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yu
karıda yazılı günde saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır

lar. 

• "' . 
Edirnekapı sıhhat merkezi için lüzumu olan 5 tane şezlong i-

le camlı dolap pazarlığa konmuştur. Bak· istanbul Belediyesi i
lanlarına. 

6-·Mensucat - Elbise· Kundura ·Çamaşır v.s 
İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

Beher çiftine biçilen ederi 430 kuruş olan 100 bin çift erat 
kundurası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Kunduralar yer· 
li fabrikalar mamulatı olacaktır. İhalesi 9· I l-93fj pazartesi günü 

saat 15 tedir. İlk te minaı 20950 liradır. Şartname.si 21 Jjr• t 
kuruşa M. M. V. satınalma komisyonundan alınır. Eksiltıtte~ 
recekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve i~ 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını • 
saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. V. satınall11 
misyonuna vernıeleri. 

7- Mahrukat - Benzin 
İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

1 10 ton lavemarin kömürü satınalınacaktır. Şartnamesi lııt!ı 
te Tümen İstanbulda levazım amirliği ve İstanbul komuta~lı~1• 
hnalma komisyonunda hergün görülebilir. Açık eksiltmesi 6·1 ,ır ı 
cuma günü saat 16da Tümen satınalma komisyonunda yap•1j~elr at 
tır. Muhammen tutarı 1540 lira ve ilk teminatı 116 liradır· •" 
liler belgelerile birlikte ilk teminatlarile belli gün ve saat ef lir 
komisyona gelmeleri . 1ııı 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: ae 
Komutanlık makam otomobil için miktarı ihale neticeS'~rJ' lıı 

tekarrür edecek bedeli üz-erinden hesap edilmek üzere, 51Ü .11
111
e 

_liralık benzin 6:11 ·936 _cuma günü saat 16, &5 de açık ek•1ıt11,. j 
ıle alınacaktır. ilk temınatı 38 lira 32 kuruştur. Evsaf ve şıırt. 
mesi komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin vakti muaYY'

111
1 

de ilk teminat makbuzlarile birlikte komisyonumuza gelıııe\et 

~) 
Sıvas Erkek Lisesi Direktörlüğünden: 

Okulumuzun bir senelik ihtiyacı olan 100 ton sömikok k0ııı 
rü 14-10-936 dan itibaren 20 gün müddetle münakasaya çık~d 
mıştır. 2-11-936 pazartesi günü saat 14te kültür direktör)üğ1111 

ihale edilecektir. İsteklilerin yüzde 7,5 teminat parası olaf1 
lira yatırılması ihale günü saat 14ten sonra teminat yatırıl•111 

yacağı ilan olunur. 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Sulh mahkemeleri için mübayaa edilecek 34,5 ton yerli ~ 

kömürü açık eksiltmeye konmuştur. Bedeli muhammen bt ~ 
tonu 1850 kuruştan 538 lira 25 kuruştur. Ilı 

E~siltme 9 · 11-936 pazartesi ~ünü saat 15 te Sirkecide Aşır! tt 

fendı sokağında 13 numarada Istanbul Müddeiumumiliği lev•• 3 
dairesinde yapılacaktır. Muvakkat teminat 47 li:-a 86 kuru,ıııf ~ 
Şartnameyi görmek istiyenlerin tatil günlerinden maada heri t 
levazım dairesine başvurmaları ilan olunur. 

Liseler Satınalma Komisyonundan: 

Kandilli, Erenköy Kız Liselerile Erkek öğretmen okulu I 
3060 lira muhammen bedel içinde 180 ton Kıriple maden kÖ <> 

rü 19 · 11-936(?) pazartesi günü saat on beşte İstanbul liseler MI 
~ebeciliğinde toplanan komisyonda açık eksiltme yapılacalCI 
llk teminat 229 lira 50 kuruştur, belli gün ve saatte teminat 
cibince Ticaret Odası vesikalarile komisyona gelmeleri \ e fi 
name kom is yon katipliğinden öğrenilir. 

• 
* * 

İst. Kız Öğretmen Okulu için mahrukat alınacaktır. 
zak sütüounda mezkur mektebinin ilanlına. 

8-Müteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komut..ınhğı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

l - Gümrük Muhafaza ürgütü için 140 tane kütüklü ve •1~ 
kayışlı palaskanın 27-10·936 salı günü saat 14 de pazarlığı yııf 
lacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 588 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. o' -~ 
4 - İstekliler 45 liralık ilk teminatlarile muayyen vakitte 1' 

1 
l 

misyona gelmeleri. ~f 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonund•~ ~,i 
35 Kalem Lastik boru ve saire ~-

Tahmin edilen bedeli 3325 lira olan yukarda miktarı ve ci11''. 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma "", ' 
misyonunca 27-10-936 tarihinde sah günü saat 14te açık eksilljll

1 
~ 

He ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ~~~ I ~ 
lir. Talihlerin muvakkat teminat olan 249 lira 38 kuruş ve ~, ,,' 
numaralı kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki vesaikle meı1'il ~ 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. ~ 

Istanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 

Posta kamyonetleri için muMelif ebadda 16 sı iç ve 16 sı J~ 
olmak üzere al~nacak 32 aded havalı lastik açık ek.ilt;neye ıı;, 
~ulmuştur. Eksıltrne 6-11-936 cuma günü saat 15te Galata1ar•Y0, 
lstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğü Ahmsatım Komisyoııı.ı 11, 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 914 lira, muvakkat teminatı 
lira 55 kuruştur. 

Taliblerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını~ 
siltrne gününden evvel yatırmak üzere çalışma günlerinde J:J 
müdürlük Yazı işleri kalemine müracaatları. 

~ 



~let Demiryalları ve 
ltıanları İşletme Umum 

~ İdaresinden: 
~ilham men bedelleri le mik
tııt "aınfları aşağıda yazıh 
. ~ nıalzeme herbiri ayrı 
•
1 •le edilmek üzere 9 i

t ı~tşrin 936 pazartesi günü 
O da Haydarpaşada gar 

ki dahilindeki 1 inci işlet
Otnisyonu tarafından açık 

. ille ile satınalınacaktır. 
1ft girmek işliyenlerin hi
trıda yazılı muvakkat te
lı Vermeleri ve kanunun 
. maddesi mucibince bu i
tmeye manii kanuni bu
adığına dair beyanname 

ile eksiltme günü .5aatinde ko
misyonda bulunmaları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler ko
misyonda parasız olarak dagı
tılmakladır. 

1- 1300 kilo ambalaj sici-
mi 2150 kilo 1,5 ve 2,5 m m 
lik İngiliz sicimi, 500 kilo ta
ranmış kenevir muhammen 
bedeli 4945 lira ve muvakkat 
teminatı 371 liradır. 

2- 1350 kilo bakır levha 
muhammen bedeli I080 lira 
ve muvakkat teminatı 81 lira-

dır. 
3- 450 kilo pirinç levha 

l, l l 2, 2 ve 4 mm lik muham
men bedeli 360 lira ve mu

' vakkat teminatı 27 liradır. 

... 
* • 

tıh' ~ ısarlar U. idaresince IO 
llıetre yeşil yağlı kanaviçe 
daresinin ilanlarına. 

bin metre beyaz yağlı ve 6 
utınalınacakbr. Bak: Inhiaarlar 

) MÜ Z A VEDELER 
----------~~~----------~ 

üteferrik 

anb'Jl Belgrad Ormanları işletme Direktörlüğünden : 
1- Belgrad ormanından kesiJip ormanın muhtelif yerinde bı
ları 33,000 kental karışık odun kapalı suretle arttırmıya çıka-
1Ştır. Muhammen fiatı 25 kuruş, muvakkat teminatı 619 liradır. 
,-- Arttırması İstanbul Orman Direktörlüğünde 6-l l-936 cuma 
lı saat 14 te yapılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenlerin her
Orman Direktörlüğüne ve Büyükdere Balııçeköydeki Belgrad 
lnı Direktörlüğüne ve odunları görmek için de gene İşletme 
ktörlüğüne müracaatleri gereklidir. 
- Arttırmıya girmek için muvakkat teminatını yatırdığına 

tnakbuzla, 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı haiz olduğunu 
trir belgelerini teklif mektubile beraber vermeleri ilan ol un ur. 

tri Fabrikalar U. Müdürlüğü Sahnalma Komisyonundan: 

~yüpte Bahariyede Silihtarağa fişek ve saçma fabrikasında 
adet Fiyat marka kabili seyrüsefer ve hiç bir arızası olmayan 
<>lomobil, ilk arttırmasına talip gelmediAinden 27-10-936 salı 
U saat l 4te Salıpazarı Askeri fabrikalar satınalma kom:syo
da tekrar açık arttırmaya konulmuştur. Muhammen bedeli 
İradır. Otomobil her gün mahallinde görülebilir . İsteklilerin 
'lkkat teminatı olan 675 kuruş Beyoğlu Malmüdürlüğüne ya
~ak o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

İstanbul ikinci İflas Memurluğundan: 

~üflis Yorgi Efremidiye ait ve Cibalide Taş iskelesine 64-66 
•lı değermende mevcut ve birinci arttırmada taktir edilen kıy
İtı. yüzde 75 bulamayan 24 çuval bugdayın ikinci arttırması 
i'ine aynı değermende bulunan kepeklerin dahi açık arttırması 
10-936 pazartesi saat &Oda yapılacaktır. İsteyenlerin mahallin
hazır bulunmaları ilin olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Senelik 

muhammen 
kirası 

Cins ve mevkii 

Lira 

·.llloğlunda eski Babıali yeni Ankara caddesinde 
latanbul Kız Lisesi bakkaliyesi. 96 
fa Kovacılar caddesinde Vefa Erkek Lisesi bak-
kaliyesi. 96 
•iktaşta Çırağan caddesinde Kabataş Lisesi bak-
ltaliyesi. 651 
bataşta Hacıbeşirağa sokağında İnönü Kız Orta 
l\t~ktebi bakkaliyesi 120 
Yukarda cinı ve mevkileri yazılı mektep bakkaliyeleri ıene
ltiraları peşin verilmek şartile hizalarındaki kiralar üzerinden 
~ .. sene müddetle ve açık arttırma usulıle ayrı ayrı kiraya ve
c~ktir. İ.teklilerin ve diğer şeraitini öğrenmek istiyenlerin 

•tı\i.hal ve seciye sahibi bulunduklarına ve mahkümiyetleri ol
dıtıııa dair zabıta ve Adliyeden alacakları resimli mazbatalar
"~ yüzde 7,5 pey akçelerile 26-10-936 pazartesi günü saat 14 
lıliUi Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatleri, 

l<anunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Ctıınrük ve İnhisarlar 
Vekaletinden: 

1 
Tamim 

ttıfıı2 sayılı ve 22-5-935 tarihli 
ill~I . yazıya ekli Maliye Ve

i•nin yazııının l nci mad· 

desinde mal Türk taciri tara
fından satın alınmıyarak sade
ce ihraç maddesile doldurul
duktan sonra geri gönderilmek 
üzere getirildiği taktirde her 
hangi bir şekilde ödenıe yapıl
mıyacafpndan bedellerinin ne 

MÜNAKASA GAZETESİ 

kliring hükümlerine ve 11 sa
yılı kararnamenin 32nci mad
desine göre Merkez Bankasına 
yatırılmo.sı ve ne de serbest 
dövizle tediyesi mevzuubahis 
olmıyacağı yazılı idi • 

Bu maddedeki "geri gönde
rilme" kaydına yanlış mana ve-

rildiği ve muvakkat muaflık su
retile ithal edilen ambalaj eş
yasının Türk mahsuller ile do~ -
ôuraıak getirildiği memleket
lere sevkedilebileceği şek1inde 
telakki edildiği anlaşılmıştır. 

Bundan sonra bunlar ancak 
han1ri memleketten ve hangi 
firmadan sevkedilmiş ise yerli 
mamul ve mahsüUer ile müd
deti içinde ayni memlekete ve 
mürsil firmaya ihraç olunduğu 
takdirde bedelleri Merkez Ban
kasına yatınlmaktan veya ser
best dövizle ödenmc>:kten va-

• reste tutulur. 
Bunun temini için de: 
A - Bu gibi ithalattan 

kambiyo mercilerinin haberdar 
edilmesi, 

B - Getirilen ambalaj eş~ 

yasının ayni memlekete ve ay
ni firmaya mal ıevki suretile 
iade edileceğine dair alakadar
lardan taahhütname alınması, 
uygun görülmfiş ve bu cihet 
Maliye Vekilliğinin 15-9-936 ta
rih:ve 543004-12832 sayılı ya
zısile bildirilmiştir. 

Şişeler hakkında Tamim 
İktisat Vekaleti Marmara 

Mıntakası Müdürlüğünden: 

Ölçüler ve ayar Baş Müfet
tişliğinden: 

Her yıl 14.826 sayılı ölçüler 
nizamnamesinin 85 inci mad
desi ne göre verilmekte olan 
izinle, kullanılabilen şişe, bin
lik, damacana ve benzerleri iç-
ki ve içilebilir mayiat zarfları 

olan kapların, 1937 senesinden 
itibaren aşaıiıda gösi:eril'!n nis
betler dahilinde tahdit edilmt:s i 
İktisat Vekaleti Yüksek rna· 
kamınca kabul edilmiştir. 

Buna nazaran: 
1- İspirtolu içki satan fab

rika ve imalathanelerin yüzde 
40 nisbetinde, 

2 - Diğer içkiler satan-
ların yüzde otuz nisbetinde 

Kullanacakları şişelerin ölçü
ler nizamnamesi hükümlerine 
tamamen uygun olmalarının te
mini li:ı:ım gelmektedir. 

1937 senesi başından itiba
ren yapılacak ansızın muaye
nelerde bu hükümlere aykırı 
hareket edenler tesbit edildik
çe, haklarında kanuni takibat 
yapılması zaruri olduğundan 
alakadarların şimdiden gereken 
tedbirlerinin almaları tamimen 
tasviye olunur. -

Seyyah celbi 

Turist gemilerinden alınan 
resimlerden bazılarının affine 
ve bazılarının indirilmesine 

dair kanun 

Kanun No. 2864 Neşri tarihi 
18-12-935 

Madde 1 - Türkiye liman-
larına gelen hususi yatlara 
munhasıran turist nakledip 
başka ticari muamelelerde bu
lunmıyan turist gemileri ve il
mi hususatta kullanılan gemi
ler hususi kanunlarına ve ni
zamlarına göre alınmakta olan 
vize, müruriye, demir ve şa• 
mandıra reı:imlerile kılavuz 
ve römorkör ücretJerinden 
muaftır. Bu kabil gemilerden 
sıhhiye ve rıhtım resim ve üc
retlerile fe er resminin hazine 
hissesi tyüzde elli indirilerek 
alınır. 

Madde 2- Bn kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Madde 3- Bu kanun hüküm
lerini icraya Maliye, Nafıa, İk
tisat ve Sıhhat ve İçtimai mua· 
venet Vekilleri memuı·dur. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif 

Bedelı 

42,50 

164,45 
44 

ilk te
minatı 

3, 19 Edirnekapı sıhhat merkezi için lüzumu olan 
beş tane şezlong ile camlı dolap. 

12,34 Fatihde hayvan hastanesinin tamiri 
3,30 Ebusuut caddesinde 5 N.lu matbaa binası-

mn tamiri. 
80 6,00 Meyva ve sebze halin müdüriyet pencere· 

sine konacak pancor. 
Yukarda keşif bedelleri yazılı malzeme ve tamirler 

ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı encümen 
kaleminde görülebilir. (Tamirlere vesika şarttır.) İstekli
ler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mek· 
lubile beraber 27 I0·936 sah günü saat l 4te Daimi En-
cümende bulunmalıdırlar. (B) 359 

• 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
• 

I·- 20-X-1936 Tarihinde isteklisi çıkmadığından dola-
yi ihalesi yapılamamış olan 4000 Lira muhammen keşif 
bedelli bir adet seyyar elektrik vinci pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

2.- Pazarlık 24-11-1936 Tarihine rastlıyan Salı günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3·- Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden 

alınabilir. 

4 Muvakkat teminat 300 liradır. 
5 Şartnamenin son maddesi mucibince fiyatsız teklif

lerle katalokların en geç eksiltmeden bir hafta evvel İn· 
hisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine ve
rilmiş olması İcab eder. 

6 - 1steklilerin pazarlık ıçm tayin olunan gün ve saat
te sözü geçen komisyona gelmeleri lazımdır. 

• * • 

(2423) 362 1-4 

10000 metre beyaz yağh kanaviçe 
6000 ,, yeşil yağlı ,, 

1- Yukarda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazarlık l 3· 11-936 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 14te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 -- Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4-- isteklilerin pazarlık ıçın tayin olunun gün ve 
saatte yüzde 7,5 gilvenme paralarile birlikte ismi geçen 
Komisyona felmeleri lazımdır. (2422) 361 1- 4 

• . ... 
1- 28-9-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 

i~alesi yapılam~mı.ş olan ( 170,39) lira keşif bedelli Şem· 
sıpaşa Bakımevı memur odalarındaki tadilat işi yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme, 24-10·936 tarihine rastlayan cumartesi 
günü saat 1 1 de Kaba taşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki ~hm komisyonunda yapılacaktır. 

3-: isteklilerin pla.n. ve keşifnamesini görmek üzere 
h~r gun ve .Pazarlık ıçın ~e tayin olunan gün ve saatte 
yuzde 7,5 guvenme paralarıle birlikte ismi geçen Komis-
yona müracaatları. ( 1966) 317 4-4 

* * * 
200 Adet 18 200 küçük zımpara taşı Rapit 
200 » 19 200 büyük ,, taşı Rapit 
1 - Numune ve şartnamesi mucibince yukarda eb,adı 

yazılı 400 adet zımpara taşı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 3-11-936 tarihine rastlıyan salı günü saat 

aaat 15 delLevazım ve Mübayaat şubesindeki ahm komis· 
yonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler her gün parasız adı geçen şubeden 
alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte ismi geçen 
komisyona gelmeleri lazımdır. (2273) 349 2- 4 

İmtiyaz sahibi ve yaZl işleri 
Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yer : ARTUN Basımevi 
Galata Billur sokak No. 10 
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Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite s' adresser 

a l' Adminiıtration 

1ere Annee No. 183 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

VENEREDI 

T elefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 

Iatanbul - MÜNAKA~ 

Objet de l'adjudication 

23 OCTOBRE t9J6 ~ ... 
~·~-~----~--~~--~~~~~~===========~ 

IPrix est. ı ~r~u~: ld·~İ~~~c . ) Lieu d'adjudication. ___ I Cah. des Charges J Date ~ 

Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Constr. d'une galerie en bois dans une piece de 

l'lnstitut Agricole Superieur (ai.) (cah. eh. P. 13). 
Repar. a faire dans les saline~ de Aktchekoyounlou . 
C\lnstr. laborat. phytopathologie. (lnst. Aıric.) (cah. 

eh. P. 72). 
Reparation de l'hôp. veler. Fatih et de 1'1mprim. No. 

5 rue Eboussout. Pose de jalousies aux fenetres 
de la Direction des Halles. 

2701 43 182 61 Publique 

- 116 93 ,, 
] 4497 63 1087 32 Pli cach. 

288 45 

2115 50 159 Constr. de 2 pavillons a Sivas (cah. eh. 2,5 L.) 

21 64 gre a gre 

J Publ;qu.;_ 
wl-------·ı------1 

Habillement - Chaussures - et Materiel. 

Chaussures pr. soldats: 100.000 p. (fabr. indig.) (cah. P .430 la p. 20950 Pli cadı. 

eh. L. 21.5). 
---------------------------------------1-------1------ ---~ 
Combustible, Char bons - Carburant. 

Benzine pr. automobile. 510 - 38 32 Publique 
Charbon lave marine : 110 tonnes. 1540 - 116 - " 
Houille cri>blee : 180 tonnes (Lyc. Kandilli, Eren keuy) 3060 - 229 50 " 
Houille en blocs : 75 t. Id. tout venant: 250 t. 4187 50 314 06 " Semi-coke : 100 tonnes (pr. Lycee garçons Sivas). - 255 -~ 

_c_o_k_e __ in_d_i_g_en_e __ :_3_4_,5 __ t ...... <p_r_._ı_e_ı_t_ri_b_._i_u_st_._P_a_ix.)_. ___ 1 ____ 5_3_8 __ 25_1 47 86,~,·----"---

Installation et Materiel d'Electricite, 
de Gaz, de Chauffage Central 

Grue clectrique mobile : (aj.). 4000 - 300 - Grc a grı'.· 
15361 - 1153 - Pli cach. Boiteıı de distribution de cables (diff. types et quan· 

titcs : 10 lots. -----------------------------1·------- m<m•=• ı----

Produits Chimiques et Pharmaceu tiques -
lnstruments Sanitaires-F ourniture pour Hôp. 

Produits pharmaceutiques : 200 lots (bôp. Goureba) 
Insuline : 1800 pieces (hôp. Goureba). 
Prod. pharmac. et mater. sanit. pr. le lab. d'autopsie 

12000 
729 
700 

- 900 -
55 -
52 50 

Pli cach. 
P•1blique 

" 

Dep. Constr. Min. Trav. Publics. 

Dir. Gen. Monopoles Ankara. 
Dep. Constr. Min. Trav. Pub. 

Com. Perm. Municipalite İstanbul 

Com. Ach Division de Sivas. 
--------~,___- ---

Coın. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

Coın. Ach. Coınm. lst. Findikli. 
Com. Ach. Oivision hmidt. 
Serv. Coınpt. Lycees Istanbul. 

,, 
Dir. lnstr. Publique Sivas. 
O. Econ. Procur. Gen. lst. Aclıiref. 

Com.Ach Econom.Monop.K.tache 
Oir. Gen. PTT. Ankara. 

Dir. Gen. Vakoufs d'lstanbul. 

" 
" 

Secret. Com. Perm. Mun. Istanbul. 

24-10·36 

6-11-36 
9-11-36 

27-10-36 

15 
ıo 

1~ / 
1 

~a~ 

taı 

Q.t 1-36 :Yar~ 
Ilı i' 
ta.il 

Ilı~ 
9-11-36 15/ta.d 

------------------1-~---.. ./ · ı,il 
1 

~t 
ıı atı 

6-11-36 t 6 lit 
6-11-36 J6 ' 

' ? ;9-11-36 ı5 p ~lı 
9-11-36 11 ,, llıe 
2-11-36 14 lia. 

Oiv. lzmidt- Intend. Tophane. 

Ec. Normales Filles d'lst. 

I
JY/ 9-11-36 1t 

--a.....-.--~----~.,.,..----~~ı~-------- , .. 'tt 

Oir .Econom. PTT. An k.-Beyoghlou. 

Economat Vakoufs lstanbul. 

24·11-36 
9-J2-36 

~ir 
ti 

I la 
1,ı ~ 
1 ılıt 

'~ 
' ı I~ 

9-11-36 15 lı 
9-11-36 J5 I 1a, 

" __ 9-_l_ı_-3_6_. 15..1 ~t 
---~.,_~--_..;,;,------------- -"" t~I 

" 

Ameublement Mobilier pour Habitation ete 
Bureaux-Tapisserie- Linoleum-Tapis ete. ~ıı 
Lits: 50 p. (pr. hôp. malad vener.) (aj.). - 60 - Publique Com. Perm. Municipalitc Istanbul. Dir. Econoınat Municipal. Istanbul 3·11-36 14 1 ~ 
Chaises longues : 5 p. Armoire vitree : 1 p. {pr. 42 50 3 19 Grc iı grc ,, ,, 27-10-36 14 111 

Dir. Sanit. Edirnekapou). / 
-----------~-----:.--------------------·--------ı·~---1--------ı-~--------------~-------·--------------------------1----------"' )~ 

Divers 

Tuyaux en caoutchouc, ete. 35 lots. 
Ceantures a vec baudriers : 140 p. 
Ficelle pr. emballage: 1300 k. Id. anglaise (!,5 2,5 

mm): 2150 k. Chanvre peigne: 500 k. 
Plaques de cuivre : 1350 k. 
Plaques de laiton (1,1-1,2-2-4 mm.): 450 k. 
Pneus : 16 p. ; chambres a air 16 p. pr. les camion-

nettes de la poste. 
Canevas huile blanc : 10000 m.-ld. vert : 6000 m. 

B) Adjudica+ions iı la surenchere 

3325 - 249 38 
45 -

- 371 -
588 -

4945 

1080-
360 -
914 -

·-----· 

81 -
27 -
68 55 

Publique Com. Ach. D. Gen. Fab. Milit. 
Gre a gre Com.Ach.lst.Comm.G. Surv.Douan. 
Publique [. Com. Expl. Cb Fer Et. H paclıa. 

" " 
" " 

" 
Com. Ach. Dir. Gen. PTT.G.saray 

Grc a gre Com. Ach. Econ. Monop. K.tache. 

27-10 36 
27- 10-36 

9-11-36 

9-11-36 
9-11-36 
6·11-36 

14.J 
-------------------------- __________ ı..:.-' 13-11-36 

~ıı 

tıı, 

Fiat en bon etat (Eyoub) (aj. ). 
Ble : 24 sacs et son. 

90 -
I 

Com. Acb. F ab. Milit. Salipazar. - 27 10-36 14 ı ~ 
,, Moulin 64-66.Tachiskelesi,Djibali. - 26-10-36 ıO tıı 

6 75 Publique 

'!!!!:!!~~==::!!!!!'!~~~~~~~~~~~========::::~·==~~~~~~~==~::""~~-.~:=""~~=======~==~=-=~--~·-=·-~~~~~.~~·-==- ========~~~~====~~~~ ~ 
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Aux haras de Karacabey 
Il existe aujourd'hui dans la region de la Marmara un 

centre d'elcvage qui peut etre considere comme un des 
plus importants de la Turquie tout entiere. 

C'est le haras de Karacabey, qui se trouve sur la 
vallee porta.nt ce nom dans la sous-prefecture de Kara
cabey, rattacbee a la province de Bursa. 

Le haras a pour but, grace a l'elevage des etalons et 
en cherchant par des croisements varies, iı. o btenir les 
especes les plus appropriees a notre pays, de se rendre 
utile a l'une des branches le!J plus importantes de notre 
economit'. 

La superficie du haras est environ de 91.700 "dönüm,,. 
Les 39.000 dönüms de terrain sont montagneux et les 

52.000 ııont constitues par des plain,.s, qui se divisent en 
23.000 dönümı de marais et 6.300 dönüms <le patura2"es. 

Les terres arables se rcpartissent comme suit : 
Propres a la culture 5.000 
Paturages 6.000 
Paturages 16.700 

EUes forment 38.000 dönüms. 
Les plus riches terrains du haras sont ceux constitues 

par les plaines. On ne cultive que du fourrage sı!r les 
terres propres a l'agriculture. 

Les terrains affe:ctes au Haras de Karacabey faisa•enl 
autrefois parlie des f~rmes du Tn~sor impı~rial dı'·nomnıt~es 

"Mihalicik Çiflikati Hümayunu,,. 

-

c' ~ 
On raconte meme que ce terrain appartenait aU ~i ) 

vernement Ottoman depuis sa fondation, ayant autr~,( q 
fait partie de la dot d'une jeune fille donnee en ııı8r1 il 
au Sultan Orhan. rl il' 

La f erme ay ant appartenu un certain temps au 1''.; 
imperial, fut ensuite transferee au Ministere des Fin311~r ~ 
puis revint au Tresor sous le regime d' Abdülhaınid cıf L 
trouv~ actuellement etre la propriet& du Ministere de b 
griculture. .~ q 

\'' 
Ce n'est que depuis 20 ans seulement que les tr11 1 ~ 

d' amelioration et de multiplication du betaH ont t-tc l 
trepris au Haras. 1 

) 
(a ı1ıJI ı 

i 
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