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Kiüıt ve Karton Fa~rihmmn 
Bir yıllık faaliyeti 

t" Md cınlcketimiz için yepyeni bir 
.. rü r 

t\ 1 ı olan ve beş yıllık proı-
t, nı; dahil lzmitte Sümer Bank 
to: f 1 rıdan kurulu kağıt ve kar
liytll:brik~mızın geçen yılı faa
lıı. e daır çok enteresan ma'llt\at latiJr "e rakamlar dde edil-

8 ır. 
lonı" fa~rika senede 11 bin 
ltur~k hır imalat kudretinde 
'Yl. rnuftu. 1936 nın tecrfibe 
f•aı·rından ıonra tam kadroıuile 
193?cte geçdiği ilk yıl olan 
ııu ~de, fabrikanın 10,204 to
Çolt lan İmalitile bu rakama 
keti Y~ldafmış olması, memle-

lbıı • . 
tııct· . •çın yepyeni olan bu 
ı,n~lrı Ye ihtisas şubesinde ka
lti t;ış hakiki bir zafer tcla-

ft 1.lınelidir. 
ltt,1ttııt kağıt ve karton fabri
liıı ' odun, sellüloz, reçine, ka

tııİı, tap ve eski kırpıntı kio
dili!( t fİbi ham maddeleri şim· 
~ dıtardan getirmek mec-

" l'tU11ded" . r'bri ır. 
lı}'11 kanın senelik odun ih-
rıı_11c1 ~2 bin metre kübtür. Or
\re llakl~nununun müuadesiıliği 
olıtı, 'Yalın çok pahalıya mal 
dt lt\•ı Y6ıünden memleketimiz
de etC\tcud ormanlardan istifa· 
f,~riktlıek kabil olmamakta ve 
ftuı.ı 'nın bu ihtiyacı Rusya ve 
Y111t1:11~~dan karşılanmaktadır. 
telltr' ır İstikbalde mevcut en
ltıırıta~ kaldırılarak Karadeniz 
~~tile •ıı ormanlarından odun 

Qnh e~ınek kabil olacaktır. 
;tııı111 Pıyaıasında sellüloz fiat· 

1 
c kuıı artması, sellüloz imalin
'.tıı Y(i~tıalan odunların da fia
•1ııctye •eltıniştir. Evvelce De-
t~ı,11 ınetre kübü 21 şiline 
'tıkıtı,,~unlar 1937 de 23 şiline 

ı... ır, 

ıı. ·~tıt . • 
ı~ ltı 'll •rnalatının en mühim 
14( •ddc · . . , Oı, ıııu teıkıl eden sel-
~11111 2cııe j . . d" t 14 oı zmıtte ınşa e ılen 
Cçitıcı fabrikamız faaliyete 

tdi! l'e kad . . 
cı_ ttekr ar harıçten ıthal 

1 harl> •r. Sellüloz ayni zaman
'tı b· Cndrü t" " d t ır • usun e kullanı-
'"~ldtG•trı~•dde olmaıı ve harb 
"1 ıı.· •ınin h 
}' "

1dt ·'-h er memlekette 
tt~ "41 • a • .. 1 "d f l' )~~ teçnı .• enış o çu e aa ı-

lt.ı ~ldjl.· "'•ı dolayiaile, fi atlar, 
14

" .k &I S(b' ~ ~ı et 1 ı, fabrika sellülo:ı 
,~1.tıt, ı 9;ekte müşkülat çek-
~ 1t 1936 de fiatlardaki yük
lıı ~t ao.100•eneaine n.u:aran 

t, t . b 
l~li lhrika nıs eti~i bulmut-
>, f 'c•tıırı 

33
bu sene ıellü loz 

llıt GtGaı 'd 00 tonu Avustur
ı. td ı •r . . 
"~il •ld esının memleketi-
~t l'olil •ğı tütün mukabilinde 
~~~t ltıanı c tedarik etmiş ve 

ttı . 1 d. f k d. "lı ttınd s an ınav mem-
J il 1 CQ Ve 'L • • 
ı11cı_ ' ttıı t ı.:ıncı elden 
~ •tıın~~;· 1937 senesi · zar
~tt loııu mubayaa yekunu 

lt~t, Ve 541()()() lirayı aş-
~i;~tıd 
~~ı''tdı~ndrüıhiıinde diğer 
~•tı tı lt,0~:n madde olarak kul-
~. •tnelik .hu~usunda fabri
~._b ~tnılek~~h~acı 1500 ton-

~l "")ıt c· lımızde bilhassa 
~ltı L 

1 ~•rınd f . 
tıl. "ıd 11::aolin a azla mıktar-
~ f,l>rik bulunmaktadır. 
~~ı.~ttıj b· •rnızda kurulmakta 

~q.. ır te . "'el• sısat sayesinde 
aı retirilecek ham 

kaoliolerden ihtiyaç karşılana
caklar. Şimdiye kadar bu mad-

de bilhasaa Yunanistandan teda
rik edilmekteyidi. Kaolin fiat
ları geçen sene yüzde 20 nisbe
tinde yükselmiştir. 

Gene yardımcı madde olarak 
kullanılan şap da keza hariçten 
getirilmektedir. Memleketimizde 
mevcud şap madenlerinde ham 
cevheri tasfiye edecek tesisat 
bulunmadığından bu husus te
min edilinciye kadar fabrikanın 
senelik ihtiyacı olan 400 ton ,a
pı dışardan getirmek zarureti 
vardır. 

Kağıd imalinde tali maddeler
den biri olarak kullanılan ve 
senede 200 ton aarfedilen reçi
na da Yunanistandan getirilmek-
tedir: 
Kiğıd imalatının esa.slı bir 

ham maddesini de eski kırpıntı 

kaiıdları teşkil eder. 1936 ıe

nesinde bu kağıdların tonu İz
mitte teslim 10 liraya alınırken 
İtalyanların göstertliği fazla raı
bet do1ayisile 1937 senesinde to
nu 30 liraya kadar çıkınıştır. 

Kırpıntı kağıdları İtalyanın ve 
fzmit f dbrikasmın iyi fiatla ı;a
tın alması yüzünden, m~mleket-

te çöplüklerden t>ski kağıdların 
toplanarak cinslerine göre tas
nif edilmesi faaliyeti artmıştır. 

İzmit fahri kası, mikdarı fazla 
olmayan bu kırpıntı kairıdları 

1936 senesine nazaran, bir ve 
hatta iki misli fazla fiat vermek 
suretiyle temin edebilmiştir. 

Görüldüiü gibi kiğıd imalin
de kullanılan en mühim ham 
maddelerin fiatlarında tezahür 
eden yükseliş yüzünden fabrika
nın maliyet fiatları artmıştır. 

1936 senesi zarfında fabrika
nın aldığı sipariş yekunu piya
sadan 722816 ve devletten 
464617 lirayıdı. 1937 senesinde 
bu rakamlar sirasile 856091 ve 
2196119 liraya çıkmıştır. Fabri
ka, bu sıparişleri karşılayacak 

surette imalatını teksif etmiş, 
673868 lira kıymetinde 2452 ton 
mukava v~ 2630713 lira kıyme
tinde 7751 ton kağıd imal et
miştir. İmalat yekunu bu suret
le 10.20.t tonu ve 3,304,581 li· 
rayı bulmuştur. 1936 da imalat 
yekunu :J~O tondu. Fabrikanın 

kullandığı itci mikdan vesati 
olarak 1936 da 394iken 1937 
de 559 a çıkmıştır. 

Fabrika 1937 senesi zarfında 

piyasaya 1.089.504 lira kıyme

tinde 4153 ton ve devlete 
1.643,863 lira kıymetinde 4780 
ton kajıd ve karton satmıştır. 

Satış yekunu 8934 ton ve 
2, 733,367 liradır. 1936 yekunle· 
ri ise 2464 ton ve 617,999 lira
yıdı. 

İşci, usta ve tekniıyenlerinin 
tecrubeleri bir yandan artarke'l 
bir yandan da en mühim ipti-

·dai maddelerini memleket için-
den tedarik edecek vaziyete 
girdiği g'Ün, şimdiden bu kadar 
mühim neticeler almış olan ki
ğıd fabrikamlzın kudret veri
minin nekadar daha artacağı 

kolayca tasavvur olunabilir. 
Kiğtd ve karton istihlaki yur

dumuzda hızla artan ~addeler· 

Harici Haberler 
Dünya mısırbuğdayı mahsulü 

Avrupanrn bazı mahallerinde 
mısırbuğdayı mahsulü için ku
raklıktan dolayı endişe ediliyor
du. Bilhassa Bulgaristan mahsu
lü bu yıl şüpheliydi, .zira yeğ

mura ziyadesile ihtiyacı varken 
hala yatmur yağmamaktadır. 
Aynı hal Rumanya ve İtalya i
çin vakidir. bununla beraber İ
talyada son ıünlere kadar nik
binlik hüküm sürüyor. 

• • • Avrupada İnıiltereden ve 
Almanyadan muntazam talep 
vuku bulmasına rağmen mıaır

buğdayı, arpanın ve çavdarın 

ucuz fiatlarla yaptıkları reka
betden dolayı, hisolunacak de· 
recede düşkün fiatlarla satılmak 
tadır. 

İpek piyasası 

Fr.llnsa- Bu hafta zarfında 

ipek piyasası çok durgun ıeç

ti. Fiatlar gevşekdir, fakat baş· 
ka piyasalara kıyasen, Fransa 
piyasalarında fiatlar o kadar 
düşmedi, çünkü esasen onlar
daki fiatlar kadar yükselmiş 

değildiler. Fransanın ipekleri i
çin oldukca muntazam siparişler 
alınmaktad1r. 

İtalya- Milanoda ipek pek 
rağbet bulınadığına rağmen, fi at-

lar yüksekdirler ve bu sebeble 
müşterilerin rağbetini , celbe· 
demiyorlar. Son takdirlere 
nazaran bu yıl İtalyanın iıtih
salatı 18 milyon kilodan fazla 
olmuyacaktır. 

Suriye - fiatlar ehven ve 
müşteriler için istifadelidir. Fa
kat bu keyfiyet müşterileri cel
betmiye kafi gelmiyor. 

Japon- "double extra c rack,, 
13(15, elde mevcud 8 ıün ev
vel 810 815 yen iken, bu gün 
780 785 yene tenezzül etmişdir. 
Ayni cins mal, Eyliılde gemide 
bulunmak şartile 12 den 15 ye
ne kadar daha ehvenciir. Taze 
kozaların fiatları düşgündirler. 

Şangay - Çin fabrikaları ha
la sıparış alamıyorlar. 

Kaatonda fiatlar gevşek. "le 
petit extra 13115,, nevi, temmu
zun iptidasından itibaren, 12 
den 15 franka kadar düşmüştür. 

Liyon - Japon· •double extra 
crack 13 15,, 151-153 den 

Japon "double exira crack 
20,22 141-143 den 

Triple extra ıpecial 13, 15 
156- 158 den 

Chine extra 8. 20/22 136-138 
den 

Canton petit extra 13 15 109-
111 den muamele görmüştür 

Yeni ~amga Resmi tanunu -. -
(Dünkü nushamızdon devam) 

(e, f, g, h) fıkralarında yazılı 
ruhsatnamelerin muhtevalarına 

müteallik şerhler 10 kuruş 
j) Küçük sıhhat memurları 

nıekteb:nden mezun olanlara ve
rilecek şehadetnameler 50 ku
ruş 

k) Sıhhat ve İçtimai Muave· 
net Vekaletince açılan tt"kamül 
tedrisatı ve aldurr.um mesleki 
kursları ikmal edenlere verilen 
sertifikalar 50 kuruş 

92 - Resmi daire ler tarafın

dan efrada verilen ve maktu 
resim tarifesinin diğer numara· 
larında yazılı bulunmayan her 
ııevi ruhsatnamelt-r 15 kuruş 

Madde 3 - Aynı kanunun 13 
Üncü maddesinin ikinci numara
sı aşağıd~ki şekilde dctiştiril
miştir : 

Muayyen meblağı havi veya 
muayyen meblağa matuf muka
velenemeler akdi mutazammın si-
pari~ kabul mektubları ve bu 
mahiyette yazılan telgrafların 
ticarethanelerde kalan nüshala
rı (telgraflar mektubla teyid e
dildiği taktirde ayrıce resme ta-

dendir. İzmit kağıd fabrikası ku
rulurken memleket ihtiyacının 

yarısını karşılayacağı tahmin 
ediliyordu. Fakat o tarihden 
beri geçen zaman zarfında istih· 
lakımız çok artmıştır. Birincisile 
ayni kudrette olan ve inşa ha
linde bulunan ikinci kağıd fab
rikamızda tamamlanarak çaliş

maya açıldığı gün, memlekette 
senede 30 bin tona yakin kağıd 
ve karton imal edecek kudrette 
mühim bir endüstri şubesi ku
rulmuş ve bu sıthadaki ihtiyacı
mızın en mühim kısmı yurd i
çinden karşılanmış olacaktır. 

bi değildir), akredifler, maktu 
resim tarifesinde yazılı olanlar
dan maada mütedavil veya ti
cari evrak ve senedler havi ol· 
dukları meblağı binde biri. 

Bu fıkrada yazılı mukavelena• 
melerin tadili halinde artan mik· 
dar aynı nisbette resme tabidir. 
Devri halinde aslından alınan 
resmin dörtte biri alınır. 

Madde 4 - Damga Resmi Ka• 
nununun 13 üncü maddesinin 9 
uncu numarası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

9 - Tiyatro, •inema,balo, kon-
f ser, sirk, stadyom, at koşuları 
vesatr biletle ı-irilen eğlence ve 
temaşa yerlerinin duhuliye bilet
leri bir kuruştan aşağı olmamak 
üzere behN biletin muhtevi ol
duğu meblağın on karuşundan 

20 para. 
Üznrinde kıymeti yazılı olma

yan biletlerle dühuliye bileti ma
kamında kullanılan ve üzerinde 
kıymeti yazılı bulunmayan da
vetnamelerin beheri beş yüz ku 
ruş kıymetinde addolunarak ona 
göre resim alınır. 

(Biletlerin muhtevi bulunduğu 
meblağdan maksad, bilet üze
rinden alınan bilQm um verji ve 
rt"simler dahil oldnğu halde müş
teriden bilet mukabili olarak 
alınan paradır) 

Maliye Vekaletinin tayin ede
c eği yerlerde, biletler üzerinden 
alınacak resmin matbu damga 
vazı suretile ifası mecburidir. 

Tiyatro, sinema, konıer, balo, 
sirk ve stadyomlarda duhuliye 
bileti kullanılması mecburidir. 
Buralarda bilet kullanılmadığı 
taktirde müessese sahibinden 
her oyun devresi için bu mahal 
lerin alabileceği müıteri sayısı 

Kısa Piyasa 
Memleketimizde 

mahsul vaziyeti 

Üzüm. - İlk mahsul İzmir ve 
havalisinclen piyasamıza geldi. 

Çekirdeksiz üzüm 8 - 12 ku
ruşa satılmakdadır. Bu yıl mah
ıul çokdır. 

Çavuş üzümü gelecek hafta 
gelmeye başlayacak. Bu yıl bağ· 
lar hiç bir hasara uğramadıkları 
için mahsul fazladır. 

Bezelye - nuhut. -Bezelye (ku
ru, yeşil) bu sene Trakyad~ n, 
bilhassa Silivriden az mıktarda 

piyasaya gelmiş ve azami fiat 
12-13 kuruş aralarında satıl
maktadır. Bu bezelyelerin bir 
kısmı İstanbul dahilinde bulunan 
kırma değirmenleri vaaıtasiyle 
tam ortasından kırılarak (puvan 
kase) denilen Avrupa cinslerini 
meydana çıkarm•şlardır. 

Nuhut mahıulu bu sene diıer 
senelere nisbeten az olup yük
sek fiatlarla satılmaktadır. Bu
nunla beraber daha cari bir fiat 
tesbit edilmemişti~ . 

Yerli kumaş ve battaniyelerde 
ucuzluk 

Hükümetin köylümüzün istih
lak ettiği yerli kumaşlarla bat
taniyelerin istihlak vergisini i a-
dirmesi üzerine bu eşyanın fiat-

kadar her biri iki lira hesnbile 
damga resmi ve cezası alınır. 
Duhuliye bedt"ll alındığı halde 
bilet verilmemesi veya satılan 
biletlerin müşteriden alınarak 
yeniden satışa çıkarilmaııı hal
lerinde verilmeyen veya müker
reren sahlan behea bilet için 
müessese sahibinden bilet başına 
beş liradan aşağı olmamak üze
re damğa resmi on misli olarak 
alınır. 

Madde 5 - Damga Resmi Ka
nununun 13üncü meddesine aıa 
ğıdaki onuncu ~umara <-klenmiş
tir. 

10 - Kıbrit, sigara. tuz ve sai
re gibi inbiar maddelerinin ku
tu ve paketlerile posta ve tel
graf müraseleleri üzerinde yapı
lacak ilanlardan, ilan ücretinin 
yüzde onu nisbetinde resim isti
fa olunur. 

Bu ilanlardan alınacak damga 
resmi ilanı yapan daire ve mües
seselerce ilan sabiblerinden ilan 
ücretile birlikte tahsil olunarak 
bağlı ol dukları malsandıklarına 
yatırılır. 

Bu daire ve müesseseler, mez
kü~ resmin tahakkuku için Ma
liye Vekaletiııce tertib olunacak 
nümunesi veçhile bir defter tut
mağa ve deftere ilim yaptıran 
şahıs veya müessesinin ismini, 
ilıiı..ın hagi madde veya evrak 
üzerine yapılacağını, alınan ücret 
rnikdannı ve bunun üzerinden 
tahakkuk eden damga resmi 
mikdarmı ve ücretin ve resmin 
tahsiline aid makbuz ~e yevmi
ye defteri numara ve tarihini 
pnü fiinüne ve muamele sıra
.ile müfreJat Üzerine kaydetmc-
2e ve bir ay içinde tahsil ettik
feri damga resmini ertesi ayın 
onuncu günü akşamına kadar bir 
irsaliye ile malsandığına teslim 
eylemete mecburdurlar. 

Gününde ödenmeyen resim 
mikdara yüzde on zan· la ve Tah
sili Emval Kanununa tevfikan 
bu müesseselerin müdür ve mu
hasebecilerinden müştereken tah
ıil olunur. 

havadisleri 
larında mahsus derecede bir 
ucuzluk olmuştur. 

Rumeli şayağı 265 ten 235 e, 
çulaki 180 den 155e, İngiliz şa
yağı 260 dan 220 ye, kareli Ru
meli şayağı 275 ten 230 a, bat
taniyeler (2 kg.) 820 den 730 a 
(1 buçuk kg.)lar 700 den 635 e 
inmiştir. 4 kg. battaniyenin fia
tında da 180 kuruş ucuzluk ol
muştur. 

Ordino ücreti eri 

Vapur acenteleri tarafından 
tacirlerden alınan ordino ücret
lerinin kaldırılması mevzuu ü
zerinde tetkikata başlanmıştır. 

Ordino ücreti deniz yolile ge
len eşyaların tahliye evrakına 
yapıttırılan bir pul bedeli ola-
rak taleb edilmektedir •• Acenta
ların ordino ücretleri de muhte
liftir. Romanya acentesi 50, di
ğer bütün acenteler 75 kuruş 
almaktadırlar. Yalnız Denizyol
ları işletmesi acentesi 12 kuruş 
olmak üzere değerlerinden da
ha az ücret talep etmektedir• 

Eski harflı 100 liralıklar 

Yüz liralık eski harfli bank
notların tedavül müddeti l a
ğustosta bitmitlir. Bu paralar 
bundan sonra yalnız Cumbu ri-
yet Merkez ,.Bankası gişelerinde 
değ-iştirilecektir. 

-
Muhasibler vazifelerini yapmış 

oldukları takdirde resim ve ce-
. za müdürden alınır. Bunlnr yal

nız ödedikleri resimden dolayı 
dairt- ve müesseselere rücu hak
kını haizdirler. 

Madde 6 - Aynı Kanunun 14 
üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

Ecnebi memleketlerden Türki
ye Cümhuriyeti dahilindeki ma
haller üzerine tanzim edilen em
re muharrer veya hamiline aid 
senedler ve salahiyetnameler 
(Mandatorlar) poliçe ve retretler 
ile maktu resim tarifesinde yazı
lı olanlardan maada mütedavil 
veya ticari evrak ve senedler 
13 Üncü maddenin ikinci fıkrası 
mucibince nisbi resme tabidir. 

Birinci fıkrada yazıli evrak ve 
senedlerden ecnebi memleketle -
rin birinden diğeri üzerine tan
zim edilip Türkiyede tedavül 
mt-vkiine çıkarıla;1lar yarı resme 
tabidir. 

Ecnebi memleketlerden gelen 
mezkur evrak ve scnedlerin dam
ga resmi, bu senedleri en evvel 
satan, veya tedile veya kabul 
ve yahud başka suretle istimal 
eden şahı• tarafından ifa olu· 
nur. 

Madde 7 - Damıa Resmi Ka
nununun 17 inci maddesi aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 
Sigortalar aşağıda gösterildiği 

veçhile damga resmine tabidir. 
1) Yangın sigortaları : 
(Bu kısma yangın poliçelerile 

başlı başına veya diğer muba
taralarla birlikte temin edilen ve 
yangın hadisesi yüzünden ileri 
gelen maddi veya mali zarar 
veya mesuliyetler ile yıldırım 

infilak, su basmaıı, zelzele, harb 
tehlikesine karşı yapılan sigorta
lar dahildir.) 

Üç aydan f ula müddet için 
akdedilenler : 

Temin olunan meblağın yüz 
lirası için bir kuruş . 

(Devamı nr) 
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AK SALAR 

inşaat - Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Sıvas C. H. Partisi Başkanhğındao : 
1 - Sıvasta Cumhuriyet meydanında yapılacak Halk

evi binası projesinin tanzimi işi münakasaya konulmuştur. 
2 - Bu bina için 150 ilci 200 bin lira sarfedileceği 

tasavvur ve tahmin edilmiştir. 
3 - .Müsabakaya iştirak etmek istiyen zevat Güzel 

Sanatlar Akademisinin ehliyet vesikasını ve tavsiyesini 
hamil olmaları şarttır. 

4 - Proje 15 teşrinievvel 938 tarihinde Sıvaata C. 
H. P. Başkanlığına teslim edilmiş bulunması şarttır. 

5 - Bina mahallini görmek ve iklim şartlarını anla· 
mak için Sıvasa gelmesi mecburi olan talih mimar ve 
mütehassısın azimet ve avdet ücretleri Sıvasta teıviye 
edilecektir. 

6 - Proje için lazım gelen fartname ve arsa planı 
C. H. Partisinden meccanen verilecektir. 

7 - Nafia Vekaletince birinciliği kabul ve tasdik edi· 
lecek proje sahibine 3500 ve ikinciye 800 lira verilecektir. 

Talib olanların Sıvas Cümhuriyet Halk Partisi Başkan
lığına müracaatleri lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden: 
İzmir-Aydın hattının Selçuk ve Çamlık istasyonları 

arasında inşa olunacak takriben 7350 metre uzunluğunda 

bir varyant ile takriben on kilometre uzunluğunda 
ray ferşiyatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18.8.938 tarihine tesad t: f eden perşembe gü· 
nü saat 1 J de vekalet binasında demiryollar inşaat dai
resindeki eksiltme komisyonu odasında yapılacaktır. 

Bu işlerin muhammen bedeli 588 bin liradır 
Muvakkat teminatı 27270 liradır. 
Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdırhk İf· 

feri genel şartnamesi, fenni şartname, vahidi kıyasi fıat 
cetveli, takeometre planı, takeometre profili, ahşap tra
versle ray ferşiyatı talimatnamesi, çimento normu 91 B. 
numaralı kargir inşaat tipinden mürekkep, bir takım mü
nakasa evrakı 29 lira 40 kuruş bedel mukabilinde demir
yollar inşaat dairesinden tedarik edilecektir. 

Dahiliye Vekaletinden: 
Birecik kuabasının meskün ve gayrimeskun 270 hek· 

tar olmak üzere halihazır haritasının alımı eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

İşin muhammen bedeli 6000 liradır. 
İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı 

parasız olarak Dahiliye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti 
Fen Şeflığinden alabilirler. 

Eksiltme 17.8.938 tarihine raı;tlayan çarşamba günü 
saat 11 de Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Bele· 
diyeler İmar Heyetinde yapı!acaktır. 

~lilJi Mü bfaa Vekaleti Satınalma Komi yonurı<lrn: 
A kköprüde sıhhiye depolarında yaptırılacak dahili ve ha -

ıici su tecisatı açık ek iltmey~ konulmuştur. 
Keşif bedeli :.'49:~ lira 72 kuruştur. 
Eksiltme 17 ağu~tos 9:18 çarşamba günü saat 10 da l\.l. 

~I. V. satıııalma komisyonda yapılacaktır. 

ilk teminat IB7 lira 5 kuruştur Ke~if ve ~artnameler 13 
kuruşa in~aat şubesinden alınır. 

P. T. T. Levazım Müdürliigıinclen: 

Ankarada, Yenişehirde devlet mahalle inde P.T.T. biııa:sı 

etrafırıa yadılae ık olan 98.)9,48 lira ke:.if hedeli bahçe tan
zim ve ihat:ı duvarları inşaall açık eksiltmeye ~onulmuştur . 

~lüvakkat teminat 739,46 liradır. 

Ebiltme 19.8.938 cuma günü saat 12 de P.T.T. umum 
rniidiirliiğii hi ın,:;ı içinde toplanac ık arttırma eksiltme komis-
yonunca yapılacaktır. 

Şartnarıw ve planlar 49 kuru:;; hedel mukabilinde Anka
ra P.T.T. Levazırıı ınüclürlüğiinden alınacnktır. 

Türkku~u Genel Direktörlüğnnden: 
İnönü rn Etiıne·ut tayyure meydanlarında yaptırılacak 

birer tane hangar bina ı ve miiştemilatının inşaatı kapal 
ıarf usulile ayrı ayrı ek::;iltmeye konulmu~tur. Keşif bedel 
lnöııündeki hangar için 7207d lira 60 kuruş, Etimesuttak 

l 

ı 

ı 

harıgar için 145948 liradır. 
. Plan proje vı~ ke~ifleri Tiirkkuşıı levaıım hürosundadır 

İnönü için 10 ve Etinıe~ut için 15 lira bedel mukabilind e 
vnilir. 

İhale i 20.8.938 cumartesi giinii ·apılacaktır, İnönü han 
garı saat tO, Etime ut hangJ rı aat 11 dedir. 

Mu~la Nafıa Direktörlüğünden 
iz Ekoıiltmeye konulan iş: Muğla vilayetinde Muğla - Köyce ğ 

yolu üzerinde Namnam köprüsü iki göz ve sedde inıasile iki baş ta 
şose, imla ve hafriyat iıi keşif bedeli 28500 liradır. 

Bu işe ait şıutnamc ve e~rak şunlardır: 
A. - · Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, betonarme büyü 

köprüler inşaatına ait fenni, hususi ve Bayındırlık işleri tenci şar 
k 
t-

nameleri ve keşif hülasa cetveli ve proje. 
İstiycnler bu şartname ve sair evraki 142 kuruş mukabilin de 

Muğla Nafıa Müdürlüiünden alabilirler. 

MUNAKASA GAZETE.Si 

N 
E 
v 

Eksiltme 17 Ağustos 93~ çarşamba günü saat 14 de Muğla vilyeti 
afıa dairesinde yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulilc olacaktır 
ksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2137,5 lira muvakkat teminat 
erilm~i. 

• "' * 
Y ahşıhanda yap. 6 adet depo inşaatı. Bak: Harici Ask. 

k ıtaatı il!nlarıqa, 
,.-

t laçlar, Klinik ve ispençiyari al~t: 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalm Komisyonıınd:m: 

~ı 

50 adet Kop,er aıakdoğal Du~lavman cihoz111ın cksiltm~
ne istekli çıkmadığından eksiltmesi 8 ağırtos 938 pazar

esi günü saat 10 da M.M. V t;atmalma konıi yonunda ya
ılrcaktır. 

t 

p 

li 
Hepsine tahının edilen fiyatı 675 lira ve ilk teminat 50 

ra 53 kuruştur. 
• • • 

k 
Sıhhiye arka çantası ile ilaç alınacaktır.Bak: Harici Ask. 

ıtaatı ilanlarına. 

El ektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için 200 aded masa, 20 aded du· 
ar ve 30 aded seyyar ki cem'an 250 aded telefon kapalı 
arfla eksiltmeye konmuştur. 

v 
z 

r 
2 - Muhammen bedeli 7500, muvakkat teminat 562,5 

ıra olup eksiltmesi 19 eylül 938 pazartesi günü 15 le 
Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük binasındaki Satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. 

8 

s 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubunu, kanuni vesaikle beraber müteahhidlik vesika· 
ıni ve teklif mektubunu muhtevi kapalı zarflarmı o gün 
aat 14 e kadar mezkür komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, istan
bul Beyoğlunda P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüklerinden 
parasız verilecektir. 

• * • 
600 tekerlek katranlı ~erit ile 2 bin adf't siyah müccr

it .şerit ahı,llcaktır. l;Jak: l~t. Telefon Müd. iJanlarrnu. 
~~~!!!:!!'!"~~==~!!!!!!~~!!'!!!!!!~!'?~~~~~~~,.,.,.~ 

r 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v ~ 
* • • 

400 tuP.tre ropdö~ambnlık kumaş ahııacaktır. Hak: J\fo. 
bilya sutununda lst. Sıhhi müessceler A.KK. ilanına 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Muhammen kıymeti 135 lira olan üç kalemlik ağaç işi 

18 - 8 · 938 perşembe günü saat 10 da pazarlıkla yaptı· 
rılacakhr. İsteklilerin be1Ji gün ve saatte Galata, Başmü-
dürlük binasında kurulu komisyona müracaatları. · 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Uiyarbakır Nümune hastanesi için satın alınacak 100 
adet basta karyolası ile 100 adet madeni sandalye ve 100 
adet madeni etajer açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17. 8. 938 çarşamba günü saat 10 da 
Cağaloğlunda Sıbha t ve İçtimai Muavenet Müdürlüğiı 
binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat : 
Karyola 2500 kuruş 
Madeni sandalye: 700 kuruş 
Madeni etajer: J 200 kuruş 

3 - Muvakkat garanti : 330 liradır. 
4 - İstekliler şartname ve nümuneleri her gün komis· 

yonda görebilirler. 

İstanbul Sıhhi MüesseseJer Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Mikdarı Muhm.fiat M. gaıanti 
Alınacak mal metre metre:;i K. L. K. 

Kahve rengi mu~amha 650 450 219 38 
Hopdöşambrıhk kumaş 400 350 105 
İhalesi 15.8. 938 pazartesi günü şaat 10,30 da ya<lilacaktır . 

Heyheliadada Verem sanatoryomnııa Jazım olan ve yüka
rıda cins, miktar muhammen fiyat, muvakat garanti ve iha
le gün ve saati yazılı iki kalem eşya açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Şartname ve nümuneJer hergün komisyonda görülebilir. 
İsteldiler cari s neye aid ticaret oda ı ve~ıka ile 2490 

sayılı kanunda yazılı lıelgeltr ve hti işı! yeter muvakkat ga
ranti makhuz veya banka mektubu ile birlikte belli güh ve 

komisyona gelmeleri. 

Müteferrik 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 

Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 9.000 lira olan 30 ton8. No. lı çinko 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satm alma 
komisyonuna 18.8.1938 perşembe giinü saat 11 de kapa· 
h zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir 

(Devamı 4 üacü ubifede) 

Sahife 3 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Ofıet uıulile buılacak 68X 100 J/16 kıt'asında 100.000 ve a)" 
nı kıt'ada 40,000 iki renkli iki okul kitabının bu ıayılar üzerinde 
basım ve cilt i•i her iki kitap ayrı ayrı iş olarak pazarlıkla açılı 
ekıiltmoye konulmuştur. 

Bu kitapların kltıt ve cilt malzemeıi Baaımevimizce terııi0 

olunacaktır. Eksiltme ve ihale 4.8.938 perşembe günü saat 10 d• 
Dnlet Basımevi Direktörlüğünde birbirini müte.kip yapılacaktır· 
Bu kitaplardan birinin muhammen bedeli 2880 lira diğerinin 11111· 

hammen bedeli 1152 lira ve muvakkat teminat miktarlan ve bıl 
bedellerin yüzde 7,5 ~isbetinde olup usulü daire1inde iıtekJileriO 
eksiltme zamanından bir saat evvel bu teminatları Devlet B•' 
sımevi veznesine yatırılmış olmaları lazımdır. , 

Eksiltmeye ittirak edeceklerin 2259 sayılı kanunun 2 jncl 

maddesi gereğince lazımgelen teknik ehliyeti haiz bulunduklarııı• 
dllir mahalli Ticaret Od .. ından alınmış bir mektup getirmele'1 

ve Of11otte muvaffakiyetle basılmış bir eser ibraz etmeleri 
şarttır. 

Genel şartname Devlet 
olarak alınabilir. 

Baaımevi Direktörlüğünden para•'' 
(5017) 2-2 

!!!' h 91 ----·~ 
1 İnhisarlar U. 

1 - Şartnamesi mucibince 5000 kilo soda pazarbkl' 
satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli beher kilosu 5,45 kuruş hesabile 
272,50 lira, muvakkat teminatı 20.43 liradır. 

3- Eksiltme 18.8.9.18 tarihine rastlayan perşembe gO' 
nü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi"' 
deki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçe' 
Şubeden alınabilir. 

5- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve .saııt' 
e' ta yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adJg 

çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (5043) ı-A 

• • • 
1 

ı - Şartname ve projesi mucibince Gaziantep bard 
deposunda yaptırılacıık bekçi evi inşaatı ve depo ar~zi~ 
nin tel örgii ile çevrilmesi işi heyeti umumiyesile barlı 
te .açık eksiltmeye konmuştur. . 

2 - Keşif bedeli bekçi evinin 1864 9ô lira tel örgüsü 1
' 

248.26 lira ki ceman 2113.2'.l lira ve muvakkat tenıirıs 
158.49 liradır. 

3- Eksiltme t 5. Vlll.938 tarihine rastlıy,an pazarr 
günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şıı 
sindeki Alım Komisyonuuda yapılacaktır. . . ~ 

4- Şartname ve projeler 11 kuruş bedel mukabıhll 
İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Gaziantep ff' 
müdürlüğünden alınabilir. 

5- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ves0 

ve yüz.de 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme İ{ 
tayin edilen giin ve saatte yukarıda adı geçen Koınİ5 

na gelmeleri ilan olunur. (4878) Z 
• * ... 

t -İdaremizin Kağızman ve Kulp Tuziaları için ş~ 
namesi mucibince satm almacak 10 adet Vagonet 4.1· 
tarihinde ihale edilmediğinden yeniden açık eksiltll'' 
konmuştur. -r/ 

2 - Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat telll1 

37.50 liradır. 

3-Eksiltme 13.8.938 tarilline rastlıyan cumartesi~ 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesirı 
Ahın Komisyonunda y.ıpılacaktar. ef 

4- Şartnameler parasız olarak her gün sözü g 
Şubeden alınabilir. 

5-Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsn: ve 
fassal tekliflerini ihale gününden 5 gün evveline f<l1 
İnhisarlar Umum Müdürliiğü Tuz fen şubesinde verJlleı 
ve tekliflerinin kabulünü mutazarnmın vesika alJllJ 
lazımdır. 

11 
6-İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve s e 

yüzde 7,5 güveame p~ralarile birlikte yukarıda adı~ 
Komisyona gelmeleri. ilan olunur. (4916) • 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Eksiltme Komisyonundan: 

Muhammen Muvakkat 
Azı Çoğu fiyat · garanti 

Cinai kilo kuruş ------· Karaman eti 80,000 95,600 41 
Datlı; eti 40,000 57,000 48 
Kuzu eti 23,800 31,800 47 7852 88 
Sığır eti 53,000 63,600 37 

İstanbul Sıhhi Müe11eaelerinin 1938 mali yılı umum 
cı olbabdaki şartnamesine göre kapalı zarfla ekailtme)'e 

muştur. cıl 
ı- Eksiltme l0.8.938 çarşamba günü saat 11,30 da d ~ 

lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlütü binuın ıs 
Komiıyonda yapılacaktır. ,, 

2- Miktar, muhamme-n fiya__t, muvakkat garanti . ve ş,/ 
bedeli yukarıda göaterılmiştir. istekliler tartnameyı tıe 
df'li mukabilinde Komisyondan alabilirler. ~J! 

3 - İstekliler cari seneye ait Ticaret odası veaikasıle t 
yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakl<" l. 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve •"(A 
miıyona gelmeleri. 
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3 Atuatoı 1938 

t '' Münakasa Gazetesi,, sızın ıçın A:nka
ada, Trakyada, Anadoluda ve İstanbulda 
Çıkan 50 den fazla resmi ve gayrıresmi ga
ıeteleri okur ve tetkik eder. 

[f:ıari ci A~keri Kı ta2ıtl;ı ~~ a.?_:_ .. J 
- .. ;İL.· ........ . 

iııcl l( 
rııt' h ıc:;ra birlikleri ihtiyacı için 670000 kilo ot ev.aaf\a ekaittme-
ıele~ 'ıııı \b qlınqştur. iki eynftan hangisi ucuz oluna ucuz olan o
elefl 'ı % ~eıi yaptlacaktır. Muhammen tutarı 24120 lira ilk temina-

ttıııı"t ~aaiyle 3080 lira 25 kuruştur. Eksiltme 22 ağustos 938 
ra•ı' '•ıııe eıı ıünü saat IO dadı~. Eksiltmeye girmek isteyenl~r şart-
2 lııri l ,,~ •vaaflarını Ankara Iırtanbul Eskişehir Levazım Amirlik

~te~ıaı~ Satınalma Kamiıyonlarında görebilirler. Eksiltmeye gi
tılı le tr ılk teminat makbuz veya banka mektublariyle 2490 sa
'-ıe ll~unun 2 ve 3 cü maddesinde yazılı vesikalarla beraber i
-f ~:nij Ve ihale saatinden en az bir uat evveline kadar tek-

lublarını Konyada Satınalma Komiıyonuna vermeleri. 
(5008) (190) 1-4 

• • • 
l( 

bili '- rttG•tı rarnizonu ihtiyacı için 140 bin kilo ıığır ~ti kapalı zarf-
'-tı 1~•ka~aya ko.nulmuttur. Tahmin bedeli 21000 lira ilk temi

# ~le,,· 75 lıradır. lhaleıi 19.8.938 cuma günü saat 10 da Karsta 
·~" lorrrıe~ ~ahnalma Komisyonunda yapılacaktır. Enaf ve şeraitini 

11 'e ı., ısteyeuler hergün ye ihaleye iştirak edeceklerin belli gün 
lıtt 

11 
ftl~nıodan bir saat evveline kadar teklif mektublarile tica

çe1 S.t,..:~ıkalannı ve teminatlarını vecmek suretile Kanta Aıkeri 
illa Komisyonuna vermeleri. (195) (5038) 1-4 

aıt' • • • 

J f/ lbe~1't1•relt Tümen birlikleri ihtiyacı ıçın kapRlı zarfla ekailt
A 1aıl,ll .0~ularak 21.7.938 perşembe günü saat 17 de ihalesi ya

'-tı~t Pılavhk pirince verilen 22 kuruş 88 santim fi at Kor Komu-
f h le •ne~ pahalı görüldügünden yeniden kapalı zarfla eksiltme· 

8~1 ~ta i~llul~uştur. Muhammen fiah 24 kuruş olup .ilk teminatı 1620 
• ' 1• lbea;tıialeaı ~.8.938 cuma günü ıaat 17 dedir. istekliler t•rina· 
ırl; ~blerj herguıı Tümen S•tmalma Komisyonunda görebilirler. Ta-

•~ıı1 h il ~•nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik ile teminatla
~•da:;~ ıarflarını belli gün ve saatten en az bir .aat eyyeline 

umen Satınalma Komiıyonuna vermeleri. 
(196) (5039) 1-4 

•• • 
lle1.1~~t~it ve Bergama Garnizonları ihtiyacı için kapah zarf 
~() 

1
. 7600 kilo sade yağı ahnacaktır. liabmin edilen bedeli 

lbntlltıtadır. Şartoameıini görmek iıteyenlerin hergün Komisyona 
~ d,;at edebileceklerdir. Eksiltmesi 25.8.38 per,embe günü saat 
Sİtl 1lct ır. İttirak etmek isteyenlerin 513 lira teminat mektublarile 
•tıııa~ teklif roektublarını mu:ıyyen saatten evvel Edremit Tüm. 

Ilı• Komi•yonuna verilmiş olmaları. (197) (5040) 
'< • • • 

"G ı:ı~ihanda yaptırılacak altı adet depo inşaatına eksiltme gü
~~~/ çık~adığından yeniden kapalı zarfla ekıiltmeye konul; 
"'ıt5 cu l<.~ıf bedeli 17252 lira 16 kuruştur. Ekıiltme 20 ağuıtos 
"1ia10ıı ll\arteıi günü aaat 10 da Ankarada M.M. V. Satına ima Ko· 
tif ~t llrıda yapılacaktır. İlk teminatı 1293 lira 92 kuruştur. Ke
~eccltı:rtnarnesi 87 kuru'a Komisyondan alınır. Ekıiltmeye gi-
tlerı._d kaaauni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü ma<l

i"t'-d e Y.azılı belgelerle birlikte teklif mektublarını eksiltme 
•tı11,1

80 behemehal bir saat evveline kadar Ankarada M.M.V. 
illa l<.oıniıyonuna vermeleri. (4988) (177) 1- 4 

• • • lltb 
ltlc, çer lldedine tahmin edilen fiyat 26 lira olan bin tane sıhhiye 
~ll•to:~llaı kapalı zarfla ekailtmeye konulmuştur. Ek•iltme 22 

111 
• 1(0ını 38 pazartesi günü saat 1.1 de Ankara<la M.M. \'. Satınal

~'-ıtaj 1~0nunda yapılacaktır. ilk teminatı 1950 lira olup ,art
' llt.ıııi t . kuruta Komiıyondan alınır. Eksiltmeye gireceklt>r 
~h belr e~ınat 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya
... e~_. b~ trle birlikte teklif mektublarını ihale saatinden behe-
"'I. ır 
'•1~1111 ••at eneline kadar An karada M.M.V. Satın alma Ko-

11• "ermeleri. (4990) ( 180) 1-4 

~ li,"-in • • * 
~1>'11 ı.a\ tahmin edilen fiyatı 509807 lira olan 312 çeşit ilaç 
, ll(l •aa: la •atın alınacaktır. Eksiltme 21 Eylul 938 çarşamba 
~llıı~a Ya ~ 1 de Ankarada M. M. Vekaleti Satınalina Komisyo
'-'•ı '25 t •caktır. lık teminatı 24142 lira 28 kuruttur. Ş.rtna
' tl'c tir ıra 50 kuruş mukabilinde Komiıyondım alınır. Eksilt-
ile' eceld k ,~ ~ llılldd e_r anuni teminat ve 2400 ffJllı lunnıaun 2 ve 3 

... •ilt._.. elerınde yazılı belcrelerle l:>irlikte teklif mektublarını 
~1.ıı. ...... ti o 
~ "bilind nden behemehal bir 1aat evveline kadar midtbuz 
~t'-eleri e Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Koıniıyonuna 

( 179) (4989) 1- 4 
.\ ... 

la 2 lllalya G • 
~i 15230 arnılfOnunun beher kilosu on kuruş 41 santim fiyat-

t ı· unu k ·1 ''ıtı.'"adır. lb e ~ı tmeye konuldu. Teminatı bi:a altı yüz ıeksen 
&,t ıf llı•kt baleıı 16.8.938 Salı güllü saat 10 dadır. İsteklilerin 

._,lllıa ~ola~ıoı ihale Hatinden bir saat evvel lapartada Tüm 
hlllyonuna vermeleri. (166) (4876) 2- 4 

1 • • * 
l tı..· 
"'• ır --ı>aı ... uıtahtc ~•tt 1 larf enı tneTki hariç kıtaatın 20610 ki1o aade yağı 
\ı11,~ riİlliuıuli ile ekailtmeye konulmuttur. İhalesi 15.8.938 pa• 
los 1~ 1(

0
rniaaat 12 de İzmir de kıtlada müııtahkem mevki Sa· 

Ş11M liraılı 'TYonunda yapılacaktır. Tahmin edilen mecmu tutarı 
.ı .,11 r. e · 11,,

1 
Bttatıi h nıınatı muvakkate akçası 1545 lira 75 kuruştur. 

clecıi"da kayıt~' aün Komiıyonda ıörülebilir. istekliler ticaret o 
G._t;let ekailt ı olduklar1na dair veıika göstermek mecburiyetin
~, t ltıaddel '?eye ittirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 

'iıilif ~~;ınde va ıartname1inde yazılı veailıialarla teminat 
ublannı ihale saatıodan ev~el Komisyona vermeleri 

(4901) ( 167) 2 - 4 

• • • 
Kırklareli tümen birlikleri ihtiyacı ıçın 120000 kilo kurufa-

aulyeye teklif edi 'en 14 kuruş 2~ santim fial komutanlıkça paha
lı görüMüğünden yenid~n kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Beher kilosu~un muhammen bedeli 15 kuruş olup ilk teminatı 
1350 liradır. lhalesi 15.8.938 cumarteıi günü saat 11 dedir. İatek
liler tart.name.ini her gün Tümen Satınalma Komisydnunda göre
bilirler. isteklilerin kanunun 2-3 cü maddelerindeki veıaik ile 
teminat mektuplarını havi zarfları belli gün ve saatten en az 
bir saat evveline kadar Tümen Satınalma Komiıyonuna verme-
leri. (4905) (171) 2-4 

* * • 
Aydın Birliğinin ihtiyacı için 6 IOOO kilo Sığır veya keçi uya 

koyuneti kapalı zarfla ekıiltmeye konmuştur. Hangiai ucuz olur
sa o cina etin ıhalesi yapılacaktır. Bu fiç cinı et her talip tara
fından bir zarf içinde olmak üzere he1' üçün~ de ayrı ayrı fiyat teklif 
ediletiileceği gibi bir cins etede fiyat teklif edilebilir. İhale 18 a
ğuatoı 938 perşembe günü saat 15 te Aydında Askeri Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Sığıretinin muhammen bedeli 15250 
lira keçi etinin 15250 lira koyunetinln 24400 liratlır. Sıtıretinin 
ilk teminatı l 143 lira 65 kuruş keçi etinin 1143 lira 75 kuruş ko· 
yunetinin 1830 liradır. Şartnamesi Aydında A•keri Satınalma Ko
misyonunda lıtanbul ve Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonlarında görülebilir. Talipler teklif mektublarını kanuai 
vesikalarla birlikte ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mu-
kabilinde Komisyona verilmesi. (112) (4521) 3-4 

• • • 
On tonluk 6 adet Dizel mötor!U yol ai!indiri iipalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. Hepıinin tahmin bedeli 43200 liradır. Ek
ailtme 5 9 938 Pazarteıi günü ıaat 12 de M .M. Vekaleti Satın31-

ma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 3240 lira olup, şart
namesi 216 kuruşa Komisyondan alınır. Elc.iltmeye gİt'eeekler ka
nuni teminat ve 24(1() sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif mektublannı ekıiltme aaatinden be
hemhal bir aaat eneline kadar Ankarada M.M. Velcileti Satınal-
ma Komisyonuna vermeleri. (119) (4579) 2-4 

* * • 
M. İlk 

Miktarı Bedeli teminatı 
__ K_ıt_'ası Cinıi kilo lira lira Ek. günü Saati 

Hadım köy sadeyağ 5900 5664 424 80 9 ağuıtos 938 sah 9 
Çatalca ,, 7000 6720 504 ,, 10 
Çerkesköy ,, 5900 5664 424 80 ., 11 
Tümen bitlik1eri ihtiyacı için kapalı zarfla münakasaya konulan 

sadeyağın mikdarları, muhammen tutarları. ilk teminatları müna· 
kasa günü ve saati yukarıya yazılmıştır. Şartnameleri Tüm. Sa
tınalma Komiııyonunda görülebilir. Talipler belli münakua ıaat

lerinden liakal bir saat evvel ilk te,minat makbuzlarile birlikte 
teklif :nektublarını Çatalca Tam. Satınalma Komisyonuna verme-
leri. (140) (4726) 3-4 

••• 

Sayfa 3 

. ~ . . 

lstanbul levazım AmiPli~i llanlaP(1 1 
Topçu ve Piyade atış okulları için 13 ton benzioin açık ek

siltmeai 8 ağustos 93& pnartesi günü saat 11 de Tophanede Le
vazım Amirliti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 2925 lira ilk teminatı 219 lirll 37 kuruştur. Şartnam1ı1ai Ko
misyonda görülebilir. lıteklilerio kanuni vcsikalarite i lieraber bel-; 
li ıaatta Komi•yona gelmeleri. (90) (4731) 3-4 :-::s.; 

••• 
Beher kilosunu 4 kuruş tahmin edilen 180 ton meşe kömtırü-

niln paurhkla ekıiltmesine istekli çıkmadığından tekrar pazarlı§' ı 
5 ağustos 938 cuma günü saat 11 de Tophanede Len%1m Amirliği 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Ilk teminatı 540 liradır. Şart
namesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika1arile be-
raber belli saatta Komisyona gelmeleri. (98) (4866) 2-2 

• • 't 

latanbul Levazım Amirliğine bağlı müeaaesat için 809500 kilo 
tutuşturm'a odunu kitpalı zarfla eksiltmesine teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazıırlıkla eltsiltmesi 4 ağ-ustes 938 per
şembe günü aaat 10,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satına1ma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 7314 lira ilk teminatı 
548 lira 55 kuruştur . Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İ.tekli
lerin anuni nıikalarlle beraber beU.i aaatta Komhı)'on• gelme-
leri. (99) (4~tr7) 2 - 2 

••• 
Fenerbahçe Harbiye aktarma aobarına ait Eylpte Ci:ılned fab

rika11nda mevcut 79?' parça 812 kilo vikres topları c•ki taban 
lastiti satılacakhr. Pazarlıkla eksiltmeıi 8 atuıtos 938 paurteai 
günü saat 11,30 da Tophanede İstanbul Levazım Amirliti Satına} .. 
ma Komisyonunda yapılac11ktır. Tahmin bedeli beher kilosu bet 
kuruttur. Teminatı 6 liradır. Lastikleri fabrikada görebilirler ia-
teklilerin belli saatte Komiıyona gelmeleri. (4899) 2-3 

• • • 
Provantoryom için 30 adet koiiçük ve 20 adet bGyük madeni 

şezlonğun pazarlıkla eksiltme1i 8 ajustos 938 puarteıi günü 
uat 10,30 da Tophanede latanbul Levazım Aınirliti Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 580 lira ilk 
teminatı 87 li • adır. Şartname ve nümuneleri Komisyonda KÖrÜ
lebilir isteklilerin kanuni vesikalarla beraber belli saatte Komis-
yona gelmeleri. (4900) 2 3 

• 

Istanbul Telefon Müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı için 600 tekerlek katranlı ,erit ile 2000 1tdet ıi~ 

yah mücerrit şerit açık eksiltmeye konulmuftur. Ekailtmeai 9 
ağustos 938 tarihinde saat 10 da Madürlük Merkez binasında top· 
!anacak Alım Satım Komiıyonunda yapılacaktır, 

Muhammen bedeli 1715 ilk teminatı 128.63 liradır. Şartname .. 
leri her gün Levazım Dairemizde görülebilir. İsteklilerin mezkur 
gün ve uatte ilJC: teminatl1ari1e mürncaı-tları. (3827) 

Müteahhitlerin 

Niğde ve Bor garnizonlarının ihtiyacı olan 86300 kilo aığır, 
koyun ve keçi etlerinden fiatı müsait olanı alınacaktır. Kapalı 

zarf usulile ihalesi 10 8.938 çarşamba günü_ aaat onda Nitde As
keri KO. da yapılacaktır. Sığır etinin muhammen bedeli 15534 
keçi etinin 19417 ve koyun etinin 30205 liradır. Şartname Komiı- il 
yonda görülebilir. isteklilerin teminat evveliye ve teklif mektub-
larını muayyen olan zaınandan bir saat evveline kadar Niğde __ ...., .... ,_,, __ ,.., __ ..,""""' __________ _._._ .... __ ._ __ 

Tümen Satınalma Komiıyonuna vermeleri. (146) (4769) 3-4 
• • • 

Ekıi1tme günü iıtekli çıkmıyan Eskişehir Tayyare Alayı Ko·· 
mutanlık binnıı inşaatı yeniden kapalı zarfla eksiltmiye konul· 
muştur. Keşif bedeli 66450 lira beş kuruttur. Ketif n tartname
ler 333 kuruşa M. M. Vekaleti Satıoalma Komisyonundan alınır. 
Eksiltme 16 ağustos 938 salı gDnü saat 11 de Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. hk teminat 4571 
lira 51 kuruştur. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mf!ktublarını ihale aaatinden behemehal bir aaat evveline 
kadar Ankarada M M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna verme• 
leri. ll59) (4869) 2-4 

• • • 
Eksiltme günü talip çıkmıyan ve Kütahya Tayyare Alayı Ko· 

mutanlık binası inşaatı yeniden kapalı zı"fla ekailtmeye konul
muştur. Eksiltme 16 atuıtoı 938 salı günü 1aat 11,30 da M. M. 
Vekaleti Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. i" teminatı 4571 
lira 61 kuruştür. Keşif ve proje ve şartnameler 333 kuruşa Ko
misyondan alınır Eksiltmiye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı beJpl~rle birlik
te teklif ınektu};larını ekıilttne saatinden behemetial b1r .. at ev
veline kadar Ankarada M. M. Vekaleti Sabnalma Komisyonuna 
vermeleri. (161) (4871) 2-4 

••• 
Bursa Gar.nizonu ihtiyacı için ( 100) bin kilo Sıtıreti veya ~e 

çieti kapalı zarfla 18.8.938 Pertembe günü aeat 11 de ekıiltmeye 
konacaktır. Sığıreti ve Keçietine teklif olunan fiatlardan hangisi 
ucuz görülür.e o cins et ihale edilecektir. Sıtırın tutarı (30) bin 
keçinin tutarı ( 18) bin liradır İlk teminat Sığırın 2250 lira keçi
nin 1 ~50 liradır. Şartnameleri (150) kuruş mukabilinde Buraa Aı· 
keri Satınalma Komisyonundan alınabilir. Ekıiltmeye girmek iı· 
teyenlerin kanunun 2, 3 üncü madclelerindeki vesaik ile birlikte 

teminat ve teklif mektublarının eksiltme saatinden bir saat evvel 
Bursa Aıkeri Satın alma Komisyonuna vermdleri. ( 163) ( 4873) 2-4 

• • • 
Tutarı k teminatı 

Sadeyat Lira K. Lira K. Ekıiltme sıünü Saatı 

Buna 22000 23650 1773 75 20.8.938 Cumartesi il 
, Mudanya 4700 5052 50 378 94 22.8 938 Pazarteai 11 

Bandırma 4400 4730 354 75 22.8.938 Pazartesi il 
Bursa, Mudany•, Bandırma garnizonlarının yukarıda yazılı sade• 
yağları hizAlarındaki gün ve saatlerde kapalı zerfla eksiltmeye 
konacaktır. Şartnameleri İatanbul, Ankara Levazım Amirlikleri ve 
Buraa Aıkeri Satınalma Komisyonunda parasız görülebilir. Ek
ııiltmeye gireceklerin belli gün ve saatten bir saat evveline ka· 
dar kanunun 2, 3 üncü maddesindeki vesaillle birlikte teminat 
v<: teklif mektublannın Buraa Askeri Satıoalma Komisyonuna 
vermit olmaları rerektir. (165) (4873) 2 4 

Perşembe 4.8.938 

Bohç11lılt aaç (Ask Fab. Ank.) ,,! 727 
Dingil değiştirme vereni (D. O. Y.) N• 732 
lhlamur, dışbudalc lcalu ( ,, ) .~! 751 
Elektrik malzemesi (Ask. Fab. Ank.) .\~ 756 
Hasankale hükumet konağı ikmali ınş . (Hasankale Kaymaltamlıfı) 

.\~ 759 
Tortum " ,, ., ,, (Tortum • ) X: 759 
Erzurum doğumevi binası ikmali inş. (Erzurum Vil.) .\ ! 759 
Sıdey.fı (Erzurum Vil.) .Y: 759 
Arpa (KarıılCöıe Aılt . Sak) .\~ 760 
Sirkecide anbar inş (Orman Kornma G . K. Sak) .\! 751 
Odurı lKırklareli Tümen Sak) .\~ 761 
Kuru çayır otu (Ank. Vil .) .\! 762 
Maa kasket pol iı griıi elbisesi (PTT Lvz. Müd . Ank. ve İıt.) .\! 763 
Odun, mangal kömürü (İnh. Um. Müd .• \~ 763 
Kaşe (Tophane LvL. Sak) 763 
Mazot (İnh. Um. Müd.) .\! 763 
Stadyom ve hipodrom aahala ının ağaçlanmıı ve çim enleme işleri (Ank. 

Vil.) .\! 763 
Göle kazası hükumet kona~ı ikmali inş . (Göle Malmüdürlü2'ü) ,\~ 763 
Lave rekompoze maden kömürü , kriple maden kömürü (lst. Vakıflar 

Direk .) .\! 764 
Ankarada inşa edilecek tarih, dil, coQ'rafya fakültesi kalorifer, elek· 

trik ve fenni inşaat (Kültür Bakanlığı) ,\: 764 
lı:aıir- Url.ı-Çeşm~ yolu:ı ıı:"l m,n(~ı: ve kôpıülerinın ferbeton ve beton 

tabliyesi yap. (İzmir Vil) .\: 765 
Koyun eti (Çorlu Kor Sık) .\! 765 
Eczayı tıbbiye ve pansuman malzemesi (Nfğde Vil.) .\! 767 
Ilgın Bolhasan kanalı ÜT.erinde yap. şüt inş. (Konya Vıl.) .;\~ 768 
• Ev enkazı (Ank. Beled.) .\~ 769 
• Kereıtelik çam atacı (İçel Orman Müd.) .\~ 769 
Ekmek, arpa, saman, et ve ıeoze (Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye 

Mem. ve Nalbant Mekt. Müd. ) .\: 771 
Talebe ııruı (Edirne Kültür Dirk.) .\~ 771 
Alatehir hültılmet konafının ikmali inşaatı ( Manisa Nafıa Müd. ) 

,,! 771 
Fırın ve tutuşturma edunu CPophın~ Lvz. Sak) .\! 772 
Erzak (Nığde Vil.) X• 773 
Posta nakliyatı (Balıkuir PTT Müd.) J\~ 773 
• Seyyar mutfak ocakları (lst . Komut.) .\! 776 
Battaniye (Gü.n . Muh. Gen. Komut. ) .\~ 775 
Yangın si>ndürme makinesı (Gum. Muh. Gen. Kom. lst . Sak) ~; 77b 
Kitab Bastınlmaaı (Devlet Basımevi) .\; 777 

Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aitbr. 

liıİti)'U aüibi ft "°" itleri 
Dir9tiri: lamUJ Girit 

Bım~dığı 7er: ARTUN BaıımeYi 
G" l" t" B ;ı hir eokııııılr Ne>, ltl 
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Sayfa• M0NAKASA GAZETESi 

Cin•i Şekli Muhm. bed. Tem inat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 
İnşaat, TaJT1irat, Nafia işleri, Malıeme, Harita 

idare binası ile 600 tonlult tuz amb. inşaatı (Mele• 
fon tuşluı r. da (şart. 78 ltr .) (temd.) 

idare binuı ve 600 tonluk tuz ambarı inıaah (Çay 
tuzlaaında) {şart . 78 kr.) (temd.) 

Y ahşıhanda yap. depo inşaatı: 6 adet (şart 87 kr.) 
Afyon-Konya yolunun aruında ocaktan taı çıkarıl· 

maaı ve nakliyesi 
Teper bölgeainde depo iaşaatı 2 ad. 
Çöp undı~ı in~aatı: 4 ad. 
Umumi hela t.miri 
Elektrik santralı binHI tamiri 
Mezbaha binuı tamiri 
Sıvasta Gumhuriyet meydanında yap. Halltevi bi· 

nası projesinin tanzim\ 
Ar.karada Çankayada yaptmlmaltta olaa Jandarma 

birlik binaaı fos1eptik ve trotuvar iıleri (şart. 

15 ltr.) 

ADtalya memleket haat. 2 ci k111m inşaatı (şart 15 
L.) 

Kesitin ınerlte.z okullarile Dotanay köy okulu ta· 
miri (t~md .) 

paa. 15609 52 

• 15609 32 

ltapAlı S. 17252 16 
3785 13 

açık eh. b. 2445 92 

• b. 36 08 
199 97 
383 77 
132 70 

3500ve 
800 

pas. 2893 62 

kapah •· 31881 83 

açık e lu. 4428 -

Trabzonea nümune hast. ikinci kısım inıaah ile e · pu. 556000 -

lektrik tesisatı (ıart. 27,80 L.) 

Jlaçlar, Klinik Ye İspençiyari alit, Haatane Lev. 

lliç: 31'.l çeşit (şart. 25,50 L.) 
Sıhhiye arka ~antuı: 1000 ad. (şart. 130 kr.) 
Koper makdoR"al Duşlavman cihazı: 50 ad. (temd.) 
Ecza Harta Gen. Direk. fotognfhane1i için: 11 

kalem 
• 

kapalı a. 509807 -
,, beh. 26 -

675 -
açık eki. 1650 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemeıi) 

Yeşilköy Devlet Hava Yolları ilt .. yonunda yap. 
rece uçuş tenviratı işi 

Büyii le dere tayyare iıtHyonunda yap. ta•İrat ve 
elektrik tesisat işleri 

T elcfon: 250 ad. 
Trab~on memleket hut. yap. elektrik tesisah (Bak: 

inıaat sütununda) 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaıır v.ı. 

Elbiae ve lcaaket: 18 takım 
Elbise: <t9 ad. · tulum: 49 ad. 
Elbiae ve kasket: 46 takım 
Ytın battaniye: 150 ad. 

~obilya, Ye büro eşyaıı, Muşamba-Hah v.ı. 

A~aç işi: 3 kalem 
Huta karyolası: 100 ad. ·madeni u11dalye: 100 ad. 

madeni etajer: 100 ad. 

Sıra , yau tahtası ve dolap 

Nakliyat · Boşaltma · Yükletme 

Poıta nakliyatı 

Mahrukat, Benzin, Makine yaglan v. a. 

açık eh. 3271 94 

.. 2642 49 

kapalı ı:. 7500 -

" 

açık eka. b. 18 -

n 
990 -

açık ekı. 1350 --

pal. 135 -
açık eka. 

açik eke. 4890 -

Benzin yağ v. s. açık eke. 
Meıe odunu: 80 t. • kömür 2 t. 
Odun kok kömür ve çıra açık eltı. 2772 
2-8-38 de ihale ediieceR-i ilin olunan yağların iha· 

lesi işarı ahire kadar reri kalmıştır. 
Mu:ut: 36 t.· makine yıı~ı 38 teneke açık ekı . 3235 -

Müteferrik 

Soda: 5000 k. 
Motopomp Belediye itfaiyesi için (temd.) 
D ızel veya benzin motörlü santrfüj tulumba: 4 ad. 
Balast: 7000 m3 

" .. 
., 13000 m3 

Elektrot: ıOO ad. · nipel 100 ad. 
Tuğla: 200000 ad. 

Erzak, Zahire, Et. Sebze v. s. 

Muhtelif erzak: 
,, (temd) . 

Patates: 5 t • kuru so~an 5 t. (temd.) 
Sığır veya keçi eti: 187 t. 
Yem hayvanat için: 3 kalem (temd.) 

b Müzayedeler 

Köhne eşya: 41 kalem • kundura: 6957 çift çizme 
249 çift • yemeni 53 çift 

tahta ıandılt (temd.) 

p~z. 

kapalı z. 

.. 
,, 
" açık eks. 

272 58 

2040 -
10500 -
8400 -

13000 --
5000 -
1700 --

kapalı •· 8912 05 
pas. 7862 30 
açık eke. 650 -
kapalı z. 30855 

paz. 

,, 

--------

1170 72 

1170 72 

1293 92 
283 -

366 89 

217 05 

2391 15 

25990 -

24142 28 
1950 --

50 53 
123 75 

246 -

199 --

. 562 50 

75 -
101 25 

330 -

63 -

242 50 

20 43 

153 -
787 50 
630 ·-
975 -
375 -
127 50 

48 75 
2315 

lnbi1arlar Umum MüdOr. 

• 

M. M. V. SAK 
Afyon Viliyeti 

Afyon Kor SAK 
Afyon Belediyesi 

• 
• 
• 

Sıva• C. H. P. Başkan. 

Nafıa Vekaleti 

Antalya Vilayeti 

Ankara V aliliti 

19-8-38 

19·8-38 

20·8-38 
8-8-38 

17-8-38 
12-8-38 
9·8-38 
9-8-38 

12-8-38 
15-10-38 

18-8-38 

15 8-38 

1-,·38 

lO -

11 -

10 -
15 -

14 
ıs 

15 
15 -
15 --

e kadar 

10 -

11 -

Trabzon V aliliti 15-8-38 12 -

M. M. V. SAK 
,, 

M. M. V. SAK 
Harta Genel Direk. Ank. 

lst. Nafıa Müd. 

• 

21-9-38 
22-8-38' 
8-8-~8 

17-8-38 

22-8-38 

22-8·38 

P.T.T Lvz. Müd. Ank. ve lat. 19-9-38 
Trabzon V aliliti 15-8-38 

Afyon Beladiye1l 

• 
Kültür Bakanlığı Ank. 
Asit. Fabr. U. Müd. SAK 

l.t. Gümrükleri Başmüd. 
lat. Sıh. Müeı . SAK 

Ank~ra Valil i ği 

Afyon P. T. T. Müd. 

E.skişehir Belediytsi 
Gaziantep Vıliyeti 
Ankara V aliliQ-i 
Ank. Belediyeıi. 

Çarşamba Belediyeıi 

inhisarlar Um. Müd. 
Balıkesir Belediyesi 
O. D. yollan Haydarp•fa 
O.O. Yolları Ankara 

" .. 

9-8-38 
9-8-38 

12-8-38 
20-8·38 

18-8·38 
17-8-38 

15 8 ·38 

16-8·38 

15 8-38 
11-8-38 

18-8-38 

5-8 38 

18-8-38 
10·8-38 
23-8-38 
19-8-38 
20-8-38 
23-8 38 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK 19-9-38 
Çarıamba Bel~diyesi 13-8-38 

Ankara Valiliği 18·8·38 

11 
11 
10 
10 -

10 -

11 -

15 --
12 -

15 -
10 -
11 -

10 -
ıo 

9 

15 -

15 -
10 -
9-

13 

1 l -
16 -
15 -
11 -
11 -
11 -
10 -
13 --

9-
,, bir ay müd. - -

Hart~ Gen. Direk. Ank. 10-8-38 9 20 
lılabiye Aık. SAK lY-8·38 16 - -
Gaziantep Fı•tık lstaayonu 20-8·38 11 -

Solimiye Ask. SAK 8-8-38 10 -

Ank. P. T. T. Müd. 13-8-38 15 -

Balıket;ir Be1ecJiye Riyasetinden: 
Belediye itfaiye~i için alınacak motopompuu 29.7.938 ta

rihinde yapılan münaka asında taliplerin teklifleri ve alına
cak motopompun evsafına ~öre eksiltme müddeti on gün 
lemdit edilmiştir. 

Erzak, ~ahire, Et ve Sebze: 

İhalesi 10 .8.9:~8 çarşamba günü ::ıaat 16 da belediye d>l· 
irc~jnde yapılacaktır. Taliplerin müracaatları ilan olunur. 

• • • 
5 hin kilo soda alın" caktır. Bak: İnhisarlar U. Müdür

lühu ilanlarına. 

• • • 
Karaman, dağlıç, kuzu ve ~ığır eti alınacaktır. Rak: İs t. 

Sıhhı müesseseler A.E.K. ilanlarına. 
• • • .. 

Sığır eti, pilavlık pirinç ile ~adejağ alınacaktır. Bak Ha
rıci Ask. kıtaatı ilanlarına. 

••• 
670 ton kuru ot alınat'aktır. Bak: Harici ask. kıtaatı 

iU.nlarına. 

3 Atustoı ı9t--

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
f"'AAAA,..,...,..,...~~,_,,..,,...,..,,...,..,,...~hA..~~~~ 

ln,aat malzemeal 

Alçı yerli 
,, alman 

Asfalt ecnebi 
Çimento yerli 
Çini yerli 
F ayaos ecnebi 
Su kireci 
Kiremit (Bakırköy) 

n (Eıkitehir) 
Künk (dökme boru) 

., (ecnebi) 
Mermer yerli işlenmiş 
Tutla (Büyükdere prese) 

n (Feriköy deliksiz) 
Ateş tuğlası yerli 

" n ecnebi 
Kereste döşemelik köknar 

n tavanlık köknar 

Demir ve Madeniyet 

Bakır 

Demir putrel 
Yuvarlak çubuk 
Saç ıalnnizli 

n n oluklu 
Karfiçe 
Çinko 
Kalay çubuk 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yeni blok 

n n krible 
,, ,, marinlave 
n n tuveman 

Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

.. " 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
.. .. küp 

Yumurta iri 

Limon İtalya 
n Tarablus 

Patates Adapazar 1 ci 
n n 2 ci 

Zeytin tanesi dubie (936 mahsul) 
n n ,, (937 n 

,, ,, 1 ci ,, ., 
,, ,, 2ci ,, n 

" 11 3 CÜ n " Sade yağ Urfa (birinci) 

n ,, (ikinci) 

• 
" 

Kars (erimiş) 

,, (erimemiş} 

Trabzon 
,, Vejetalin 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri hem ve ı,ıenmlf 

Tuzlu kuru keçi 

" 
" 

,, koyun 

,, manda 

,. 11 sığır 

Hava kurusu kuzu 

" " 
" 

Tuta 

Salamura 

koyun 

oğlak 

keçi 

koyun 

kuzu 

manda " 
" 

Kösele 

" 
Meşin 

sığır 

11ğır 1 ei 

manda l ci 

elvan 1 ci 

Mikdaro 1 En az- En ço~ 
50 kr•· 300-- 400 
50 .. 
kiloau 
50 kgs. 
taneai 

ti 

tonu 
taneıi 

" kiloıu 

" 
m2 
bini 
,, 

taneıi 

" m3 

" 

kilosu 

" 
" 
" 
ti 

,, 
" 
" 

kilosu 
Htreai 
kilosu 
tonu 

" .. 
" 
" 
" .. 

kilosu 

n 

.. 
" 
" 
n 

.. 
sandığı 

b. sandığı 
.. 

kiloıu 

" 
" 
" 
" 
n 

n 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 

çifti 

kilosu 

" 
" 

çifti 

kiloau 

çifti . 
" .. 
" 

kilosu 

" 
" 
" tanesi 

400- 5()0 
11 - 12 

95 
5 - 7 
5- 7 

800-lOOo 
7 

8- 9 
11- ıs 
19 - 20 

- 800 
2500 30()0 
ı ıoo ııoo 

10- J3 
27- 28 

3900-4800 
4200 - 5200 

- 88 
I0,50- il 

11 - 11,50 
, 20- 24 

21 - 21,50 
16- 18 
24- 26 

2M- 210 

--15,50 
-15,SO 
-7 

1550-1000 
1425 1475 
1200-1250 
ıooo-ıoso 

ısoO 
2150 

- 2600 

22 - 24 
26 21 
50 52 
26- 21 
24- 25 
18 ıll 

115 
28 

1700 . 1150 
875 - gO(l 
1200-ı4o0 

6 
5 

45- 48 
28- JO 

18 ıO 
ı6 - ıs 
13 - t5 

96 
93 
S3 
65 
1s 
45 

285- ~ 
280 - 1clJ 
290- 360 
101 - ,oı 

160- 165 ,, 
40 ~ 5S 
50- (;O 
55- 5 

ı ıo- 1~ 
48- o 

125 
15 
,,o 

105 

/ 

- 35 
34- ı 
40- 4 

1@ 
155 30 
125- ı ıf. 
100- '90 
80- 5 

Sahtiyan elvan 1 ci ., 100-
1 ~o 

l.;;;;;;;;;...,." .... .---b-e-ya•z--.lc•i;;;;.--.. ___________ •• ..... .._ _____ 9_0~ 
" 

beyaz 1 ci " 
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Sayfa 6 

B) Adjudications a la sureocbere 
Objets camelotea : 41 lots· Souliers: 6957 paireı· 

Bottea : 249 paireı- Pantouflee : 53 paires 
CaiıHS en bois (ai.)· 

Gre a gre 

.. 

L'lndusrie et le Commerce Turcs 
de l'Huile d'Olive 

A) Production 

1- Principalea regıonı de 
production: L'induıtrie de l'huil~ 
d'olive en Anatolie, remonte a 
un paaae fort eloiırne. On re
trou te enco•e danı la region 
d' Antalya, de l'Eıee et du Men
deres, lH veıtiıeı d' une indus· 
bie fort actiYe ıous forme de 
canaliıationı et de vaateı de
pôts ıouterraina, pour l' adduc
tion et la conıervation de l'hui· 
le, danı leı localiteı proches 
du littoral. 

5 - Region de Kiliı-Nizip: 
tl exiıte egalement un nom

bre conıiderablc d'olivieu danı 
la region, maia l'importance 
de la reco)te d'oliYH reste Se
condaire, par rapport aux dif
ferenti autreı produih agricoles. 
Toutefoiı, la produetion dea 
environs de Kiliı. reste encore 
... ez imporlante. La production 
d'oliYes da vilayet de Gazian
tep e.t d'environ 8,5 milliona 
de kgı. et cetle de l'huile d'o 
live de 2 milliona de kga. en· 
viron. 

6- Reırion de la Mer Noire: 
La production de cette re· 

gion eat de moindre importance 
leı centrea de culture de l'o
livier etant auez di11eminea. 

11 n'existe pas de doonees 
preciıes au aujet des superficies 
exacteı occupees par les plan
taticna d 'oliYien dans les dif· 
ferenteı regions de production, 
ıur le nombre d' arbres aauvaıre• 
ou greffeı, ni ıur la recolte 
d 'olivea ou d 'huile, d ' une an· 
nee a l'autre. 

il. - Volume de la production : 
La production moyenne d'hui 

le d 'olive du payı, depuiı l'an 
nee agricole 1924-1925 est in
diquee ci-apreı : 

MONAK:ASA GAZETESi 

Com. Ach. Milit. Selimiye 8·8-38 10 -

Direction P. T. T. Ankara 13-8-38 15 -

tent la difference entre lH 1 
227.500 tonnea de production et 
les 83.28 l d'exportation. Si l'on J 
admet que leı ıtockı reporteı 
de 1926 a 1927 et eeux repor· 
teı de 1936 a 1937 se ıont rea· 
pectivement annules, on peut 

dire que la conıonımation an· 
nuelle interieure moyenne a e
te de 14.421 tonneı. 

On evalue aux 40 % de cet
te quantite leı huilea comes 
tibleı le reatant aux uaaıreı in· 
dastrielı. 

On couıomme eıalement a 
l'interieur une certaiue quııntite 
d'huilles •egetales differentH 
tellea que l'huile de aeıame, 
de coton ete., et la recolte an
nuelte de ceı huileı vegetales 
atteint eoviron 3000 tonnea. 
Toutefoiı, celleı·ci etaut gene
ralement consommeea aux loca· 
lites de production,leı ne le 
constituent pas une concurren· 
ce ıerieuıe pour l'huile tl'olive 

iV. - Exportationı : 
Le releve ci ·apre• imlique, 

pour ler onze dernierea anneea 
la valeur et la quantite deı ex 
portations turquea d'huile d' o· 
live, ainıi que les exportationı 
annuellea totaleı correıpondan-

teı: 

Valeur totale 

Anneea 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

dea exportationa : 

L. T. 
186.422.755 
158.420.998 
173.537 .489 
155.214.071 
ıs t.454 .a1 ı 

1931 
1932 
193.1 
1934 
1935 
1936 

Exportation d'huile 
L. T. 

68J.000 
7.662.859 
l.321.J8l 
8.678.518 
1.843.867 
6.111.476 

772.564 
3.441.666 
1.938.991 
1.828.979 

317.071 

127.274.807 
101.301.355 
96.161.855 
92.149.094 
95.861.136 

117.733.153 
d'olive 
Tonneı 

1.155 
10.816 
2.283 

15.364 
4.741 

18.259 
2•476 

14.497 
7.777 
6.677 

732 
11 re11ort deı chiffres pre· 

cedenta que lea exportationı 

d 'buile d'olive ont conıtitue en 
moyenae, les 2,67 pour cent deı 
exportationa totaleı, durant la 
periode 1927-1936. Si l'on diviıe 
la periode en queation en deux 
on verra que les exporta tionı 
d 'buile d'olive qui atteignaient 
lea 3,34 pour cent deı exporta· 
tionı totales durant la premiere 
periode, tombent a 1,62 pour 
cent durant la periode conse· 
cutive. Si, par ailleura, on en
viaaıre la quantite deı expor
tations, l' on conıtatera que 
cetlea-ci aont tombeeı des 51 .463 
tonnea quelleı atteignaient du
nnt la periode de ıuinnte, ce 
qui repreıeate un recul de '37 
pour cent dana la quantite deı 
exportationı, coab'e un flechiı · 

ıement de 20 pour cent de leur 
valeur. (a ıuivre) 

L'olivier vit diuemine sur 
une yast• etendue du payı. 
Treı repandu danı les reıions 
côtierea, on rencontre cet arbre 
ıur preıque tout le littoral de 
la Marmara, en commençant 
par le Boıpbore, juıqu'aux Dar 
dannellea. Le littoral ıud de 
l'Egee, la rerion cotiere de la 
Mediterranee, avec incurvation 
ıur le bord de l' Euphrale juı· 
qu'a la frontiere ayrienne, pos· 
ıe dent egalement de vastea 
etendueı couvertea d'olivien . 
On trouYe eralement, ıur le 
liltoral de la Mer Noire, dH 
olivette• de ıuperficie relalive
ment reıtreinte, maia en nombre 
aaıez conıiderable. Lea regions 
oiı leı olivien aont particulıe · 

rement densea ıont celleı de 
l'Egee et de la Marmara. De 
veritablea foreb d ' oliviera 
coıanent lea regionı d' Ayvalik 
et d'Edremid, juaqu'a 50 kms 
İl l'interieur deı terrea. Pluı 

baı, cea memeı foretı .·en
foncent jU1qu'a 150 kmı. vera 
l'interieur, Je long dea deux 
Mendereı. Au aud, CH memea 
foretı vont de Küllük juıqu'a 
Antaly 1, preıque sanı inter· 
ruption. Leı verunh ıud du 
Tauruı ıont egalement COUYerts 
d 'oliviers . 

Annees Tonnes Anneea Tonnes 
1924·25 25.000 1931-32 12.000 ııı 
1925-26 t· .ooo 1932-3.1 35.000 M e m e n t o de s F o u r n i s e u r s ' 
1926-27 ltl.500 193.i-34 30.000 

Sur bue des cbif frea fournia 
par la Direction Generale deı 
Statiıtiqueı, les ıurfaces cou
•erteı d'oliviers atteindraient 
355.980 hectarea, au total. 

Cette •Uperficie pout etre di
viıee en differontes regions, 
ıuivant l'importanc• de la pro
duction. 

1- Rerionı d' Aynlik-Edremid 

Cette region peut etre con
ıldere comme la pluı impor
tante, du point de vue de la 
production de l'huile d'olive, 
lea oliYH conatituant la princi
pale richease de la localite. 

2- Reırion d'İzmir·Aydin-Milaa 
Quoique la configuration 

geoırraphique et le climat de 
la region aoient treı favorablea 
a la culture de l'olivier, la re· 
colt• dH olivea n' y occupe pas 
la premicre place, danı la pro· 
duction •ırricole. 

3- ReJrion de Gemlik-Mudanya: 

Cette reırion produit ıurtout 
leı qualitea d 'oliveı deıtinees 
a la conıommation directe. Le 
Vilayet de Buua est celui qui 
prodult la pluı rro11e quanti
teı d 'olinı de table. 
4- Reırion d' Antalya-Mersine: 

Cette reıion qui eat parti
culierement ricbe en oJiviera 
et qui pourrait etre un centre 
exce11iYement important de 
produetion, n ' eat malheureuıe

meut pu exploitee d'une façon 
rationnelle. La recolte eat juıte 
ıuffiaante pour faire facc a la 
conıommation \ocale, 

1927-,8 8.500 1934-j5 25.000 .-..:-.......;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--. ..... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-.------... --------....... ;;;;;;;;;;---

l 9'>...8-29 33.000 1935·36 21.000 
1929-30 J 5.000 1936 37 22.000 
1930-31 25.000 1937-38 (1)40.000 
1925-31 1932·38 

M(\yenne 18.429 Moyenoe 26 571 
Ainsi qu' il res~ort des chif

fres ci ·deasuı, la recolte moyen• 
ne annuelle varie senıiblemeot 
d ' une annee de recolte abon· 
dante, ıuivi d'une annee a re· 
colte rednite. Cette inegalite 
de proJuction ae trouve etre 
etroitement liee avec les soinı 
d<innes aux arbreı et leı con· 
ditionı de la cueillette. Pour 
deı raiıonı d'ordre local, le 
culti vateur prefere biter la 
cu~illette au possible, et fait 
effectuer celle·ci par a-aulage, 
ce qui porte un prejudice 
enorme a l'arbre. Leı branches 
endommageeı par la gaule ne 
prorluiıent pas l'annee suivaote, 
ce qui explique en partie l'irre
ırularite de la recolte. 
111 - Conıommatioa: 

La conıommation ınterieure 
du paya ne peut etre calculee 
qu' en defalquant de la produc
tion total annuelle , I• quantite 
exportee, durant cette meme 
annee . Nouı donnonı ci-apres 
un releve indiquant en tonneı , 

la production et I' exportatlon 
deı dix dernieres anneeı: 

Exportationı 

Anneeı Recolt. Tonneı Tonnes 
1927 8.500 10.816 
1928 23.000 2.283 
1929 t5.000 15.364 
1930 25.000 4.741 
1931 12.000 18.25Sl 
'932 35 000 2.476 
1933 30.000 14. 180 
1934 25.000 7.770 
1935 21 .000 6.677 
1936 23.000 732 

Total 227.500 ~.298 

On peut done estimer la con
ıommation interieure ciu payı 
dur&nt lea dix dernİerH annees 
a J44.212 tonnea, qui repreaen-

(1) Approximatif, 

Mercredi 3-8-938 

Tôle (Fab . Mil. Ank.) No 727 
Verin de chan~emeent d 'essieux (Ch. de Fer Etat) No 732 
Madrierı de tilleul et de frene ( " ) No 751 
Materiel electrique (F.ıb . Milit. Ankara) No 756 
Achevement constr. konak ıouvernemontal Hasankale (K"ymakam.ıt 

Hasankale) No 7 S9 
Acbevement constr. konak rouvernemental Tortum (Kaymalr.amat 

Tortum) No 759 
Achcvement constr. creche Erzurum (Vil. Enurum) No 759 
Beurre (Vil. Erzurum) No 759 

·Orge (Com. Ach . Mil. Karaköse) No 760 
Constr. depôt ~ Sırkrdji (Com. Ach. Co•mand. Gen. Protection Fo-

' ets) No 761 
Bois (Com. Aclı Div. Kirklar<' li ) No 761 
Foin de prııirie (Vil. Anknra) No 762 
Habitı avec casqnette• gris de police (Oir. lnt. PTT. Ank. et lıt . ) 

No 763 
Boiı et charbon de boiı (D ir. Gen. Monop.) No 763 
Cachet (Com. Ach. lnt. Tophane) No 763 
Mazoute (Dir. Gen. Monop.) No 763 
Trav. plantation d'arbres et de verdurea au stadıum et a l'hyppo

d rome (Vil. Ank.) No 763 

Achcvement conıtr . konak gouvernemental Kau Göle (Dir. Fisc 
Gö le) No 763 

Charbon de terre recompoae et crible (Dir. Vakoufı Iıt) 764 
laatal. chııııffage cerıtral et electrique et trav. d'arts a la facult e 

d'histoire, langue et ıreoırraphie qui sera conıbuite 8 Ank. (Min. 
Cu\ture) No 764 

Conıtr. en fer beton e t tabliers en beton dea archeı et ponts ıur 
rout c lzmir, Urla·Çeşm c (Vil. lzmir) No 765 

Viandcı de mouton (Com. Ach. Corpı d' Armee Çorlu, No 766 
Medicaments et materiel de pansement (Vil. Ni~de) No 767 
Coııstr. caacade sur can:ıl Bolbaaan d'llıin (Vil. Ko1tia) No 767 
• Decombres de maison (Municip. Ank .) No 769 
• Boiı de ıapin pour charpente (Dir. Foretı lçel) No 769 
Pain, org-e, paille, fo:n er legumes (Dir. Ecole Hyf. Aniıaaux ot dea 

Marechaux Ferrants) No 769 
Bancs de ela.sac ( l>ir. Culture Edirne) No 771 
Acbcvement constr. konak rouverneaental Ala~ehir (Dir. Trav. Pub. 

Manissa) No 771 
Boia pour four et boiı d' allumage (Com. Acb. lnt. Tophane) 772 
Provisions (Vıl. Ni~de) No 773 
Tr :ınsportı poıtaux (Dir. PTT. Balıkcıir) No 773 
Couvertu re~ en laine (Com. Ach. Command. Gen. Surveil. Oouan. 

lıt.) No 776 
Appareila pour extinction d'incendie (Com. Ach . Command . Gen. 

Surveil. Douan. ı~t . ) No 775 
lmpression de livrea (Dir. lmprimerie tle l'Etat) No 777 

• L.ea uteriequeı indiqueAt un~ Yente par •oie de aurenchcre , 

. 

3 Ağuıtoa 1935 

NOTRE ENQUETE 
Nous avions annoncc hier que pour amcliorer I• 

sentation et le conteou de notre journal, nouı avio11' 

cide d'y apportcr certaines modifications et inno\'st 
Avant de s'engager dans cette voie, nous avoıı5 

Ju consulter nos lecteur1, pour recueiUir leurs ideeS 
avons ouvert la presente enquete. 

Nous les prions done de remplir le questionoait' 
bas, et apres l'avoir decoupe de le remettre a n°

5 

teurs qui assurent quotidiennement le service ele 
journal, et qui viendront le chercber. 

Ceux des abonnes qui reçoivent leurs journ•11f 

poste peuvent DOUS faire parvenİr leurs reponseS 
meme voie. 

Participez a l'Enquete de notre journal et tı 
c~rrement vos propositions 

Feuille d'Enquete 
Etes·vous 
journal ? 

content de la presentation actuelle 

2 - Que proposez-vous pour le modifier ou )'B 

liorer ? 

3 - Avez-vous d 'autres reclamations ou suggesti 

. . .... 

· Quelles sont les innovations que vous voudf 
voir dans le "Münakasa Gazetesi ,,? 

1 - Lois, Decrets·lois, Traites de 
sant le monde des affaireı ? 

. tt 
Commerce, ırı 

• ıı t 
2 - Mouvement du port ? (Complet et au JO 

jour). 

3 - Les nouvelles du marcbe? (lnformations coı1'~ 
ciales, finaociereı, economiqne et indtJ~ 

4 La Bourse de Changes et Monnaieı -d, Ao~' 

5 - La Bourse du Commerce et des Cereaıes 
taobul ? 

6 - La Bourse des bestaux ? 

1 - Les prix de gros des articles qui ne 
pas a la Bourse du Commerce ? 

8- -

9 --

1 o - -·- ... .. -- ····· 

fi( 

(Priere de noua faire part ıeparement de yo& sıl 
ıuggeationı eventuellea) 

I 

Le Münakasa Gazete51 

!it et dc!pouille pour vous piııS J 

. 50 journaux officiels et non-offide 
f l 

paraissant a Ankara, en Anat0 1 

en Thrace et a Istanbul 


