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iÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

Erzak, z~hire, Et, Sebze v. s. 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

Matbaa işlri ·Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

- Müteferrik 

b) Müzayedeler 

- Müteferrik: 

•• 

GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, ıli ve ticari gazetedir 

PERŞEMB 

Nafıa Vek!tinden: 

Çanakkale Vilayetinde Gelilu-Keşan üzerinde 22,800 lira 
keşif bedelli Kavak betonarme öprüsü inşaatının kapalı zarf 
usulile eksiltmesi 28-1-937 perşen? günü saat 16da Nafıa Veka
leti Şose ve Köprüler Reisliği E~ltme Komisyonu odasında ya· 
pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna üteferri diğer evrak 114 kuruş 
bedele mukabilinde Şose ve Körücr Reisliğinden alınabileceği 
gibi is ı iyenler bu şartnameleri ;makkale Naf.a Müdürlüğüne 
müracaat ederek görebilirler. 

Eksiltmeye ıirebilmek için t;l\ılerin 1710 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Resmi Gazelein 3297 sayılı nüshalarında 
çıkan talimatnameye tevfikan mütehhitlik vesikası ibraz etmesi 
lazımdır . isteklilerin teklif mektu\arını 28-1-937 perşembe günü 
saat 15e kadar Komisyon Reisliğle makbuz mukabilinde ver
meleri muktazidir. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, l ci kat 

No 3 ve ..ı 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehaoemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

1 İkinci kanun 1937 

muhasebeciliğine ve şartnameyi görmek için mektebe baş vurma· 
ları ilan olunur. 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma Komisyon·ından: 

Mektebimiz talebesi için 190 metre elbiselik yerli kumaş açık 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 22- l-937 cuma günü saat 14te 
İstanbul Liseler Muhasebeciıiğinde toplanan Komisyonda yapıla
caktır. Tahmin bedeli 807.50 liradır. İsteklilerin kanunen lıium 
olan vesikalarla ceraber bu gibi '.rnmaş yapan fabrika sahih; ve 
kumaş taciri olduklarına dair Ticaret Odasının 936 mali yılı ve· 
sikasını haiz bulunmaları ve şartnameyi Liseler Muhasebeciliğin· 
den alıp öğrenmeleri ve şartnameleri ve 6'.l,56 liradan ibaret ilk 
teminatı belli günden evvel mektebten alacakları tezkere ile adı 
geçen muhasebe veznesine yatırmaları ilan olunur. 

6 - Mahrukat - Benzin - Makine yağlan ve saire 
· ı 

.__. __________________ , _______ 
1 

Eksiltmiye konulan iş: Bafra btonarme kızıl ırmak köprüsü 
2 Emlak Samsun Nafıa Müürlüğünden: 

a) M Ü N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 420 ton yulaf 

kapalı zarfla alınacaktır. Eksiltmesi 22-1-9.37 saat l 5tedir. 

Teklif mektubları bir saat evveline kadar kabul olunur. 

Muhammen bedeli 25200 lira ilk teminat 1890 liradır. 
Şartname 126 kuruş mukabilinde verilir. İsteklilerin ek
siltmeye iştiraki için belli gün ve saatte teklif mektub
ları ve kanuni vesikalarla Lüleburgazda Tümen satmalma 

komisyonunda bulunmaları. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Boğaziçinde Anadolu ve Rumeli Kavaklarındaki 
Tümen birliklerinin 937 senesi Mayıs sonuna kadar olan 

ihtiyacı için 32600 kilo sığır eti alınacaktır. Bedeli mu· 

hammeni 12981 lira 54 kuruştur. 
2- Şartnaınesi Selimiye Satınalma komisyonunda her 

gün görülebilir · 

3- Eksiltme 22-1-937 cuma günü saat 15 de yapı-

lacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf suretile yapılacaktır. 

5 - İlk teminat 973 lira 62 kuruştur. 
6 - Bu işe gireceklerin bu işle meşgul olduklarını 

bildirir kanuni vesaiki teminatın konduğu zarf içerısıne 
koymuş ol malan meşruttur. Teklif mektubları saat 14 de 

kadar yatmlmı~ bulunacaktır. Bu saatten geç mektub ka• 

bul edilmez. 

Torbalı Kaymakamlığından: 

Göçmen hayvanatı için iki yüz yedi bin kilo kuru ot 

ve bulunmadığı taktirde iki yüz doksan sekiz bin beş yüz 

altmış kilo saman eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme müd
deti 30-12-936 gününden başhyarak 10-1-937 tarihi akşa· 
rnırıa kadardır. Eksiltmiye iştirake talih olanların ve şe
raitini anlamak istiyenlerin Torbalı ilçesine müracaat ey

lemeleri ilan olunur. 

2·İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

26-1-937 sah günü saat 15 de İstanhulda Nafıa Mü
dürlüğünde 1934 lira keşif bedelli Ortaköyde Yüksek 
Deniz Ticaret Okulu tamiratile laborahıvar tadilatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri proje, keşif hülasasile buna mü· 
teferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat l 46 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını ve en az 1000 liralık 

bu işe benzer iş yaptığına dair gösterecekleri vesika üze

rine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve 
Ticaret odası vesikalarile 26-1-937 sah günü saat l5 de 

Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. (M) 

J Bafra ciheti menba tarafında mahıuz inşaatı: 
1 - Koşif bedeli 11, 183 liradır. 
2- Muvakkat teminat 838,73 Jradır. Teminat mal sandığına 

yatırılacaktir . 

3- İhale 25·1-937 tarihine raılran pazartesi günü saat 15 te 
Vilayet Nafıa Miidürlüğü odasında teşekkül edec4!k komisyon hu
zurunda kapalı zarf usulile yapıla~ktır. 

..ı- Bu işe ait şartname ve evıık şunlardır: 
A Keşifnaıne. 

B- Fenni şartname. 
C Eksiltme şartnamesi ve rrııkavele projesi. 
D- Proje. 
E- Bay;ndırlık işleri genel şaıtnam~si . 

5- Talip olanlar bu evrakı hergün Nafıa Müdürlüğünde gö-
ı·ebiJirler. 

6- İstekli olanlar aşağıdaki vesikayı göstermeğe mecburdur: 
A Ticaret odasına kayıt:ı olduğuna dair vesika . 
B- Bu işi yapabileceklerine dair Naha Vekaletinden ahnmış 

cuuyceı. w-cauı..oaı . 

7- Eksiltmiye girenler bütün evrakı görmüş addolunurlar. 
8- Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif mektup· 

ları pullu olduğu halde o nrfın içine ikinci bir kapalı zarfta 
olacaktır. 

9- Zarf ihale saatinden bir saat evvel imza mukabilinde Na
fıa reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet aynı saata kadar gelmiş olmaşı ve dış zar· 
fın mühür muınile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

10 İhale 2490 sayılı arttrıma, eksiltme ve ihale kanunun hü-
kumlerine göredir. 

3-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. -- - ----- -- -- -
İstanbul Belediyesinden: 

Metre Cinsi Bir metresinin tutarı 

50 Uşak yol halısı 650 kuruş 
100 Yerli kokon 220 ,, 
İnkilap müzesi için lüzumu olan yukarda cinsleri ya

zılı malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. 1ı 
kanunda yaııh vesika ve 40 lira 87 k'Jruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber 25· 1·937 pazartesi günü 
saat 14 'de Daimi Encümende bu!unmalıdırlar. M 

4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

* • • 
Dumlupınar ve Hakimiyet~ Milliye mektebleri için mat

bu evrak alınacaktır. Bak: lstanbul Belediyesi ilanına. 

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

Sultanahmed Bölge Sanat Okulu Satınalma Komisyonundan 

Nevi Miktarı T. B. Eksiltme T. G. ve S. İlk teminat Şekli 
L. K. 

Siyah is- 2IO çift 395 K . 21-1-937 14 te 62 21 açık 
kar pin perşembe 

lstanbul Bölge Sanat okulu talebe1i için 210 çift ıiyah iskar
pin eksiltmeye konulmuştur. 

Bu hususta gerekli durum yukarda yazılmıştır . Eksiltme Ca
ğaloğlunda Yüksek Mektebler Muhaslteciliği binasında yapılacak
tır . Eksiltrneye girecekler Ticaret Odasının 93() vesikasını taşı-
maları ve 2490 No.lu kanunun emrettigi evsaf ve şeraiti haiz ol· 
maları lirnndır. İltekliler belli ırün ve 1&atte Yüksek Mektebler 

Samsun Şarbaylığından: 

Belediyemiz te~ııizlik işleri kamyonu için ihtiyaç goru

len 100 teneke benzin mühayaası aşağıda yazılt esaslar 

dairesinde açık ek~iltmeye konulmuştur. 

1 - Muhammen bedeli (beher tenekesi 450 kuruştan) 
450 liradır. 

2 - Muvakkat teminat akçası 33 lira 7j kuruştur . 
3- İhale 18·1·937 pazartesi günü saat 15 de Belediye 

daimi encümende yapılacaktır-
• l . • • • • 

.ı - istekliler bu işe aid ettsıltme şartnaınesını, encu· 

men katibin ..1 en öğrenebilirler. 
5 Eksiltmeye girebilmek için 2490 sayılı kanunda 

yazdı şeraiti haiz olmak gerektir. 

6 - İhale 2490 sayılı kanun ahkamına tevfikan yapı-

hr. 

7-Miiteferrik 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

Muhammen Fiatı Muvakkat teminatı İhale 
Cinsi Miktarı Lira Lira K. tarihi ve sa. 

Fizik laboratuvar eşyası 5 kalem 946 70 95 21-1-937 l 4,30 

l - Mektep fizik laboratuarı için mübayaa olunacak 
5 kalem eşya yukarda yazıh gün ve saatte ihalesi yapıl
mak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme Yüksek deniz ticareti mektebi müdürlü
ğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerın 2490 sayılı kanu
nun 2,3üncü maddelerindeki evsafları haiz olmaları la
zımdır. 

Zonguldak l.Jrbaylığından: 

İhalesi 28-9·36 tarihinde yapılmak üzere 4600 lira mu· 

hammen bedelli bir adet ototank ihalesi 2490 sayılı ka

nunun 43 üncü bendine tevfikan pazarlık en son 1 ı -l ·937 
tarihinde yapılacaktır. 

Talihlerin evvelki şerait dahilinde ilk teminat 'arile 

birlikte Uray Daimi Encümeni tarafından yapılacak pa · 

zarlığa katılmaları ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu Hastaneleri için 200 adet sırlı su kovası 22-1-937 cuma 
gönü saat 15te Tophanede sabnalma Komis~onunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 3.W liradır. ilk teminatı 25 buçuk 
liradır . Şartname ve nümunesi Komisyonda görülebilir. İsteklile· 
dn belli saatte kanuni vesikalarile birlikte Komisyona gelmeleri. 

* * • 
Ordu Hastaneleri için 60 adet tefferüatile beraber Semaver 

22-1-937 cuma günü saat 15,30da Tophanede satınalma Komisyo· 
nunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 900 liradır. 
İlk teminatı 67,50 liradır. Şartname ve nümunesi Komisyonda gÖ· 
rülebilir. İsteklilerin kanuni veıikalarile belli saatte Komisyona 
gelmeleri. 

Adapazarı Belediyesinden: 

Rozunbaver marka yangın arazözüne talip çıkmadığından ye · 
ni şartnamesindeki evsaf ve kudreti haiz olmak üzere Rozunba· 
ver de dahil olduğu halde Benz, Fiyat, Fort, Magirus tipleri de 
kabul edilecektir. Binanenaleyh bedeli 6500 lira tahmin edilen 
ve 30 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmiye konulan bu 5 mar-



kadan her hangi bir arazözü satmıya talip olanların muvakkat 
teminat mıktan olan 488 liralık Banka mel<tubile veya bu kadar 
itibari kıymette hühümetçe tanınmış tahvilatla 5 şubat 937 cuma 
günü saat 15 le Belediye Encümeninde yapılacak ihaleye iştirak 
etmeleri, teklif mektublarının o gün saat 14 e kadar gönderil· 
ınesi lazım geldiği ve taleb vukuunda şartnamesinin meccanen 
gönderileceği ilan olunur. 

İstanbul Gümrük lVuhafaza Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

1- Örgüt için satın alınacak olan bir etüv makinesinin 
l 1·1-937 pazartesi günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2- Tasınlanan tutarı 1100 liradır. 
3- Şartnamesi komi~yondadır. 

4- İsteklilerin 83 liralık ilk teminat makbuzlarile Galatada 
Çinili Rıhtım han birinci kattaki komisyona müracaatleri. 

Yüksek Deniz Ticart!t Mektebi Müdürlüğünden: 

Makine Mikdarı tahmin ediJen Muvakkat 
modeli fiat teminatı 

Makine Lira Kr. Lira Kr. 
modeli 40 kalem 12658 949 35 
Eksiltme 21-1-937 perşembe günü ıa ~ t l .l de 

1- Mektep makine laburatuarına luzumu olan bu t-ş· 
yalar, satın alınmaları için kapalı zarf usuliJe eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanu-
nun ikinci ve üçüncü maddelerindeki evsafı haiz olmaları 
lazımdır. 

3 - Bunlara ait şartnameler için mektep muhasebesi
ne müracaat edilmelidir. 

5- :.:.ksiltme b~Ui gün ve saatte Yüksek deniz tica· 
reti mektebi müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapı
lacaktır. 

6 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin sözü geçen kanunun 
32 inci maddesi tarifatı dairesinde zarflarını ihzar etme· 
leri ve bu tekammül etmiş zarfları eksiltmenin açılma 
vaktinden bir saat evveline kadar komisyon riyasetine 
makbuz mukabilinde vermeleri ilan o 1unur. (tehir) 

* ıı: * 
Muhtelif cins sigara kağıdı alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Mü

dürlüğü İlanlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L !:: rt 

1-Müteferrik 

İçel ve Seyhan Orman Müdürlüğünden: 

Alkol netilil.c istihsalı için Seyhan Vilayetinin Osmaniye ka
zasının Oluk başi, sarıca, baçbel, Kumluca , Bahçecik Honaztepe, 
Gököküz devlet armanından 44297 kentalı meşe odunun beher 
kental 25 kuruş muhammen bedelle müzayedeye kl'lnulmuşdur. 

Mi1zayede ve ihale kclpalı zarf usuliyle v" 2-l9H sayılı kanunun 
hükümlerince 18-1-937 tarihine müıadif pazartesi günü saat 15 de 
fcel orman direktörlüğünde müteşekki orman satış komisyonu 
huzurunda icra edileceğindeıı taliplerin mali iktidarlarını gösterir 
ticaret odası vesikasını ve bedeli tutannm yüzde yedibuçuk nis
betind.!ki 831 lira teminatı muvakkste makbuziie muhammen be· 
delinden aşağı olmamak şartile teklifnamesinin artırma ve ek
siltme kanununun 3.3 üncü maddesi tarifatinca zi'ırflanıp muayyen 
saata kadar komisyonuna tevdi eylemeleri ve şartname ve mu
kavelenamesini görmek ve tafsilat almak isteyenlerin Ankarada 
orman işleri nmum direkförlüğü ile İçel orman direktörlüğüne ve 
Osmaniye orman muamelat memurluğuna müracaat eylemeleri 

ilan olunur. 

2-Emlak 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğündt!n : 
Kıymeti 

Semti meşhur ve mahallesi cadde ve sokağı Nr: sı Cinsi muham. 
Lira K. 

Hoca paşa Aziziye. 96 dükkan ve 

Kumkapı, Çadırcı Ahmet çelebi Balikaşa 

" " " 

" " 
,, 

üstünde 6 oda. 65 
yokuşu Cami yeri. 1 O 

Cami avlusunda 
solda oda. 2 
Cami avlusunda 
sağda oda· 2 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs nihayetine kadar. 
Sendigi 

Sayımocağı, Taşköprü ve Hünkirsuyu. 100-bin metre mur. tarla 'l4 
,, " Balıklıdere 65-bi n ,, ,, ,, 26 
,, Keçesuyu üzerinde 25-bin ,, ., ,, 13 

Edirnekapıda Şehitlik itisalinde Bostan. ,, ,, 12 
Şehremini, Uzunyusuf Y~niçeşme· ., ,, ,, 55 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere arttırmaları u
zatılmıştır. İstekliler senelik muhammen kiralarının yüzde yedi
buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte ikale günü olan 11 K. 
sani H37 pazartı-si günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta İstan· 
bul Vakıfiaa Batmüdürlüğünde akarat kalemine x-elmeleri. 

İstanbul Valtr Direktörlüğünden: 

Semtimeşhur ve 
mahallesi 

Aksaray, inebey 
Eminönünde. 

Ca veya Muhammen 
soı No.sı Cinsi 

153 
Akıy C. 343 Kıraathane 
Valicanı !) iki oda. 
için 

kirası 

L'ra 
40 
55 

Yukarıda yazılı m•halle39 senesi Mayıı nihayetine kadar 
kiraya verilmek üzere açlkttırmaya çıkarılmıştır. İştekliler se
nelik muhammen kiralarınırüzde 7 buçuğu nisbetinde teminatı 
muvakkate akçelerile birlikıhale günü olan l l-Kanunisani-937 
pazartesi günü saat 15 e klt Çenbcrlitaşta İstanbul Vakıflar 
Başmüdürlüfünde akarat kmine gelmeleri. 

Beyoğlu Vakar Direktörlüğünden: 

Beyoğlu Pangaltı Elma~ı caddesi 

" " " " 
" " " " 
" ,, 

" " 
" " " " 

" " " .. " " " 

47 No lu ev. 

45 " " 
35 
25 
2.~ 

3 

.. 
.. 
" 

" ,, 

.. 
" 
" 
.. 
" 

" " " :umhuriyet caddesi ., 
81 

., altkatı 

" " ,, ,, 81 ,, ,, üstkat 
" ,, " " 63 " " dükkan 

Surp Agop vakfı akaratna yukarırla yazılı emlak 31-5 H37 
senesine kadar kiraya verilQk üzere açık arttırma1•a konuldu· 
ğundan isteklilerin ihale gür olan 1 l - l-~)37 p ızartesi günü saat 
14,30 da Beyoğlu Vakıflar dektörlüğü mühlik kaleminde bıı · 
lunmaları. 

j İnhisarlar U. llüdürlüğiinde;-j 
180 000 adet bobin 26 2 Milim il sigara kağıdı. 
20 000 » 26 2 milim 1 külü y .ıpışan sigara 

120 000 
" 

kağıdı 

,, 28 nllim il sigara kağıdı 
1- Yukarıda 

bin sigara kağıdı 
ah nacaktır. 

cins ve mıktarı yazılı 320 000 adet bo
şartnarresi mucibince pazarlıkla satın 

2- Pazarlık 1-2-937 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü saat 15 de Kabataşda evazım ve mübayaat şubesin

deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin n:t7:trlılr """ h:att:n ,.,.1;1 .... 

te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı 
a:~- ··- --- &.. 

misyona gelmeleri ilan olunur. (75) 
geçen 

14 
ko· 

4 

• • • 

l - Şartname ve krokisi mucibince Çam:ıltı tuzlasın
daki amele kangarlarına konulmak üzere 2500 lira mu· 
hammen bedelli 500 tek yatağı ihtiva etmek şartile 250 
Ranza pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 8· l-937 tarihine rastlayau 
saat 15 de Kabataşda levazım ve mübayaat 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

cuma günü 
şubesindeki 

3- Şartname ve krokiler parasız olarak her gün sö· 

zü geçen şubeden alınabiHr. 
4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat. 

te yüzde 7,5 güvenme paralariJe birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (3619) 512 4 - 4 

• • • 

l - Şartnamesile resminde evsafı yazılı ve J ton 

yük taşıyabilecek 2500 lira muhammen bedelli bir adet 

Kamyon açık eksittme usulile satır. alınacaktır. 

2 Eksiltme 8-1-937 tarihine rastlıyan cuma günü 

saat 16 da Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 

komisyonda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 187,50 liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. (3725) 529 4- 4 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Dumlu pınar ve Hakimiyeti milliye mekteplerine lüzu
mu olan matbu evrak pazarlığa kon~lnıuştur. Nümunesi 
ve şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. Bunların 

hepsine 70 lira bedel tihmin olunmuştur. İstekliler 525 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
11· l 937 pazartesi günü saat 14 te Daimi encümende bu-
lunmaladırlar. (l) 11 

• 

PİYASA HABERLERi 

ı . 
ı 
Şı~eler hakkında yenı karar 

Ölçü ve ayarlar kanunu mu· 
1 cibince, bir kaç günden itibaren 
1 tahditli şişelerin kullaoılmasına 

başlanmıştır. Şişe kullanan bü 
tün müesseseler, ölçüler baş

müfottişliğine müracaat ederek 
ellerindeki şişeler miktarını bil
diren beyannameler vermeğe 
başlamışlardır. 

Ölçüler nizamnamesine göre, 
mevcut şişelerden ispirtolularda 
yüzde .tO ı, ispirtosuzlarda yüz
~e .30 u yeni ölçülere uygun 
olacaktır. Geri kalan yüzde 
60 ve yüzde 70 i de gelecek 
senelerde kaldırılacaktır. 

Şişe kullanan müesselerden 
yüzde 50 si müracaat etmiş 

bulunmaktadır. Müfettişler, son
radan yerlerine giderc!k teftiş· 
ler yapac-aklardır. Yeni ölçüler 
uygun şişelerin nisbetleri şudur: 

Biralarda ·tO 60, IOJ santilitre 
şarap, rakı için 10, 20, 30, 50, 
100, santilitre, ispirtosuzlar da 
(soda, gazoz, maden suyu) 20, 
25, 30, 50, santilitre ve l. 2, 3, 
ve 5 litredir. 

İktiıııat Vekaleti ölçü\ e ayar
lar dairesi müdi.lrü Nizamettin 
Ali de dün ölçüler başmüfettiş
liğine giderek meşgul olmuştu!'. 

Av derisi piyasası 

İs tan bulda av der ileri üzerine 
muamele başlanmıştır. Ana
doludaki fiatlere nazaran İstan· 
bul fiatları iyi dir. Yüzde 5 i 
iskarta edilmek şartile tavşan 

derilerin:n tanesi 23-25, yüzde 
onu iskarta şartile yabani ~e
dinin çifti 170-200 kuruşa, lz
ınir malı sansarın çifti 25, Orta 
Anadolu sansarları 28, Kara
deniz malları 30-32 liraya ka
dardır . Tilki lzmir malı 350, 
o.'-- .·.uu.tı.lvlu 0001 IC.uı a.J.,;ut.t. 

500 kuruştur. Zerduvanın çifti 
35-36 liradır. Porsuk derileri 
altı buçuk liraya kadar fiat 
bulmu~tur. 

Yağ fi atları 
Anadoludan gönderilmiş ve 

buzhanelerde saklanmış olan 
sadeyağlar tedricen piyasaya 
çıkarılmaktadır . F alcat, halis 
ve mahlut olmıyan iyi cins yağ 
pek azdır. Urfa yağı adiyle 
satılan yağlerın çoğu karışıktır. 

İyi tanınmış ticarethanelerde 
yüzde 6 asitli yağlar erimiş ve 
halis Urfa yağı olarak kilo;;u 
toptan 79 kuruşa verilmektedir. 
Halbuki perakende fiatları 85 
IOO kuruş arasındadır. 

Kirli yapağı yükseldi 
Anadolu kirli yapağı fiyatları 

65 kuruta kadar yükselmiştir . 

İhracat hararetli 

İhracatı mıı inkişaf etmekte
dir. Bilhassa portakallarımız 

üzerine talepler günden güne 
artıyor. İspanyadaki karışıklık · 
lar ve İtalyanın da umumi ih
tiyacı karşılayamaması dolayı · 

sile Türk portakallarına karşı 

isteklerin daha da artacağı 

tahmin ediliyor. 

İhraç mevsimine girdiğimiz 
birkaç aydanberi umumiyetle 
ihraç maddelerimizin alıcısı ço
ğalmaktadır. Senebaşı ve yor
tular münasebetile son 15 gün· 
lük durgunluk istisna edilirse 
bütün mahsullerimiden ehem· 
miyetli miktarda ihraç yapıl · 

mıştır. Sevkiyat hemen bütün 
yükleme iskelelerimizde hara · 
retli gt-çmiştir. 

Tiftik satışlarındaki canlılık 

stokları çok azaltmış, bu mü
nasebetle tiftik aylık ihracatı

mız da 646,000 lira ile birinci 
gelmiştir . . 328,000 lira ile ham 
deri ve 238,000 lira ile de fın
dık tiftiği takip etmişlerdir. 

Ziraatçilere verilen kredi 

Büyük Millet meclisi bütçe 
encümeni Ziraat Bankct11 ka· 
nunun layihasının bazı madde
lerini de yeni hükümler ihth a 
edecek şekilde değiştirmiştir. 

Hükümet teklifinin uçuncü 
maddesinde çiftci küçuk ve 
büyük çifçi namile ikiye ayır· 

makta idi. Ziraat encümeni bu 
teklif üzerinde durmağı lüzum
lu görmüş ve tatbik hedefini 
tesbit etmeği faydalı bulmuş· 

tur. Encürnen yaptığı tetkikle
re bunun klasik değil memle
ketin zirai bünyesi ve Ziraat 
Bankasının sermaye vaziyeti 
5özönünde tutarak yapılmış ol· 
duğu neticesine varmış ve hü
kumet teklifinin sekizinci mad
desine işletmelerde teknik icrp· 
ları muvaffakiyetle tatbik eden· 
lere kredi hususunda rüchan 
verilir,, şeklinde bir fıkra ila v~ 
etmiştir. 

Encümen esbabı mucibe maz
batasında bu fıkra ile fenni çif
çilik yapıp mukiti içinde iyi 
bir örnek olmakta muvaffaki
yet gösterenleri teşvik gayesi
nin güdüldüğünü zikretmekte · 
dir. 

Bundan başka ziraat encü
meni, hayvan yetiştirmek hay• 
van yemi mahııulleri istihaal 
etmek bu meyanda kümes hay 
vanı yetiştirimi ile ipek böcek· 
eil ği ve arıcılık gibi ziraat şu
beleri ile uğraşanlara da zira
at bankasının kredi vermesi 
hususunda bir madde koymuş
tur. 

Ormaıncılık ile uğraşanların 
kredi ihtiyaçları da derbiş ol
muştur . 

Tekirdağ şarapları 

ı ekırcıagında şarap fabrika· 
sının imal ettiği şaraplar ev
veldenberi piyasada kapalı şi

şelerle satılıyordu. Bu yıl fab
rika yaptığı şarapları açıH: o• 
larak riyaaaya çıkarmış ve ki
losunu toptan 22 kuruşa ver
meğe batl~mıştır. Fabrika şa

rapları bayiler tarafından 28 
kuruşa, Mürefte şarabı da 25 
kuruşa satılmaktadır. 

Şaraplarda karışıklık ve ih
tikar yapılmaP:ası için fabrika 
memurlarının bayileri sık sık 

kontrol etmeleri gerekmekte
dir. 

Beledi ede kağıt ve 
zarflar hakkında bir karar 

Belediye reisliği, merkez ve 

şubelerde kullanılan yazı ka

ğıt ve zarflarıoın ayrı ayrı 

renk ve boyda bulunmalarının 

muamelatta karışıklığa sebep 

olduğunu görmüş ve bunun 
önüne geçmek için yeni bir 
karar vermiştir. 

Bu karara göre bütün kağıt 

ve zarflar üç boyda ve ayni 

renkte olacaktır. Bir şubattan 

sonra eski kağıt ve zarflar kul

lanılmıyacaktır. 

Eski kağıtlar levazım amba

rına teslim edilecek ve yenile

rile mübadde edilecektir. 

C. BECHSTEIN 
GROTRIAN - STEINWEG 
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fermees. Les grains n'ont ete vendus qu' vant 
hier sont arrıves 48 wagons charges de ble el 
4 " agons de ıeigle. En partie les grains ont 
ete vendus. Le ble a peu de teneur de seigle achete 
pour etre exporte a marque une hausse de 4 a 5 pa
ras au kilo. La hausse par rapport au 31 decembre 
est attribuee a la d~mande pour l ' exportation. Mais 
les grains que l'exportation ne reclame pas n'onl pas 
trouve acquereur aux prix actuels de la cote . Le 
seigle a suivi le mouvement du ble. 

6-1-1937 
Dokt:orlar 

Dr. Murad Rami Aydın 

Göz hekimi, Beyoğlu , Misk 
sokağı No. 15. Tel · 41553 

1 - İthalat : 
Buğday 779 arpa 28 çavdar 150 yapak t 30 l 2 mısır 105 bulgur l yul~f - _no- 1 

hut 12 fasulye _ sunm 8 t 2 u 11 4) ı_ l. ti~tilc' ,ı iç bad e m 2 3 4 mercımeklJ 1 2 I 
ku~y.:ımi 2~ 3 4 pamukyağı 4H 1 4 zeytınyagı 6t> pamuk 40 susam yağı 3 ton 
çakal - kedi kunduz - sansar - tavşan - tilki - varşak - zerdeva 

Dr. Hayri Ömer 
Zührevi ve cıl d ha-t t a l ıkları. 

Öğleden sorra Beyoğlu, A g- aca
mi karşısında N o. 313 Tel. 43585 

- adet. 
İhracat: 

Buğday arpa - yapak 1 B 3 4 fındık 4 3 ·~ l<etentohumı.1 9 3 4 iç ceviıl3ton 
sansar - zerdeva - tilki varşak çakal tav şan adet. 

Dr. Horhoruni 

E.minönü eczanesi yanında her 
iÜn akşama kadar hastalarını ka
lıul ede r. Tel. 24131 

2- Satışlar : 

Bu11"day yumuşak kilosu b kuru.ş 20 paradan 6 
,, sert ,, 6 ,, 30 ,, 6 

Arpa ,, 5 ,, ,, 5 
Çavdar n 5 ,, 30 ,, 5 
Mısır sarı ,, 4 ,, 30 ,, 4 
Nohut Natürel ,, 6 kuruştan 

35 1 2 kuruşa kadar 
32 1 2 ,, ,, 
kuruş 5 paraya kadar 

,, 35 " ,, 
" 37 1 2 ,, ,, 

Diş Doktorları 
Übeyt Ölçer 

Cumartesinden maada hergün 
hastalarını kıı.bu l eder. Edirne ka

Susam ,, 17 kuruş IO " kuruşa kadar 
pı , Karagümri.ik, 
fı No. 95 

Trıı.mvay dura-

Yapak Anadol ,, 60 kuruştan 65 kuruşa kadar 

Meshur Markalar f " Bursa ,, 72 ,, 
Zeytinyağı yemeklik kilosu 46 ,, 
Sansar d erisi çifti 2300 ., 
Zerdeva ,, ,, 3400 ,, 

l.- Telgraflar 4 1 937 

56 
3000 " ,, " -·---ı 

İlaçlar " 
Hormobin tabletleri 

Londra Mısır Laplata 'l ci kanun tahmili korteri 24 Şi. i 1 2 P. Ki 3 K'·· 41 Sa. Ademi iktidar ve brl gevşek
iğ'İne karşı . ; ier ec1anede a ra 
yınız. Tafs ilat : P osta kut usu 
1255-Hormobin 

,, keten tohumlu ,, ,, ,, tonu 12 Ster. 7 2 Şi. ,, 7 ,, 52 " 
Anvers Arpa Lehistan ,, Şubat ,, 100 kilosu l 17 B. Frank ,, 4 ,, 97 ,, 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 li bresi 9 Şi. 2 1 4 P . ,, 6 ,, 82 ,, 
Şikago ,, Harh inter ,, Mayıs ,, Buşeli 135 3 4 sent ,, 6 ,, 13 ,, 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 126 1 2 ,, ,, 5 ,, 84 ,, 
Harnburg İç Fındık Giresun derhal tahmil 100 ki.oJu 155 R Mark 

" ,, ,, Levan ,, ,, ,, 155 " 
" 78 ,, 41 
,, 78 ,, 41 " ,, 

Şayanı Tavsiye 
Müesseseler 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören Maddeler.- Piyango bayileri 
Uğur Gişesi 

Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi. Ayçiçeği yağı, Badem, Bakla, Bezelye, Börülce, Buğday, 
Bulgur, Burçak, Ceviz, Çavdar, Darı, Fasulye, Fındık , Haşhaş tohumu, Haşha 1 yağı, İpek, İrmik, 
Kaplıca, Keçikılı , Kenevir, Kepek, Keten tohumu , Keten yağı, Koıa, Kuşy~mi, Mercimek, Mısır , 
N~hut , Pamuk, Pamuk tohumu, Pamuk yağı , Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol , Susam, susam yağı, 
~tik, Un (Buğday, Mısır) Yağ, Yulaf. 

Her ay en büyük ikramiyelerle 

biiılerce yurtta şları ı:en gi n etmiş· 
tir. Gal ata, Karaköy Postanesi 
karş ısında N . 12. Tel. 40021 

-
Müessesatı Tüccariyenin 

Ehemmiyetle Nazarı 
Dikkatine 

Seneba.pnm yaklaşması dolayısi)e müessesatın ya· 
pacakları senelik ilan mukavelelerinde HABER ve 
KURUN gazetelerine verilecek ilanların yalnız Servi
simiz tarafından yaptırılacağı ve bilvasıta ilan alınmı · 
Yacağı alakadar müesseselerin şimdiden göz önünde 
bulundurmalarını dileriz. 

Vakı1: Propaganda 
Servisi 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

istanbuJ, Galata, Mahmudiye Caddesi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
lokomotifler satılır ve alınır, asri art:ziyen kuyu 

takımları a ve tesistı. Hernevi makinalar. 
Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen teıiıatları taahhut edilir. 

~---------~---...... ----------------iiiiiiiiiim---
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1 ın ti yaz h"b· o· sa J l ve yazı işJeri 
ırektöru· · . 1 · ı G" . · smaı ırıt 

Basıldığı yer : ARTUN Buımevi 
Galata Billu,. ıoka.k No. 10 1 

• 
1 

TEŞEKKCJR 

Bir otomobil ka:nsl!la kurban yiden yaunımu: 
« ıller yt>m >> in, gerek l\ıırlıılnwsı için bı"ittin <'mek
h'.rini esi r,qenı eycn Gureba ltastanesi hey'eli .~ ihiye
s~n e, :(ıeı:ekse cena:esiııcle bıılun cın/ara, Çapa Sdçul.: 
1\ tz San al mektebi, Tib Faklilltsi talebeler ine ne 
bilhassa Selcuk San'ııl m eklehi hey' <'f i ta/imiycsine 
ayn ll!Jf'l leşekkıire kedu imi::: mani oldu5]wulun bu 
lı ususl a .</Ct:Pleni :i rı lerwssu lrn T dil<' ri:. 

AİLESİ EFRADI 

Yılbaşı Piyangosunda Kazanmıyanlara: 

15,400 lira ikramiyeli 

Türk Maarif Cemiyeti Eşya Piyangosundan bir 

bilet alarak taliinizi deneyiniz 
Satış yeri Bilumum Piyango Bayilerile Cemiyetin 

Yeni Postahane karşısındaki Erzurum Hanındaki ilan 

bürosudur. "34,, 

(Suite de la 4eme page) 

Les flacons et bouteilles 

Le reglement prescrit a toute personne qui met
tra en flacons ou bouteilles des liquides en vente pu
blique, de remettre it la direction des poids et me
sures une feuille de declaration indiquant la 
quantite de bouteilles qu'elle possede et qui repondent 
a la loi sur leur contenance et le nombre de celles 
qui ne sont pas conformes a la loi. 

A peu pres la moitie des negociants ou indus· 
triels tenus iı presenter la declaration, ont rcmpli la 
formalite. 

Rappelons leı contenances legale• : pour la biere . 
40, 60, 100 centilitreı; pour le vin, leı liqueurs le 
raki, IO, 20, 30, 50, 100 centHitres; pour les boi:aons 
non·spiritueuses (soda, gazeusea, eaux mine.-ales) 20, 
25, 30, 50 centilitres, 1. 2, 3 et 5 litres 

Les inapechıurs commenceront bientôt le contrôle · 

La hausse des prix du ble et du seigle 

Le 1 er janvier 47 wagons ont apporte a Istanbul 
705 tonnes de ble, 9 wagons 135 tonnea de ıeigle et 
5 waıons ont apportt: de l 'orıe . Leı Bourses Haient 

5 

Nos exportations de fruits 
La guerre civile survenue cette annee en Eıpagne 

et la rarete des oranges et autres fruits en ltalie ont 
augmente la venle de nos produits. Nos fruits trou
vent acquereurs a de tres bons prix et sont demandes 
partout iı l 'etranger. 

Les noix et noisettes se vendent it des prix tres 
Heves et le stock est d 'ores et deja presque epuisc. 

De grosses sommes d 'argent entreront dans le 
pays par suite des exportations qui se sont elevees 
dans des productions notables. 

Les facilites du nouveau regime des importations 

L 'application du systeme G. 1. R. (Regime en vi
gueur depuis le premier jour de l An se poursuit sanı 
difficulte d'aucune sorte. 

Les marchandises entrent ınaintenant dans le pays 
sans etre soumises iı un contingentement quelconque. 
Les negociants sont tres satisfaits des facilites du 
nouveau syıteme . 

~,,,..,. • 

f ratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hüdavendigar Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro1al 

Neerlandez dö Navigasyon a 

l vapör Anvers , Rotterdam, A · 
msterdam ve Hamburg için ya· 

j kında hareket. 

VULCANUS yük alır 5-8 lci ka. 

HERMES 
" 9 12 " 

N eerlandez kampanyasının 

nehri vapurları limanlar i rin 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
h.ndez Kumpanyası ile anl~şıl · 

mak suretile bütün dünya li
manları için ,fotru ~~on4imen-

t.J la ~ v eri lir . 

İTHALAT SERVİSi 

Burgaı: , Varna, Köstence için 

hareket. 

AGAMEMNON 9·12-936 ya doğru 

rtalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
t-lava yolu " 

Demiryolları ,, 

. Baa-ajların ıigortası 
ltalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdia-ar han 

Telefon : 44792 
da FRATELLI SPERCO 
ne:ıdinde C. 1. T. ye müra · 

ca•t olunur. 

Borsa - Piyasa 

6- J- 1937 

Borsa Parası 

1 :::ıtcrliıı 
ı ! ,olar 

20 Frıııbıt. Fr. 
~1 Liret 
~\) lkl\·ik 1 r. 

:.!O Dr.ı hıııi 

:!O 1:-.vıı;re I· r. 

20 l e\·;ı 

1 noriıı 

20 <.' ı·k kronu 
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1 l'engii 

:w Leva 
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Çekler 
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:-Olıl .ıııo 

Brıihel 

.\ lirıa 

Amsterılanı 

Prag 
Viyan.ı 

Maclrııl 

Berlı,ı 

\Tar~ova 
l:hıdapeşı 

Bılkre~ 

Uelgraı\ 

Yukohama 

~fosko,·a 

Stokhul nı 

1 
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Nippon Yusen Kaisah 1 istikrazlar 

JAPON VAPUR KUMPANYASI 1 

Y okohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 

1 

Beyrut ve latanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Valansiya, Li 
verpool için Hareket 

(doğ'ru ve aktarınıı.sı~) 

TOYOOKA MARU 18·12·936 

DAKAR MARU 18-1-937 

DURHAN MARU 18·2-937 ye 
dotru . 

1 ıırk horı ıı 1 vaJ. 
.• 11 [lt!~. 
• il vaıl. 

j..,\lkr<IL\ flahflı 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
ti 

12 

MOIS Ptrs. 450 

., " 850 

., 
" 

1500 

Etranger: 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Admini.tralion 

1 ere Annee No. 242 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

JEUDI 

ADMINISTRA't H.Jf'ı 

Y 02hourtchou Har. 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

TClefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adre11e Tclegraphique : 
Iıtanbul MÜNAKASA 

7 JANVIER 1937 
,.; 

Tableau Synoptique des Adjudications 
~~~==~==~~~~~~~~~r:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------ml!!I 

'i Objet de l'adjudication IPrix est. j i,-:;"~: ld·~i:d~c 1 Lieu d'adjudication. 1 Cabier des Charg:S ı Date ! Eeur~ 
! !~~~~~==~~==~==~====~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~~~==~~ 

lndustrie - Finances - Coınmerce 

La production de tabac en Turquie 
il 

l ı 

i l 

Construction - Reparation
T ra v aux Publics -Materiel de 
Construction - Cartogra phie 

Con~truction en beton arme du pont 
de Kavak ıur la route Kechane· 
Guelibolou (cah. eh. P. 114). 

Construction d'un eperon pour le pont 
en beton .arme de Bafra. 

1
' RC-paration de l'Ecole Superieure clu 

Commerce Maritime et changements 
a faire dans son laboratoire. 

1 

1 Habillement- Chaussures 

1 

Tissus- Cuirs. 

Etoffe indigtıne pour costume: 190 m. 

1 

(pour Eeole Agricole lstanbull. 
Elicarpins noirs : 210 pieee (pour Eeole 

Art et Metieu lstanbul). 

22800 1710 - Pli car.h. 

11183 838 73 
" 

19:H - 146 Publique 

807 50 60 56 Publique 

L.3951a p. 62 21 
" 

1---·--
lAmeublement pour Habitation et 

Bureaux-Tapisserie- ete. 

j Tapis pour eorridor {ouchak): 50 m.- P . 650 et 40 87 Publiqut-
"Kokon,, indi gene : 100 m. 220 lem. 

l ı 1 ravaux d'Imprimerie
Papeterie 

Pieees imprimees pour Eeole Doumlou
pounar et Hakimieti-Millie. 

Combustible - Carburant- Huiles 

1
' Benzine : 100 bidons. 
il 

1 

Provisions 

Avoine: 420 tonne ealı . eh . P . 126). 
Viande d~ boeuf : 32.600 kilos. 
Foin sec: 207 ~onnes- {ou 298 tonne!I 

de paille). 

Divers 

70 - 5,25 - Gre it gre 

450 - 33 75 Publique 

25200 - 890 - Pli cach. 
12981 54 973 62 

" 
Pııblique 

Dir.Ponts et Chaussi-es Min. Tra
vaux Publıcıı. 

Dir. Travaux Public.s Samıoun. 

,, ,, 
" 

lı;tanbul. 

Comptabilite Lyceei Istanbul. 

Compt. Ee. Super. Djahaloıclou 

- --- ---------· 

Com. Perm. Munieipalite lst•nbul. 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

Municipalitı'• do Samsoun. 

Com. Aclı. Division Lulebourgaz. 
Com. Aeh. Militaıre St~limie. 
Kaymakamat de Torbali . 

--~-~~~~~~~~~~ 

Materiel pour le labor:ıtoire de physi
que : 5 lots. 

946 70 951Pli eachete Oir . Ee. Sup. Commercc Maritime. 

Arroseuse pour incendie (marque Ro-
senbauer de preferenee) (aj.). 

Etuve : 1 pieee. 
Auto-eiterne Caj.). 
Papıer a Cİ2'arettes : 26,5 mm. il : 

180.000 bobines ld. eendre adhe
sive 1 : 20 000 bobines - ld. mm. il: 
120.000 bobines. 

Seaux d'eau e mailles : 200 pieces 
1
' Samovars : 60 pieees. 

Modele5 de ınaclıines : 40 lots (aj .). 

(B Adjudications a la surenchere 

6500 - 488 - ,, 

1100 -
4600 

340 -
900 -

12658 

83 - Grc a g-re 

" 

25 50 Publique 
67 50 

" 
9.ıf 9 - Pli cach. 

Munieipal te d'Adapazar. 

Com.Aeh.Iıt.Comm.G.Surv.Douan. 
Munieiıpalite de Zongouldak. 
Com.Aeh. Eeonoaı.Monop . K.tache. 

Com. Aeh. lntend. Ist. Tophane. 
,, 

Dir. Ec. Super. Commerce Maritime. 

11 Bois de ch~ne: 44.297 cıuıntaux (des P. 25 le q 831 - Publıque Direetion Forets ltchel et Seyhanc 

forH du Kaza Osmanie-Seyhane). 

Dir. Travaux Publi<'~ Tcharıakkale. 28-1-37 

25-1-37 

26-1-37 

----

:n.ı-37 

21-J-'l7 

Dir. Econorn Municipalite lstanbul. 25 · 1-37 

Secretariat Municiı.ıalitc lstanbul. 

-----

11-1-37 

18-1-37 

:22-1-37 
22-1-37 
10-1-37 

jusqu'au 

21-1-37 

5-2·37 

11-1-37 
ll- 1 -37 
1-2-37 

22-1-37 
'l2-ı-37 

:!l· 1-37 

18· 1 37 

15 -

15 

15 -

!4 -

1-1 -

14 

14 -

15 

Le tabac joue un rôle important dans nos exporl' 
! tions. 

1 

La procluction de l'exportation de tabac par rappo 
a celle des aulres produitı a ete de : 

Annces 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
ı· 34 
1935 

Oo 

26,36 
28,50 
22,86 
26,79 
22,25 
14,51 
19,76 

L' ırnnee derrıiere, la valeur de noı exportations av• 
ele de 18.676.000 livres. 

La eulture du tabae se f ait dan trois regions : Er 
ıcli, littoral de 1.ı mer Noire et Marmara. 

il y a aussi la region de Guiantep qui produit dt 
tabacs dits "Hasan Keyf,.. 

Pendant lı-s cinq dernier es annecs, la uperFicie cul 
VPe etait la suivantc : 

Annee\l 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Hectares 

76.400 
?7.900 
51.037 
44 .706 
53 926 

Pour 119.756 cultivateurs en 1936; on enregistres 1 
clıiffres qui suivent : 48 875 en 1932 ; 84.589 en 193. 
86.522 en 1934 et 101.709 en 1935. 

Notre pays occupe une bonne plaee parmi eeux q 
produi!ient du tabac. 

La production rnondiale etant de de..ıx milliards ' 
kiloıı, notre produetion annuelle Hait de 35 a 40 millio 
de kg., La production est done de l 50 8Ur l'ensemble 

Voiei, par regions, l'importance de la produetion, po 
leıı cinq dernierea anneeı : 

Annees 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Egee 

25.:54 
7.585 

17.526 
14.169 
14.489 

Karad eniz 

10.381 
5.020 

10.859 
11.666 
10.450 

Marmara 
• 12.042 
2.704 
9.979 
7.641 
8.839 

Ceı ehiffres s'entendent naturelleınenl en lonnes. 

Comme qualites. les tabaes tures sont superieurı 
ceux des autres pays. 

15 -
15 - 1 

Leurs particularite est dans leur arome, leur coule1 

leur gout, leur proporrton minime de nicotine. 

• 1 
au soır 

14 30 

ı5 

Jl -

15 -

Les feuilles de declaration a remetlre au sujt : 
des travailleurs 

Une nouvelle rcunion a eu lı~u hier sous la pr 
1 dene• de M. Hudayi Karataban, adjoint au gouverne 

Les dt; liberations ont porte sur leı feuilles de d eclarati 
que toute enlreprise, de quelque nature qu'elle soit, a 
a remettre au burnu du travail donnant la liste des t 

vailleurs qıı'ello emploie si leur nombre cst .superieur ' 
1 

1 

Les entreprises auront un delai d'un mois pour 

mettre les feuilles. 

La loterie de la ligue nationale 

de l'enseignement 

15 ! 

15 30 

La ligue nationale de I' enseigneme-nt a orga&1 
une loterie dont la tirage aura lieu le 7 fevrıer f 
chain. Parmi les lots figurent une auto de troiı nıi 
livres , deux objets valant chacun mille livreı et 13 -

·---1 

vers autres repreıenlant, au total, 15 mille qu• 
centt. li vres. 

ıs 

1 
. (Lire la ıuite en :ieme pare) J 

1 ~------1--------~ ,· GRAND COFFRE-FORT VIENNOIS, 
INCOMBUSTIBLE 

A vendre d'Occasion 

S'adre.sser: Okdjilar bachi, No. 89 
Bayazid, İstanbul 

ı·.__ ______ I ___ 


