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iLAN. ŞARTLARI 

l<iarehanert"izde görülü:ür 

• retgr : : lst . . \fÜNAKI\. SA_j 
L Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 o 

GA~E'fESH 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Harici Haberler 
lrakda Milll banka 

frak hükümeti bu nünlerde 
... 6 

ır memleketlerin banknot te-
~l'Üle çıkaran, bilhaıaa İngiliz 
b nka11nın şeklinde Milli bir 
~tıka teıiıi için kati karar ver• 

"1ıştir. 

t Maliye nazıra bir komiayon 
~tkil edip bu müessese hakkın· 

laıını olan incelemeleri ya
:~J> bir layiha ile hükümete bil· 
•rıneıini emiretmiştir. 

Beıarad Fuarında 
TOrk pavyonu 

Belrrad fuarında Türk pavyo
nu · .4. ırı,aıına ba,Ianmııtır. Plan 

nkarada tertip olunmuıtur. 
ı. Belırrad fuarı sonbaharın meşqe. 
1; 1 olarak eylıllda açılacak, ve 
l l rk pavyonu fuann sair p-
2~ P.vyonlarindan biri olacak, 
" ltletre murabaa arsa üzerinde d: ~Umaniya pavyonunın yanın· 

•rııa olunacaktır. 

" halya Macaristan, Rumanya 
1 e Çekoslavakya kendi pavyon· 
•rın · p 1 ınşa etmiıler,Almanya iae 

11"Yoll • . - • b" t . ıçın munasıp ır yer e· 
llıın •t . . ... nııştır. 

~ 
•carf atanla Polonya 

arasında bfr anlaşma 

, ~•cariıtanla Polonya a
~lnda yapılan bir anla,maya 
~Ore M • . d" L dt acarıstanın şım ıye Ka· 

9 
' A.vusturyadan çekditi kur· 

~.rı" hundan bayle Polonya te· 
ırı edecektir. 

. 8urıa mukabil Macaristan, 
f•tııd· 
b 'Ye kadar 2000 tondan i· 
~ olan loksit ibra catını 
}' tona çıkaracak ve Polon· 
.:y~ daha fazla sınai mam'}lit 

" edebilecektir. 

f:ranaanın memleketimiz 

tnahaOllerlne ayırdıöı 

kontenjan 

}: rarıı t• 
'eti • ıcaret ve ı1anayi neıa• 
içhıı 

1 
llleınleketimiz mahsüll eri 

rey 938 üçdncü üç aylık dev· 
e • "d ~i lt 1 olmak üzere aşağıda-
Ontenjanları vermiıtir. 

l<ab ki y u u yumurta 
Kental 

250 
150 
200 

ş ~ltlurta akı 
Ş~L erıiz Yumurta ıarıaı 

""Cr)j 
Arpa ., • 30 

750 ~ıa.ır (d 
r Oğrudan doğru· 
uya ithal) 

5000 ~ ••• r d . 
it •neaı (muvak· 
•t ithal) 

l'ate ç· ltleyv8 
ıçek •otanı 

12500 
900 
300 

Yunanistan kuru üzüm 
piyasası 

Patras'dan gelen haberlere 
göre kuru uzum piyasası 
durgundur. Dış piyasaların ala· 
ka~ı yeni rekoltenin idrakine 
kadar, ufak tefek mikdarlara 
inhisar etmektedir. Liverpool pi· 
yasası cansızdır: Golfe üzümü 
vuati kaliteleri Üzerine bazı e
hemmiyetsiz muameleler yapıl· 
maktadır. lntiliz piyasasının ye-
ni rekolteye olan alakası zayıf· 
tır. Alıcılar çekinııendir. Yeni 
rekolte Pirgos kuru Üzümleri 
Cif Liverpool 24, 9 şilinge Pat
ras üzümleri 25 9, Zan te üzümle· 
ri de 20-26/3 şiline teklif 
olunmaktadır. Almanyaya ithal 
olunacak siyah kuru üzüm kon
tenjanının 1 .000.000 mark (3500 
ton) ve sultaniyelerinde 350.000 
mark nisbctindr: artırılması üzeri· 
ne Alman piyasasının Yunan 
üıümlerine daha fazla alaka 
gösterebileceği beklenmektedir. 
Alman piyasasınin ıösterdiği bu 
alika her şeyden evvel kuru ü
züm istoklarının temamile tüken
mi~ olmasından ileri relmekledir. 

Diğer taraftan Yunan üzümle· 
ri üzerinden tinıdiye kadar a
lınmakta olan yüz kiloda 15 
kron ithal reııninin kaldırılması 
yolunda İsveç hükümetince ve-
rilen karar Koreııt üzümleri pi· 
yasası üzerine müsait tesirler 
yapmaktan geri kalmıyacaktır. 
Kalifoıniya kuru Üzümleri bu 
resimden çokdan muaf olduğun
dan bu hal bu güne kadar Yu
nan kuru üzümlerinin İsveçdc 
istihlaki için büyük bil" enıel 
teşkil ediyordu. 

Hollanda piyasası daha ziyade 
lakayıddır. Bu piyasa eski rekol
te kuru üzümüne 24 9 filİng, 
yeni rekolte üzümlerinede 23, 6 
şiling teklif etmektedirki bu 
fiatlar Yunan ihracatcılarınca 
gayri kafi addolunmaktadır. 

Sultaniye piyasaaıda aynı su
retle durıundur. İngiliz piyasa
sında, Avustralya Sultaniyeleri 
üzerine 37-40 şilinı üzerinden 
her ne kadar bazı muameleler 
yapılmış ise de Yunan Sultani· 
yeleri Üzerine, yilksek fi atlar• 
dan dolayi hiç bir muamele ya 
pılmamıştır. Yeni rekoltenin 
Korent üzümleri 34·38 şilinge 
teklif olunmaktadır. Bu fiat 
Üzerinden bir kaç muamelede 
görülmüştür. Ancak, Girid re• 
kolteıinin gördüğü tiyan üze
rine piyasa bu g-ünlerde biraz 
soğlomlık g~sterebilmiştir. Ne· 
tekim!I numara,eylul tahmili için 
46 filing üzerinden muamele 
görebilmi,tir. 

PatrHa gelen ıon haberlere 
göre mayıı oiyayetinde Londra
da mevcud korent ve sultaniye 
istokları şöyle idi: (Rakamlar 
tondur) 
Siyah üzüm 

Yunan 
Avustralya 

Sultaniye 

1936 1937 1938 
2.956 2.284 1.469 
2.119 3.744 3.688 

Avustralya 6.420 5.:532 8.118 
Diğer menşeli 

olanlar 4.489 2. 177 5.075 

Kıymetli Maden Piyasası 
-----~----~----~~------~~~~--~~---

Alım fiatı 

1 
Satı~ fi~tı • 

~ltu111 • Frank Lira Frank Lira 

Platin' 
kilosu 40'l()Q 1407 40800 1428 

Ciiın~ ., 35000 1225 41000 1435 
l.lf 

475 17 545 19.50 ., 

Par is l Apstos 1938 

• 
YUGOSLAVYA iLE 

• • • TiCARETiMiZ 

Neşrolunan resmi iıtatistikle· 
re nazaran bu yıllın 1938 ilk al
tı ayı zarfında Yugoslavyadan 
Türkiyeye 4.425.000 .dinar kıy
metinde 4346 ton eşya ithal o
lunmuştur ki, bu ise Yugoslav
yanın bütün ihracatının yüzde 2 
sini teşkil eder. 

Geçen yıl (1937) be altı aylar 
zarfında 4.546.000 dinar kıyme· 

tinde 7247 ton mal, yani Yugos
lavyanın biltün ihracatının yüzde 
16sı niı1betinde e'ya Türkiyeye 
ithal olunmuştur. 

Yine bu yılın 1938 ilk altı ay· 
tarı zarfında, 'fürkiyeden 
2.222.000 d inar kıymetinde 6178 
ton eşya Yugoslavyaya ihraç o· 
lunmuştur. Bu miktar Yug-os- 1 

Belgrad 1 Ağustoı 1938 
(Huausi) 

lavyanın bütün ithalatının yüz
de 0,8 ini tutar ve bu suretle 
Türkiye ihracatı kıymete ve e
hemiyetine nazaran Yugoslavya· 
ya efya ihraç edenl~re içinde 
37incisi olmuştur. Geçen yıJ 
1937 bu ilk altı aylar zarfında 
Türkiyeden Yugoslavyaya 1 mil
yon 890.000 dinar, yani Yugoslav· 
yanın bütün ithalatının yüzde 0,8 
nisbetinde mal ihraç olunmuş ve 
Yugoslavyaya eşya ihrac eden
lerin içinde 40 ıncı olmuştur. 

Yugoslavyanın Türkiyeden 
aldığı mailer. - fındık, balmo· 
mu, kimyevi nebat ve saire. 

Türkiyenin Yugoılavyadan 

aldığı mallar.- kereste, cimen
to, aüperfodat ve aaire. 

Yeni ~amga Resmi hnunu 
(Dünkü nushamızdan devam) 

(Küsurat tam itibar olunur.) 
Mezkur reıim, ıigorta müdde

tinin beher aenesi için istifa o
lunur. Üç aydan fazla ıene kü
suratı bir ıene itibar olunur. 

Üçlay veya ondBn noksan müd-

det için akdedilenler : 
Temin olunan mebııliğın be

her 400 lirası için iki kuruş. 
(Küsurat tam addolunur). 
2) Zirai mahsullere müteallik 

her nevi sigortalarla hayvan 
hastalıkları ve olümlerine müte
lik sigortalar : 

Sigorta ücreti olarak ödene• 
cek beher yüz kurut için on 
para. 

(Küsuratı 100 kuruş addolu· 
nur.) 

3) Kara, ıu ve hava nakliyat 
sigortaları : 

Sigorta ücreti olarak tediye 

ve her hanfi bir aebeple kul
lanılmaktan vazgeçilenler cildi 
Ü&erinde bırakılacaktır. 

2) Yukarıki fıkra mucibince 
defterle muamele ifa eyleyenler 
tahakkuk eden damga resmini, 

taalhlk ettiği ayı takib edea a-
' yın on betinci fÜnÜ akşamına ka

dar bir irsaliye ile batlı oldup 
malsandığına yatırmakla mOkel· 
leftirler. Bu müddet içinde ~den• 
meyeo resimler yüzde on samla 
ve Tahsili Emval Kanununa tev· 
fikan tahsil olunur. 

3) Merkezi İstanbul veya Ma· 
tiye Vekaletince tayin edilen 
yerlerde olmayıp Türkiyeoin bat· 
ka bir yerinde bulunan sirorta 
firketleri damga reımini evraka 
pul yapııtırmak ıuretile lSder
ler. 

Madde 9 - Damı• Reıml Ka-

-inşaat malzemesi il 
olunacak beher yüz kuruş ıçın 

bir kuruş. 
(Küsurat yüz kuruş addolunur) 
4) Hayat sigortalarile her ne· 

nununun 30 uncu madtleıi af&· 
ğıdaki ,ekilde tıulil olunmuş

tur: 

lstanbul günlük piyasası 

İnşaat mevsimi oldu;u için piya1&da oldukça faaliyet vardır. 
Çimento luzumu kadar ele geçirilemediti ıebeble fazla fial

larla satılmakdadır, 
Resmi ve hususi binalarln in,asanda görülen faaliyete na· 

zaran, ileride piyasada inşaat malzemesinin bir kaç nevilerin
Je nedret görüleceği tahmin olunuyor. 

Malzemenin cinai 

Alçı yerli 
,, alman 

Asfalt ecnebi 
Çimento yerli 
Çini yerli 
Fayans ecnebi 
Su kireci 
Kin.• mit (Bakırköy) 

11 (Eskişehir) 

Künk (dökme boru) 
., (ecnebi) 

Mermer yerli işlenmiş 

Tuğla (Büyükdere prese) 
,, (Feri köy deliksiz) 

Ateş tuğlası yerli 
,, ,, ecnebi 

Kereste döşemelik köknar 

" 
tavanlık köknar 

Pi ya sa 

Pamuk piyasası lfalz ve 

durgundur 

Adana malları Üzerine talip 
yoktur, Az miktarda parlak May· 
dos malları Üzerine 34 kuruşa 
iş olmuştur. Bir miktar da Ela· 
ziğ malı 29/30 kuruııa katlar aa
tılmıttır. 

Adana-Tarsus mallarından ya· 
lınız pamuk telefi ve iskarta Ü· 
zerine ehemiyelıiz it olmuıtur. 
Fiatlar tenezzüle meyyaldır, çiln· 
~kü hararetli muameleler yoktur. 
P~muk üzerine alivre satıılar 
henüz başlamamı,tır. 

Susam 

Mevsim aonu olmak itibarile 
mevcut ıuıam miktarı çok azal
mıfhr. 

Son hafta zarfında hazır mal 
üzerine muamele olmamııtır • . 

Mikdarı 

40 kgs. 
50 .. 
kilosu 
50 kgs. 
tanesi 

" 
tonu 

tanesi 

.. 
kilosu 

" m2 
bini .. 

tanesi .. 
m3 

En az-En çok 

85- 90 
400 - 500 

11 - 12 
105- 110 
3,5 - 7,5 

5- 7 
800-1000 

7 
7,5-
18- 19 
18- 19 

- 800 
2500 3000 
1100 1200 

10- 12 
Z'T- 28 

3900-4800 
4200 - 5200 

havadis 1 eri 

Çifte yeni çuvallı Antalya 
mallarına İıtanbulda iıkelede tes 
lim 18,75 kuruştan talip bulun· 
malda beraber 19 kuruştan 

ooksa-ıa satıcı yoktur. Yeni 
mahsülun İıtanbula varmasına 
kadar, yani eylüliln birinci haf· 

tasına kadar hazır ıusam için 
fiyat çok sağlam ve hatta 10/20 
para kadar terakkıya mütemail 
zannedilmektedir. 

Susam üzerine alivre Htışlar 
başlamıştır. Son hafta zarfında 

eylül-birinci teşrin yüklemesi An
talya malı yeni mahsül ıusam ü
zerine 17, 18 kuruftan iıler ol· 
muııtur. 

Bazı susam mınlakalarından 
yeni mahıül için beklenmekde 
olan hazır haberlerin elan gel
memesi dolayısıle ıatışlarda aliv
re fiatları aağlamdır. 

vi kaza sigortaları ve yangından 
gayri sebeblerden mütehaddis 
bilümum kaza veya hadisattan 
doğan zarar ve mesuliyet sigor· 

taları vesair bilumum sigorta· 
lar: 

Sigorta ücreti olarak sigorta• 
nın, müddetinin bilmesine· ka
dar tediye olunacak beher yüz 
kuruı için iki kuruf. 

Küsurat yüz kuruş itibar edi
lir). 

Madde 8 - Ayoı kanunun 24 
üncü maddesi aşağıda yazılı şe· 
kilde değiştirilmiştir. 

l) Merkezi İstanbulda bulunan 
bilumum sigorta şirketleri gerek 
doğrudan do~ruya, gerek tellal 
ve acenteler vasıtasile vesair 
suretlerle akdettikleri bilcümle 
ıigorta ve temdid muamelatını 
ve temin olunan mebaliği ve ıi

gorta ücretlerini, zamaimini ve 
resimlerini de ayrıca göstermek 
üzere, varidat müdürlüğünce mu· 
ıaddak deffere kayde mecbur· 
dur. Tasdik muamelesinin her 
takvim yılı başında yeni.den yap-

tırılması ,arttır. 

Maliye Vekiletince tayin olu
nan diğer mahallerde merkezi 
bulunan sigorta şirketleri de bu 
hükme tabidir. 

Mahiyet ve mevzuları ne olur
sa olıun sigorta şirketleri tara
fından verilen bilümum seyilna· 

melerle muvakkat sigorta ıe· 

nedlerinin ve sigorta makbuz
larının dahi bu deftere kaydı ve 
bu gibi sigorta mukavelename, 
zeyilname veya senedafının ve 
sigorta ücretlerinin hiç ödenme
miş olması ıebebile maddelerin· 
den fesih ve ibtalleri halinde 
bunlara aid olan ve tenzili lazım 
gelen resim mikdarlannın dahi 
aırasile bu d~fterde gösterilme· 
ıi mecburidir. (Ücreti kısmen 
ödenmiş olan sigortalar, bilaha· 
re feıhedilmiş oba dahi, resim 
mikdarmdan bir şey indirilmez. 
Fesih ve ibtal olunan eigortala-

ra aid poliçelerin her iki nüsha· 
sının ve hayat sigortalarında 

· müşteri tarafından geri verilen 
makbuzun ibrazı şarttır). 

Siıorta poliçeleri matbu ve 
müteselsil sıra numaralı olacak 

25 inci ve 27 nci maddelerde 
zikrolunan hisae ıenedleri ve 
tahviller, damga reami ödenme
den borsaya kaydolunamaz.. Dam
galanmıı muvakkat hiaae aened
leri ve tahvillerin yerine konu· 
lacak kat'i sened ve tahviller 
damga resmi ödenmit olan mu
vakkatlerinin gösterilmesi şartile 
resim alınmaksızın damgalanır. 

Tebdilen hi11e ıenedi veya 
tahvil çıkarılıp da bunların tem
sil ettiği sermaye veya borcun 
mikdarı çoğaltılmamıt oldutu 
takdirde yeni hisse ıenedleri ve 
tahviller, elamı• reım\ ldeomit 
olan eskilerinin gösterilmeıi tar· 
tile reıim alınmadan damgalanır. 
Reaimıiz damga vaz'ı muamele
rinde, damgalanma maarafı ıe
ned ve tahvilleri çıkaranlara 

veya onlar namına hareket eden· 
ıere aiddir. 

Madde 10 - Aynı kanunun 32 

nci madc:leıinin 23, 28 ve 66nci 
numaraları af8tıdaki ıekilc:le 
detiştirilmiş ve bu maddeye 
yeniden 58, 59, 60 61, 62, 6.J, 
64, 65, 66, 67' 68, 69, 70. 71, 
72, 73, 74 üncü numaralar ek· 

lenmiıtir. 
23 - Tekaüd, yetim ve dul 

maaılarının tahıiıine müteallik 
bilumum evrak. 

28- Yüz kuruf ve ondan a
fatı paralann alındığını natık 
olarak reımi dairelerden verile· 
cek makbuzlar (posta telwraf 
ve telefon makbuzları dahil) 
(sigortaya müteallik mad :leler· 
deki makbuzlar bu muafiyete 
dahil değildir. 

56 - Beynelmilel paı.ayır ve 
sergileri tertib edenler buralar
da mal teıhir edenlerin pana• 
yır ve ıergilere mahsuı olmak 
üzere paaayır içinde ve dıtıoda 
dağıttıkları broıürler, el ilanla· 
rı, kiğıt ve mukavva veya kl· 
ğıd ve mukavvadan ııayri matl· 
deler üzerine tertip edip aıtık
ları ilanlarla levhalar ve p~ete 
risale, mecmua, kitap rehber 
ve takvimlere dercettikleri rek· 
lamlar ve panayırın duhuliye 
biletleri, panayır dahilinde açı· 
lacak tiyatro, ıinema, ıirk ve
sair duhuliye ile girilen yerlere 
aid duhuliye biletleri. 

(Devamı var) 
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Sahife 2 

a) M Ü NA K A SAL A 

İnşaat · Tamirat·Nafıa işleri ve A\alzemc~1!~rita 

Nafia Vekaletiuden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Çankaya' da yap

tırılmakta olan jandarma birlik binası fosseptik ve trotu
var işleridir. 

Keşif bedeli 2893 lira 62 kuruştur. 
2 - Eksiltme 18. 8. 1938 perşembe günü saat 10 da 

Nafia Vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında 
pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - ~ksiltme şartnamesi ve bana müteferri evrak 15 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden 
alınabilir. 

4 - İsteklilerin 217 lira 5 kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve Nafia Vekaleti yapı işleri umum Müdürlü
ğünden bu iş için alınmış hususi vesika göstermeleri 
lazımdır. 

.Antalya Vilayetinden: 
Ek~iltrneyc konan i~ : Ant.ılya memleket h.ı::ıtane;.:i ikinci 

kısmı :31,881 lira 53 kuruşluk inşaat t!Vvelki rnşaatm haki
ye::::ıidir. 

isteyenler şartnameler ve evrakı 15 lira mukahilinee \n
tolya N.ıfıa müdiirlüğündeıı alabilirler. 

Ek::ıiltme t;) ağu to::ı 938 pazartesi günü ~aat l 1 de vfüı
yet makamında toplanacak olan daimi encümende yapılacak
tır. Teklif ınektublan 21190 sayılı kanunun 32 inci madde
~inueki trırjfat daiıc:-üıde o gün ~sal 1 le kadar \erilmiş ol
malıdır. 

Ek::ıiltme kapalı zarf U'-ulile ve vahidi fiat üzerinden ya· 
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için i teklilcrin :i391 lira 15 KU· 

ruşluk muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

Tuzluca Ka ymakamlığindan: 
Tu :duı"Hİa iıı~a edilecek hükumet konağıııa ait 28658 li· 

ra 73 kuru;iluk ke~if muhteviyatı cbiltmey~ konmuştur. 

l -.t ı·yen ler ;;.a rtrıaıııe ve ev nık ı ıı lıi r lira 43 kuru~ he<lcl 
mukabilinde Tuzluca il\;ehaylığıııd.ı miite~ekkil koınisyoııdan 
veya Kar~ .Nafıa rlirt- ktörlüğünden suretlerini alahi1ir1er. 

İşbu ir.şaat 1.8.9.18 tarihinden itibııren 15 gün müddetle 
ebiltmeye konulmui?tur. İhalesi 18.8.938 perşembe günü ::ıa
at 14 de Tuzlu~a ilçebaylık makamında müte~ekkil komis
yonda yapılacaktır. 

Ekeiltme kapalı zarf u~ulile olar:aktır. 
Ek iltmeye girebilmek için .,..artnamede yazdı 2149 lira 

41 kuruşluk muvakkat t~minatı vermeleri v~ eksiltmeye iş
tirak edel'ek !erin kanuni ev~afı haiz ohluklarını i::.bat eyle 

meleri 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Keıkin m~rkez okulları ve şubell!riyle mezkur l<azaya 

bağlı Doğanay köylü okulunun tamiratı \4428) lira keşif bedeli 
Üzerinden açık "luiltmiye konmuştu. Bu okulların tamirıne talip 
çıkrpadıj'ından eksiltme 1 eylul 938 perfembe gününe kadar uza· 
tılmıştır. 

2 - Taliplerin şartnameyi g"Örmek üzere her gün Kültür direk
törlüğüne ve her hafta pazarteıi ve perşembe günleri yüzde 7,5 
muvakkat teminat akçelerini busuıi muhasebe veznesine yatırdık· 
larına dair ibraz edecekleri bir makbuzla uat dokuzda vilayet 
encümeni:ıe müracaatları. 

Beyşehir Belediyesinden : 
Beyşehirde yapılacak Belediye binuı inşaatı (il 10 ) lira (07) 

kuruş muhammen bedelle kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konmuş· 
tur. Muvakkat teminat t833) lira olup hükumetçe tayin edilen 
banka mektubu da kabul edilir. Münakasaya ittirak edecek talip· 
ler belediyeye Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası ibraz 
edeceklerdir. Kati ihale 16. 8. 938 .alı _ıünü ıaat 14 de Beyşehir 
belediye bin11ında yapılacaktı.·. Taliplerin teklif mektupları 15 a· 
ğuıto•f3 puartesi gürıü ıaat 14de hder kabııhdi'ecektir.Poıta

daki vaki teahhürat muteber değildir . İntaata ait projedeki ve 
şartnamesini görmek istiyenler bizzat Beyşehir belediye encüme
nine müracaatları . 

1.tanbul Defterdarlığından: 
Kadıköyiinde iskele meydanı cadde1inde hazineye ait 18. l 

sayılı müfrez aru üzerine yeniden yapılacak olan ve keşif bedeli 
82661 lira 8t kuruştan ibaret bulunan maliye şubesi binasının 
inşaat ve te.isah işleri kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuş· 
tur. Mukavele, ~kailtme, bayındırlık işleri genel, özel ve ft'nni 
şartnameleri, proje, keşif, hülıiu~iyle buna müteferri 4 diğer evrak 
413 kuruş mukabilinde Milli Emlak müdürlüğGnde verileeektir. 
isteklilerin 5384 liralık teminat mektuplariyle teklifnamelerini en 
en az ( 50.000 ) liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair Nafia 
Vekaletinden almış oldukları müteahhitlik ve ticaret oda.ı veıika
larını 15. 8. 938 pazarteıi günü saat on ikiye kadar İstanbul Milli 
Emlak müdürlüğünde toplanan komiıyona vermeleri ve saat 13 de 
zarflar açılırken komiıyonda hazır bulunmaları. 

Trabzon Valiliğinden: 
Ekıiltmeye konulan iş: Trabzonda Nümune ha.tanesi ikinci 

kısım inşaatı ve elektrik teıi1atıdır. Bu itin muhammen ketif 
bedeli 5~.000 liradır. 

Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 

Ekıiltme şartnamesi, mukavele projui, bayındırlık itleri ge~ 

ne! şartname1i, yapı işleri umumi, fenni şartnamesi, vahidi fiat 
listesi ve husı.ıi şartnamesi, hususi tartname lahikası, ketif hula· 
sa cetveli ve ruahal liıteai, projeler. 

llUNAKASA GAZETESi 

l.teyenler bu ,artname ve enakı 2780 kurut bedel mukabi
linde Nafıa vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü ve Trabzon 
Nafıa müdürlüğünden, lstanbul ve Erzurum dan alabilirler. 

Ekıiltme 15.8.938 tarihinde pazartesi günü saat 12 de Sıhhat 
müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

Ekıiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Ekıiltmeye girebilmek için iıteklilerin 25990 lira muvskkat 

teminat mektup veya makbuzu ve bundan başka aşağıdaki va· 
rakalarını kapalı zarflarına usulü veçbile koyması lazımdır. 

l!l38 mali ıene1ine ait en az 300.000 liralık buna benzer bir 
iş yaphj'ına dair Nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik veıikası. 

1938 mali ıenesine ait Ticaret odası yesika1ı. 

* * • 
Melefan ile Çay tuzlalarında yap. iffare bina::,ı ilP- tuz 

ambarı in~aatı. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

• * * 
2 adet hangar ioşaatı. Bak: Harici ask. kıtaatı ilanlanna. 

ilaçlar, Klinik ve İ~pençiyari alat: 

Harta Genel Direktörlüğunden: 
Harta Genel Direktörlüğü fotografhane1i için 11 kalem ecza 

açık ekıiltme ıuretile alınacaktır. 

Ekıiltme 17 ağuıtos 938 çarşamba günü saat 10 da Cebecide 
Harta Genel Direktörlüğü binasında Satınalma Komiıyonunda İ 
yapılacaktır. 1 

Muhammen bedeli 1650 lira, muvakkat teminatı 123 lira 75 l 
kurut olup vezne makbuzu veya banka mektubu kabul olunur. 1 

Talihlerin yukarıda yaıılı gün ve saatte teminatlarile birlikte 
komisyona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiah 12500 lira olan 50 bin kutu 

kuru katgüt kapalı zarfla satın ahnacaktır. Eksiltmesi 20 
eylül 938 sala gilaü saat 11 de Ankara'da M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. İlk temınat 90Q lira olup şartname
si satınalma Ko. da bedelsiz görülür. 

(Devamı 6 ıncı ıahifede) 

ISTANBUL BELEİ>iYESI iiANiARI 
938 senesi zarfında İtfaiyeye ait hortumlarda vukubu

lacak tahminen 5000 tane delik tamiratı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Ve her delik tamiri için 20 kuruş bedel tah
min edilmiştir. Şartnamesi Levazım Müdürlüiünde görüle
bilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı veı;ika ve 75 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektnbile beraber 22.8.938 pa
zartesi günü saat 11 de Daimi Encümeninde bulunmalıdırlar. 

(B) (5085) 

1 
• 

. _HaPici AskePi K.ıtaa!,. : ,ll~.n!ar,ı . · 1 
Müstahkem Mnki Birlikleri hayvanatını'4 ihtiyacı ıçın 36,000 

kilo ot pazarlıkla 15 afustos 938 pazartesi günü saat 11 de satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 900 lira, ilk teminatı 67 lira 50 
kuru,tur. Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki veaaikle ve ilk teminat bedelini İstanbul Komu· 
tanlığı Muhaiebe vezneıine yatırmış olarak vezne makbuzu ile 
birlikte Hadım köyünde Müstahkem Mevki Satın•lma Komisyo. 
nuna müracaatları. Evsaf ,.e şeraiti Öğrenmek üzere hergün için 
mezkur Komiıyona müracaat edebilecekleri. (200) (5066) 

• • * 
Mü.tahkem Mevki Birlikleri hayvanatının ihtiyacı için 51,000 

kilo aaman pazarlıkla 15 ağustoı 938 pazartesi günü aaat 11 de 
1&hn alınacaktır. Muhammen bedeli 765 lira, ilk temindı 58 li
radır. Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ci mad
desindeki vesaik ve ilk teminat bedelini İstanbul K. Muhasebe 
veznesine yatırmış olarak vezne makbu:ıu ile birlikte Had1mköy
deki Müstahkem Mevki Satınalma Komiıyonuna müracaatları. Ev
.af ve şeraiti ögrenmt'k üzere hergün için mezkur Komisyona 
müracaat edebilecekleri. (201) (5067) 

• • • 
Ankara Garnizon birlikleri ve rıüeueseleri ihtiyacı olan 8~0.000 

kilo ırürgen odunu kapalı zarfla eksiltmesi 22.8 .938 saat 12 de 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 19,800 lira. ilk teminatı l-t85 liradır. Şartna· 

meıi Kom 'ıyonda görülür. İsteelilerin kanuni vesikaları da bulu 
nan teklif mektublarım saat ı 1 e kadar Komisyona vermeleri. 

(5065) 1-4 
* • • 

İki adet hangar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli 56715 lira 14 kuruştur. İlk teminat 4085 lira 76 kuruştur. 
Ek•iltmesi 19.8.93R cuma günü saat 11 de Erzurumda Askeri Sa
tınalma Komisyonunda yap1!acaktır. Şartname keşif ve planları 
herg-ün Komiıyonda görülebilir. Teklif mektublar1 belli günde 
belli aaatten bir 1&at evvel Komisyon Başkanlığına verilmeıi ve· 
ya posta ile gönderilmiş bulunacaktır. (204) (5070) 1·- 4 

• • • 
Denizli garnizonunun kiloıu 25 kuruttan keçi eti 36 kuruştan 

koyun eti 63500 er kilo olarak ve beher kilosu 10 kuruş 2.5 san· 
tim 272100 kilo un kapRlı zıtrfla eksiltmeye konmuştur. Keçi eti · 
nin teminatı 1191 koyun etinin 1715, unun 2092 lirndır. İhaleleri 
12.8.938 cuma günü sant l 1, 14, 15 dedir. İstekliler lspartada 
Askeri Satınalma Komiıyonuna müracaatları. (155) (4799) 3-4 

4 Ağu.toı Hl38 

* * * 
Van Hudut Birliklerinin Fabrika unu ihtiyacı Van A!llkeri has-

tanesi için 120 bin kilo vt: Ç ldıran birliği için 121) bin kilo 
Yüksekova birliği için 116 bin kilo olarak ayrı ayrı kapalı zarfla 
ekıiltmeye konulmuştur. Bunlar Yanda Hudut Satınalma Komis· 
yonu binaııında 10 Ağustoı 938 Perşembf' günü Van postahane
ıinin saat ayarile Van haıtanesinin ı;aat 9 da Çaldıranın saat JO da 
Yüksekovanın saat 15 te ayrı ayrı münakasaları yapılacaktır. 
Şartnameler parasız olarak her gün görülebilir. Van haatanuinin 
ilk teminatı l 170 lira, Çaldıranın ilk teminatı 1440 lira, Yükıek· 
ovanın 20880 liradır. İıtekliler ilk teminatlarile birlikte teklif 
mektublarını ekıiltmenin yapılacatı belli aaatten en aşağı bir ıa· 
at evvel Satınalma Komisyonuna vermeleri. (127) (4635) 4-4 

• • • 
Kıcklareh Tümen Birlikleri h'lyvanatı ihtiyacı için kapalı zarf 

usulile 4 Temmuz 938 pazartesi günü ihalesi yapılan 1200000 kilo 
yulafa verilen 5 kuruş ·13 santim fiyllt makamca pahalı görüldü· 
ğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muham· 
men fiyatı 6 kuruş olup ilk teminatı 4850 liradır. lhaleıi 8 Ağustos 
938 pazartHi günü .aat 17 dedir. 1.tekliler şartnamesini 400 ku· 
rus mukabilinde Satınalma Komiıyonundan alabilirler ve hergün 
görebilirler. İltekliler kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektublarını ha-.i zarflarını belli gün ve saatten en 
az bir saat evveline kadar Kırklarelinde Tümen Satınalma Ko· 
miıyonuna vermeleri. (129) (•6J7) 4- 4 

• • * 
Çakmak hastanesinde yeniden yapılacak güney pavyonu ile 

koridoru kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
28651 lira 6 kuruş, Hk teminah 2148 lira 8.J kuruştur. Eksiltmesi 
8 ağultoı 938 pazartui günü saat 10 da Erzurumda Askeri Sa· 
tınaJma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Komis· 
7onda görülebilir. Teklif mektubları belli günde belli aaatten bir 
.aat evvel Komisyon Başkanlığına verilmiş veya posta ile gön· 
deri imiş bulunacaklardır. ( 130) (4638) 4-4 

Miktarı 

Cinsi Ton 

Yulaf 480 
,, 240 

" 
480 

• 720 

• 360 

" 
360 

Muham. 
Bedeli 

Lira 

moo 
11400 
25921.) 
31680 
15840 
15840 

.. " 
hk 

Teminatı 

Lira 

1710 
855 

1944 
2376 
1188 
1188 

Ek. tari. S. Ek. Şekli -Kapalı Zarf 5.8.938 15 

" .. 
" 

" 

" 
" 

15,30 
16 

8.9 938 15 .. 
" 

15,30 
16 

Tümen birliklerinin ihtiyacı olan altı kalem yulafa teklif edi· 
len fiatlar pahalı görüldüğünden yukarıda hizalarında yazılı gün 
ve aaatlarda kapalı zufla yeniden eksiltmesi yapılacaktır. Şart 
nameyi okumak isteyenlerin hergün eksiltmeye iştirak edeceltle· 
rin 2490 1ayıh kanunda yazılı vesikalarla biri ikte belli gün ve sa· 
atta Lülehurgazda Tüm. Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(131) (4664) 4-4 . " " 
Siirtteki Birlik hayvanlarının ihtiyacı için 320000 kilo arp• 

5 ağustos 93i cuma günü saat 10 da kapalı .zarfla eksiltmesi yapı· 
lacaktır. Muhammen bedeli 16 bin liradır. ilk teminatı 1200 lira· 
dır . Şartnameyi görmek iıteyenlerin iş saatlarındn hergün eksilt· 
mey• gireceklerin mezkur gün saat 9 a kadar teklif mektublnrını 

Siirtte Tümen Satınalma Komisyonuna müracaatları. 
(132) (4665) 4 - 4 

• • * 
Kağızman gal'n izonu ıçın 800 bin kilo arpa kapalı zarfla ek · 

siltmeye kondu Tahmin bedeli 20000 lira ilk teminatı 1500 
liradır. İhaleıi 15.8.938 pazartesi günü saat 9 da Karakösede As· 
keri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İstekliler ihale gün 
ve saatından bir saat evvel Ticaret Oduı vesikalarile birlikte 
teklif mektublarını Komisyona vermit bulunacaklardır. 

(133) (4678) 3 4 

" .. 
Pınarhh- ar garnizon birlikleri hayvanıttı ihtiyacı için 972 to1~ yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bede 

1 

58320 lira ilk teminatı 4374 liradır. Eksiltmesi 18.8.93S perşcın~e 
günü saat 15 te yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin brl• 
dirilen gün ve tayin edilen eksiltme saatinden bir saat evvel te• 
minat ve teklif m ektublarını icap eden veuikio Komisyona te" 

d.. (147) (4791) 3 - 4 
ıı . 

"' " . 
Keşif bedeli 132767 lira 99 kuruş olan izmir tayyare alayı kO" 

mutanlık binası ile üç adet erat pavyonu inşaatına talip çıkıtı" 
dığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur . Eksil lfll: 
17 ağustoı 9~ çarşamba günü aaal 12 de M. M. V. SatınalıJ1 
Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 7888 lirn 40 kuruştıJ:: 
Şartname keşif ve projeleri 61i4 kuruşa Komiıyoodan alınır. e 3 
siltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle teklif mektublarını ihale s•v. 
tından behemehal bir snat evveline kadar Ankarada M. M. 
Satına!ma Komiıyonuna vermeleri . ( 160) (4870) 2-4 

Manin garnizonundaki kıt'atla Uşak ve Salıhlideki Kit' at lı~' 
vanatıoın iht!yacı bulunan 667 ton yulaf kapalı zarf uıu1ü"" 1 a 
münakaaaya konulmuştur. Münakasası 18.8 938 perşembe g\l~ 
saat 17 dedir. Tahmin bedeli 33350 lira ilk teminatı 2501 lira , 
kuruştur. Yulaf şartnamesi her gün Mani1ada Tümen Satıo•1"'ı· 
Komisyonunda görülebilir. isteklilerin ticaret odasında kayıtlı 0

., 

maları şarttır. Eksiltmeye girect.·kler teklif mektublarını kanor>ıı"' 
tarifatı daire:.inde hazırlayarak münakua aaatından bir saat d~f' 
vel Manisada Tümen Satınalma Komisy ·muna vermiş olmalı 
lar. ( 175) (4945) 2 - 4 

" . " 
·ıo 

E.lcitehir garnizonundaki birliklerin ihtiyacı olan 190Ci0 ıcı, 
sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İh .:ı leıi 16 atıı,, 
tos 938 salı günü uat 16 Eakişehirde Levazım Amirliğinde .sa~ıf• 
alma Komiıyonunda yapılaeaktır . Muhammen bedeli 19950 lırıı -.ıe 
İlk teminatı 1496 lira 2;) kuruştur. Şartname Komiıyonda gö~:,, 
bilir. İsteklilerin ticarel odasında kayıtlı olduklarına dair veS'ıiıt' 
larile birlikle teklif mektublarını ihale ı;aatından bir saat evv~ 
kadar Komiıyona vermeleri. (173) t4943) 2 



'-, 4 Ağuatos 1938 

~ . 
•ı:teleri istanitul Levazım Amirliğine ba~lı milessesat için 
~,: teılirn şartile 87000 kilo kuru otun pazarlık)~ ek,.iltmesi 
'Ilı ı• ~38 cuma günü saat 11,30 da Tophanede Istanbul Le· 
t~ 19~•rliti Satınalma Kom:ııvonunda yapılacaktır. Tahmin 

btll?7 lira 50 kuruş, teminatı 293 lirn 62 kuruştur. istekJi-
1 saatte Komisyona gelmeleri. (108) (5061) 

~ ... 
~epe Piyade Atış Okulunda elektrik tenYİratında kulla· 
~ \'e 7 beygir kuvvetinde iki motör teferrüatile be;aber 
~l Çarşarnba günü saat 1 J ,45 te Tophanede LP.vazım Amir· 1 

ı11~"'~ına Komisyonund" açık artırma ile satılacaktır. Hep· 
t•i l(l'llın bedeli l 16:t lira teminatı 174 lira 60 kuruştur. Şut· 
•• 

0ınisyonda ve nıotörler Okulda görülebilir. istekHlerin 
•tte Komiayona gelmeleri. fi 10) (5063) 

~ • * • 
•teı • • 

ak ~rı lıtanbul Levazım Amirliğine bağla müesse!llat için nlı· 
•~()() k\10 kavun, 58500 kilo karpu%un açık eluiltmeai 10 
"•I Çarşamba günü Baat J ide Tophanede Levazım Amirliği b:a Konıiıyoounda yapılacaktır, Hepsinin tahmin bedeli 
ta,n~lık. !iradir. ilk teminatı 373 liradır. Şartname Komisyon· 
i,)' ebılır. İıtcklilerin kanuni veaikalarile beraber belli saatta 

Otta gelmeleri. (92) (4800) 3-4 

MÜNAKASA GAZETESİ 

• • • 
Muhammen bedeli Muvakkat 

Miktarı· Be.heri Tutarı teminatı 

Cinsi kilo kuruş Lira K. Lira K. 

Eksilt
menin 
Saati 

Iskarta ip öl24 l9 1 t63 56 87 26 13 
,, kınnap 1713 21 359 7.l !6 97 13,30 
1- Yukarıda cins ve miktarları 2 kalemde yazılı is· 

karla ipler için 2.8.938 tarihinde elde edilen fiatlar layık 
hadde görülmediğinden açık arttırmaları IO giin temdit 
edilmiştir. 

2- Muhammeh bedellerile muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

,\- Arttırma 12.8.938 tarihine rastlayan cuma günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba-
yaat Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. . 

4- Numuneler her gün Ahırkapı bakım evinde görü· 
le bilir. 

5- İsteklilerin arttırma İçin tayin edilen gün ve sa· 
atlarda yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda 
adl geçen Satış Komİ$yonına gelmeleri ilan olunur. (5079) 

* • • 

a 

Liseler Alim, Satım Komisyonundan 
Cinsi Miktarı T. Fiatı ilk Teminatı Şartname 

Kr. Lira Kuruş bedeli Kr. 

Kok J.i56 Ton 1950 1983. 15 133 

Mangal kö· 
mürü 25~00 kilo 5 95 25 
Odun gürgen 664 çeki 330 240 
Odun meşe 30·1 ,, 330 

Kriple 250 ton 1500 330 
Tüvenan 50 

" 
1300 

Süt 3500 kilo 12 31 50 

Komiayonumuza bağlı yatılı liaelerin kok kömürlerile gündüz• 
lü liıe ve orta okulların yakacatı ve Kandilli liseainin sütü ka· 
palı zarf uıulile eksiltmeye konmuştur. Bu huıusa ait gerekli du· 
rum yukarıya çıkarılmıştır. Ekıiltme 15.8.938 pu:arteai J'ÜnÜ aaat 
J 1,30 da İstanbul Kültür direktörlüğü binası içinde toplanan liae
ler Alım Satım Komiayonunda yapılacaktır. 

İstekliler 938 yılı ticaret oduı vuikuı ve ilk teminat mak
buzlarile birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlaya· 
cakları teklif mektubJarını belli saatten bir saat evvel Komilyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. Teminatlar Li1eler 
ınuhaıebeciliği veznesine yatırılac.ıktır ve şartnameleri görmek 
ve bedelleri mukabilinde almak için aözü geçen Komiayonun aek 
rcterliğine baş vurmaları. (4934) 2-4 l -Ahırkapı Bakım evinde mevcut l 385 kilo ıskarta 

çul ile Kabataş Levazım ambarında mevcut 26 kalem eş· 
ya pazarlık nsulile satılacaktır. 

:G-ArHırma 18.8.938 tarihine rastlayan perşembe gü· il MÜ te ah h iti erin Takvimi 1 
nü saat 10,30 da Kabataşta Levazım ue Mubayaat Şube- ·-----------~-----iiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiıli-iiııiiliiiiiiiiiiiıiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-: 

~D,yOLlAQI işLETME u. M~oUfilUGONo~ 
.Q il~. 

•1938 ltltrıe,n bedeli ve isimleri aşağıda yazılı 3 gurup malzeme 
ıı. 111 ... Pa:zartesi günü saat 15,30 dan itibaren aıra ile ve kapalı 

&~ iş 11 ıle Ankarada idare binuında satın alınacaktır. 
lı 'il t girrrıek isteyenlerin teklif edilecek malın hizalannda 

11
t 'll~\'akkllt teminat ile ka11unun tayin P.ttiği vesikaları ve 
~t h~:~ahlıitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 

İ ı4 2llrup için ayrı zarf halinde Komisyon Reisliğine ver· 
Şltl :ı:ıtrıdır. 

rı,tta 1 
tltrjlld e er 150 kuruş mukabilinde A11kara ve Haydarpaşa 

~ •atılmaktadır. (5056) 1-4 

~t" 
1 j) 

11 ı..., 1 s mi 
( "'" .. -~lal çlık Yol malzeme"i 

Orılar ( Yerli 
3 

Ş51lı. ( Ecnebi malı Cif 
1111l'lan hıkozu 

Muhıımmen 

bedeli 
lira 

204.776, 10 
114.347. 
49.287,50 
31.200, 

Muvakkat 
teminat 

lira 

11 A88,80 
ö.B67,35 
3.696,56 
2.340, 

sindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - ip numuneleri Ahırkapı Bakım evinde 26 kalem 

e~ya numuneleri Kabataş ambarında görülebilir. 
4-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 

te yukarda adı yazılı Satış Komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (5080) 1-4 

•• ıı: 

1- Şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 
31770 adet pirinçten mamul numara etiket açık eksilime
ye konnlmuşlur. 

11- Muhammen bedeli 486 lira ve muvakkat teminatı 
37 liradır. 

HI -- Eksiltme 12.8.938 tarihine rasthyan cuma gunu 
~aat l 1 de Kabataştct Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 
beden almabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
- te yüzde 7 ,5 güvenme paralariıle birlikte yukarıda adı 

~' j geçer. Komisyona gelmeleri ilan olunur. (4854) 3-4 

tıb· --------ı · .. * lsarlar U. Müdürlüğünden: ! 1- Aspiratörlerden çıkacak tütün toılarını koymak 

1 

için tozları sızdırmıyacak un gibi ince şeyler konulabilen 

Kc~if 

bedeli 

standart normal sık örğülü ve numunesine uygun olmak 
Muvakkat Eksilt- şartile 4000 adet tütün tozu çuvalı açık eksiltme usulile 

İşin mahireti 

İdar~ binasl 
ve 600 tonluk 

teminat 
Lira K. 

menin ' satın alınacaktır 

Lird K. S. ! il Muhammen bedeli beheri 33 kuruş hesabile 1320 
1 lira ve muvakkat teminatı 99 liradır. 

15f09,52 

-~ lllt) tuz ambarı 

1170.72 
lU ı IH- Eksiltme 12.Vlll.938 tariiline. rsstlıyan cuma gunu 

saat l O da Kabataş la Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
1 Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

11 
1 iV - Numune hergün sözü geçen Şubede görülebilir. 
1 V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 

as, İd are binası 
Ve 600 ton· 

15609.52 1170.72 

f ·fd luk tuz ambarı 
~ıı "€! ıtrerniıin Siirt Miistakil Müdiirlüğiiııe bağlı Me· 

~/'r>ı,,Jay tuzlalarında şartname ve projeleri mucibin
~' il>'rt kcak idare binaları ve tuz ambarlar& inşaatı 
h~ 938 t a~~lı zarfla ~l<siltmeye konmuş ise de 14 tem· 

~1 Pilı;ı "
1 
rıhınde ihale edilemediğinden yeniden ve ayrı 

<; r ık ı·ı k ~•t l\e 'f usu ı e c silt•neye konmuştur. 

3ttiıttıt. bedelJerile muvakkat teminat~arı hizalarında 
't•k Şhr. 

~-1 ~ SiJt 
Ut iltı"da rııe l 9.8.938 tarihine rastlayan cuma giinü 
~€!kk·ı Yazılı saatlerde Siirt Müstakil Müdürlüğünde 
~ 1 }( • 
~ 1-fer . 0rııısyonda yapılacaktır. 
~~ ilbİlitıd ışİ ~it şartname ve projeler 78 kuruş bedel 

4 
4ta Ba e ~hısarlar Umum Mudıjrlüğii t1Jz fen .şubcsilc 
~ ilJıllab·şı~lUdürlüğünden ve Siirt Müstakil .Müdürlüğün-
ıı,., f ı ır. 

~dt t-~leklilerin k · ıt . . t . d'I .. 
ijt 'lıırt M" e sı me lÇH. ayın e ı en gun ve saat-

~titatı.. Ustakil Müdürlüğünde müteşekkil Komisyona .. ,, ·ı -1 an olunur. (5044) 1- 4 

l • • • 
ı . 

~~t ad"rerniıin L'k·· F b 'k · · "10000 k'l k 1) Çık k • ı or ·a rı ası ıçın ,, ı o esme 
bi~ı ~uh: sıltcne usuliyle satın alınacaktır. 
Ilı t 2 89~7en bedeli beher kilosu "28.95,, kuruş he· 

~ ,.._ €ksilt ıra ve muvakkat teminatı "217.12, liradır. 
~i ~t ıo d rne 19 VIIJ 938 tarihine rasthyan Cuma gü· 
iv httı l<.:rıı~abataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin 

l~ ~· lstekı·ı 1~Yonunda yapılacaktır. 
41\0 7,5 g·~ erın eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 

~ttıiııy0:venrııe paralariy le birlikte yukarda adı ge· 
a gelmeleri ilan olunur. {5078) l - 4 

1 

le yiizde 7,5 giivenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komiı,yona gelmeleri ilan olunur. (4853) 3--4 
1 
1 

Cinsi 

~ • * 

Muhammen B. 
Bt-heri 
L. K. 

Tutarı Muvakkat 
L. K. teminatı 

Eksiltme 
Şekli Saat 

1 
Kalın 

kınnap 

Baş ipi 

Miktarı 

15.000 

8 000 

74 

60 

11100 832 50 

4800 360 

Kapalı 11,30 
zarf 
Açık 12 

eksiltme 

1 - .Şartname ve nümuneleri mucibince satın almacak 
yt1kanda cin•; ve miktara yazılı 15.000 kilo kalın kınnap 

ve 8000 kilo baş ipi hizalarında yazllı usullerle ayrı ayrı 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muham·nen bedellerile muvakkat teminatları hiza
larında gösterilmiştir . 

3 - Eksiltme 6.8.938 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba· 
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

5- Açık eksiltmiye iştirak etmek isteyenlerin kanuni 
vesaik ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme 
için tayin edilen gün ve saatta Komisyona gelmeleri: ka
palı zarf eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin de mühür
lü teklif mektubunu kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme 
parası veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfları ek3iltme saatinden bir saat evveline kadar Alım 
Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. (4716) 4-4 

Cuma 

Odun: (Eluıf Tüm. Sak) .ı'! 763 
Sadeyağ (Ç .1rlu Kor Sak) -'~ 763 

5.8.938 

Meşe kömürü (Tophane Lvz. Sak) X! 772 
Benzin (Emniyet Müd. lat.) .,! 764 
Ankara borsa binası inş. (Vakıflar Um. Müd.) .Y: 764 
Fışekhanede hudud parmakhfı (Ank. Beled.) -'~ 764 
Malatya memleket hast. iltmali inş. (Malatya Vil.) .,! 764 
Yulaf tLul~burgaz Tüm ) .\; 765 
Tire çorap ipliği (fst. Jandr. SAK) .\! 765 
Marangoz alat ve malzemesi (Sıh. ve l9t. Vek. Hudud ve Sahil U. 

Müd.) .\! 765 
Çamaşır yıkattırılması (Ank. Lv.1 .) .\! 777 
Odun (Kayaeri Kor S.ık) .;\! 776 
Kaput, kışlık ve yazlık elbise diktirilme işi (Orman Kor. Gen. K. 

Ank. ) .\! 765 
Feteköy mekt. inş . ·Ü•kildıu itfaiye gurubu karart'ih binası inş. (lct. 

Bel ) .\: 765 
Hortum (fst. Beled.) .\~ 765 
Arpa {Siirt Ask. Sak) .Y 765 
Saman (Tekirdağ Ask. Sak) .\: 76'5 
Muut (Sıh. ve lçt. Muavenet Vek. Ank.) .,! 766 
Mudanya yolile İıt. ambarına yaprak tütün nakit (Buru inhisarlar 

Başmüd.) .\! 773 
Mazut ve makine yağı (Çarşamba Beled) .\~ 778 
Rontgen cihazı ve teferruAtı, (Kızılay lst. Oep. Direk.) .. \; 766 
Halı mecmuaaı bastırılması (l'<ti111t. Vek. Ank.) ,,! 766 
Ekmek, et, pirinç, sabun, şeker, makarna v. ı. (Kars Do~um Çoc. 

Bnkımevi ) .\; 773 
Floryada ııula na te•iaa!ı (l~t. Orman B:\şmü:i.) .\1 766 
Iskara·çimento (Ank. Bel.) .\: 767 
Sam"npazarı bahçesini l tanıimile pergola inş.(Ank. Beled.) .\! 767 
M~zbaha binası inş. (Daday Beled.) .\! 767 
Sebze tlzmit Tümeni Salc:) .\; 767 
Sebze (Marmara Usıubıh. K. Sak) ;\! 767 
Beyaz peynir (Ank. Lvz. Sak) .\! 769 
Patatea (Çanak . Mst. Mevlc:.) .\! 769 
Kuakol binası inş . (Beyşehir Jandr. Komut.) .\! 769 
Yulaf (imanlı Aygır Dep. Direk.) .Y: 769 
Mazut, makine ya~ı, ben7İn, ga:ı:, üstüpü (Tire Bol.) .\; 770 
Sadeya~ı (Vize Aılc: . Sak.) ,,! 770 
Kuru üzüm, kaym, zerdali, vişne (İıt. Belod.) .\! 770 
Gürgen kalas (M. M V. Sak) .\! 770 
Elbise, şıpka (İzmir Beled.) .\~ 770 
Dışbudıık kalası (M. M. V. Sak.) .\! 771 
Hılkevı sinema binası inş. (Bilecik Halkevi Başkan.) .\'! 772 
Hurda demir saç ve köşebent (Deniıbank lst . Şube Müd.) .\: 773 
Çocuk bahçeıi· inş (Hayrabolu Beled .) .\! 776 
Sebze (Kayseri Kor Salı) .\ô 776 
Yulaf (lzmir W.st. Mevk. Sak.) .\-. 775 

ilk okul binası inşaatı (Tecde Kaymak) .,! 777 
Meıe kalas (D. D. Y.) .;\! 751 
Ustübeç, ıulyen, zencıfre v. s . (Aak:. Fab.) .\! 755 
Bez şerit dürbün, ceb pusulası mir v. s. alit (Orman U. Müd.).\: 756 
Pazar yeri ile abdesthane inşaatı (Turgutlu Belad.) .\: 757 
Fotin, gürgen odunu ve tuz (Harta Gen. Direk.) .\! 758 
Y at:ılchane, Yemekhane inşMtı (Zonguldak EreR-li Kömür işlet U. 

Müd.) .\: 759 
Çekmece kulpu ile Galvanize saç (D. O. Y.) .:\! 759 
Sığ-ır eti ve yulaf {Çanak. Jandr. Sak.) 759 
Yulaf (Balıkeair Kor. Sak) .\! 759 
Veteriner eczası ile hakteryoloii alitı (M. M. V. ) .\! 762 
Elbise ve şapka (Edirne Beled.) .. ,; 762 
Erat elbiıeıi (Ask. Fabrikalar) .\~ 763 
Odu'~: (Elazığ- Tümeni) No 763 
Pavyon ve hangnr inşaatı (Eskişehir Lv:z.) No. 763 
E.rat fotini (Askeri Fabrikalar) .\! 763 
Elektrik tesisatı (Ezine Beled.) ;\: 763 
Bina tevsii işi ( Ank. inhisarlar Müd.) .\! 763 

Önlerinde yıldı:r. itaretl olanlar müzayedeye aittir. 
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Sayfa 4 

su gün iian olunan Münakasaıar ve 

Cinai Şekli Mabm. bed. Teminat 

a) Münakasaıar 
İnşaat, TaJ1'irat, Nafia işleri, Mabeme, Harita 

Söke-Ortaldar yolunun arasında 4011e tamiri (temd.) 
Balıkesir hükOmet maliye kısmının ikmali inşaatı 

Lidilc kazaaıadaki hültOmet konağı ikmali inşaatı 
Gülhane parkında bahçeler Müd. tinası tamiri 
Hanrar intaah: 2 ad. 
Menfez ve kanalı intaaı 
Kaldırım inşaatı 90 m2 
Sıvas- Erzurum hattının 499+825 inci kim. güzerga

hının kar tlti2'i ıerçme dereıi üuriade iki defa 
elli metrelik demir köprünfin inşa ve montajı 
(şan . 452 kr.) 

iıt. Defterdar. fabrilcaaı dokuma daireai tevıii ve 
büro k11mı intaatı (şart. 5 L.) 

Halkevi binası inşaatı 
Başturalc ve diğer adı Hftseyin ağa camiinin ta•iri 

lznllc lusabaeınm içme suyu retirilmeıl içia proje 
tanzimi 

Konyada yap. raraj inşaatı 3 ad . {fart. 5 L.) 

pax. 
kapalt z. 

• 
açık elıtı. 

kapalı z. 
açık elts. 

" 
kapalı z. 

" 

" açık eks. 

15479 44 
27500 -
20017 19 
1358 85 

56715 14 
161 50 

1118 21 
90525 -

30186 15 

-43591 99 
4190 -

it.pah z. 76884 75 

1181 20 
2066 69 
1501 29 
101 91 

4085 76 
12 11 
63 87 

5762 60 

3020 -

3269 40 
314 24 

5766 36 

IJaçlar, Klinik Ye İspençiyari alit, Ha1tane Lev. 

E.cuyı tıbbiye: 22 kalem 
Kuru katgüt: 50000 kutu 

paz. 400 10 
kapalı z. 12500 --

30 -
900 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (teıiaat ve malzemesi) 

Çift nakilli !istik bakır tel: 15000 m. 

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

Peatatif çadır bezi: 350000 m. (tart. 10,50 kr.) 
Kalın kösele: 306 it. · ince kösele: 240 le. • vidala: 

845 ayak • gılise: 150 ayak • yerH meşin 80 ad. 

Kombinezon • tulum ve başlık dilctirilmeai: 300 ad. 

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

Sıra imali: 100 ad. . 
Yuı makinesi: 9 ad. • doaya dolabı: 2 ad. kitap ve 

doıya dolabı: 1 ad: • yazıhane koltufu 1 ad. • 
kırmızı maroken iskemle: 2 ad. 

açık ekı. 1200 -

kapalı z. m. O, 59 
açık eks. 1307 -

- - beh. 6 50 

açık eks. 
,, 

1000 -
690 -

90 -

11732 -
98 03 

75 -
51 75 

Matbaa işleri • Kırtasiye - Yazıhane Levaaımı 

Birinci hamur battal kağıt: 400 top - ikind hamur 
klfıdı : 100 top • matbaa mürekkebi: yerli milori 
100 k. - mücellit beıi: 500 m. 

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, a. 

Gürreıı odunu: 880 t. 

Müteferrik 

Küçfik yol malzemeıi 
Bulonlar (yerli ve ecnebi malı) 

Şomminan tako:ıu (şart. 3 gurupiçin 150 h.) 
Hortum tamiri: 5000 delik 
Temizlik işleri arabalann tamtri 
At koşum takımları tamiri 
Demir el arabası: 150 ad . 
Panıuman çadırı: 100 ad. - haatane çadm: 100 ad . 

(şart. 871 kr.) 
Sıhhiye tukercıi, paluka: 5000 takım (şart 125 kr.) 
Berliye marka 8 silindir ve parçalan 39 uyılı mo-

tör için 
Boda marka yedek makina 
Çat torba11: 343 ad. 
Mahruti çadır: 20 ad. 
Y angm söndürme malcineai: 28 ad. 
Zahma kayış: '400 ad 
Mahmuz kayıı: 1256 çift 
Otobüı şası maa karoseri: 6 ad . 
lnvar cetveli: 14 ad.· golyenin sürgülü hesap cetveli 

30 ad . dekliaatuvar: 27 ad. (temd.) 
Deniz nakıl vasıtaları için eşya: 106 kalem 

Eııak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Kuru çayır otu: 35 t. · yulaf: 30 t . (temd.) 
Sığır eti 12 t . (temd .) 
Yulaf: 526 t. • 

" 175 t. ,, 
Sığır veya keçi eti: 20,2 t. (temd.) 
Eltmek: 30,9 t . 
Yulaf: 103 t . 
Saman: 276 t . 
Saman: 6Y t . 
Kuru ot: 39 t. 

" 
21 t. 

" 
76 t. 

Beyaz peynir: 4750 k . • kaşar peyniri: 
(temd.) 

Kuru ot: 838 t . (temd.) 
,, 87 t . 

Ot: 36 t. 
Saman: 51 t . 
Şeker: 10 t. 
Korun eti: 10 t. 

,, 6,8 t. 
Patatca: 9,6 t. 

b Müzayedeler 

Motör: 2 ad: 
Çul : 1385 le . • hurda eşya 76 kalem 
lskarla ip: 6124 k. (temd.) 

,, kınnap 1713 k. ,, 
Telefon makinesi, kua uaat v. s. 

1800 it. 

açık ekı. "4700 352 60 

kapalı a. 19800 - 1485 -

kapalı z. 204776 10 11488 80 
6967 35 
3696 5~ 
2340 -

" 

" 

114347 - Ve 

49287 50 ve 
31200 --

açık eka. beh. o. 20 
ısa 30 
89 -

pu. 1050 -
kapalı z. 174150 -

75 -
14 70 
6 70 

157 50 
9957 50 

,, 
açık eks. 

" paz. 

" paz. 

" 
" ,, 

" 
kapalı z. 

paz . 

" 
" 
• 

kap ılı z. 
açık ekı. 

,, 
" 
" ,, 
" 

paz:. 
,, 
• 
it 

açık eltı. 

pa:ı. 

" • 

açık art. 
paz . 
açık art. 

" açık art. 

beh . 5 -
270 -

605 -
617 40 

1400 -
504 -
500 -
251 20 

21600 -
920 

6902 75 

1875 -
21 -

46 -
47 -

105 -
38 -
38 -

• 19 -

1620 -
73 50 

517 73 

3120 234 --
28930 - 2170 -

9625 - 722 -
5656 - 424 20 
2858 95 214 35 
5150 -- 386 25 
3450 - 258 75 

862 50 64 69 
1267 50 90 06 
735 - 55 12 

2470 - 185 21 
ki. 0,40 ve O, 70 237 -

20112 -
1957 50 
900 -
765 -

2895 -
3900 -
2244 -

1164 -

1163 56 
359 73 

1508 -
293 62 

67 50 
58 -

217 12 
293 -
169 -

174 60 

87 25 
26 97 

MÜNAKASA GAZETESi 

Müracaat yeri 

Müzayedeler Listesi 

Saat Gün 
. r 

Toptan Satış Fiatları 

Aydın Vilayeti 
Bahkeeir Vilayeti . 
Samsun Nafıa Müd. 
lıtanbul Belediyesi 
Erzurum Aak. SAK 
SaQllUn Beled 

'.l9-8-38 
19-8-38 
20-8-38 
22-8-38 
19-8-38 

11 -
15 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -
10 -

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
~~>AA.~..-..~-..,,>AA.'VVVV\~~~~~ 

1 

En az· Eıı f" 

" Nafıa Veltileti 

8·8-38 
8-8-38 

19-9-38 

Türkiye Yiinlll DokumaŞir. 10-8-38 

1 inci Vaktf ban No. 7 
Van Halkevi Riyaseti 
la mir Vakıflar Direk. 

İ&nik Beled. Reialiei 

18 8-38 
18-8-38 

15 -

10 -
10 

Kınya Lv.z. SAK 22-8-38 .16 -

Sa•ıun Belediyeai 
M. M. V. SAK 

8-8-38 11 -
20-9-38 11 

P.T .T. Lvz.Müd.Ank.ve lat 20-9-38 

M. M. V. SAK 
lıtaubul Belediyeıi 

26-,-38 
19-8-38 

Türlckutu Genel Direk. Anlc. 10-8-38 

Samsun Vilayeti 
latanbul Belediycıi 

lıtanbut Belediyesi 

Ank. Lvz:. SAK 

15-8-38 
19-8-38 

22-8-38 

22-8-38 

D.D.Y. Ankara ve Hy . pıtşa 19-9-38 

.. 
.. 

lstan hul Belediyt:~i 
Samsun ,, 

" 
O.D.Y. H. paşa 
M. M. V. SAK 

19-9-38 

19-9-38 
22-8-38 
11-8-38 
11-R-38 

18-8-38 
23-9-~8 

" 23-8·38 
Gftm.Muh. G. Kom. lst. SAK 17-8-38 

.. .. 
" 
" 
" 
" Bornova Bel~diyeei 

Harta Gen. Oir . Ank . 

17-8-38 
11-8-38 
11-8-38 
11-8-38 
12 8-38 
12-8-38 
29-8-38 
6-8-38 

lt!t . Lı . Sahil Sıh . Mrk. SAK 18-8-38 

Balıkesir Vilayeti 
Bornova Ask. SAK 

• 
" 
" Samsun Vıliyeti 

Manisa Tümen SAK 

• 
" 
" 
" 
• 

İstanbul Belediyesi 

8 ·8-38 
8 8-38 
5-8-38 
5-8-38 
5-8-38 
8-8-38 

15-8-38 
15-8-38 
17-8-38 
11-8:3i 
11-8-38 
11-8-38 
19-8·38 

Tophane Lvz . SAK 9·8-38 

" 5-8-38 
Hadımköy Mıt. Mvk. SAK 15-8-38 

" lnhiurlar Um. Müd. 
lst. Komutanlıtı SAK 

,, 
,, 

Tophane Lvı. SAK 
İnhisarlar Umum Müdür. 

" ,, 
lst. Gümrü~leri Başmütl. 

15 -8-38 
19-8-38 
8-8-38 
8-8-38 
5-8-38 

10·8-38 
18-8-38 
12-8-38 
12-8-30 
18-8-38 

15 -

11 
11 

11 

12 
11 

11 -

12 -

15 30 
15 30 

:: 30 il 
11 -
10 30 
15 -

11 
11 

11 30 
10 -
10 30 
11 
11 30 
11 30 
11 --
11 30 

11 -

10 -
11 
11 -
11 -
9 .!.. 

12 -
17 -
16 -
16 -
16 -
16 15 
16 
11 -

1 11 - 1 

11 30 1 1 

11 - I · 
11 -
10 -
10 -
!O 30 
10 -

11 4!> 
rn 30 
13 -
13 30 
10 -

Demir ve Madeniyat 

Bakır 

Demir putrel 
Yuvarlak çubuk 
Saç ralvanixli 
,, ,, oluklu 

Karfiçe 
Çinko 
Kalay çubuk 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yeni blok 

,, ,, krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, 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 

,, Tarablus 
Patatcı Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeylin tanesi duble (936 mahıul) 

,, ,, ,, (937 ,, 
,, " lci ,, ,, 
,, ,, 2ci ,, ,, 
,, ,, 3 CÜ ,, ,, 

Sade yag Urfa (birinci) 

,, ,, (ikinei) 
,, Kar1 {erimiş ) 

,, ,, (erimemi•) 
,, Trabıon 

,, \'ejetalin 
Çay Cava 

,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve ı,ıenmi• 

Tuzlu kuru keçi 
,, 
" 
" 

Hava 

" ,, 
Tula 

,, 

,, koyun 
,, manda 
,. sığır 

kurusu kuzu 
,, koyun 
,, oğlak 

keçi 

Salamura 
koyun 
kuıu 

manda 
sığır 

,, 
" 

Kösele 

" 

ıığır 1 ci 
manda 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz l ci 

Sahtiyan elvan l ci 
,, beyaz t ci 

Pamuk ipllGI 

Vater yerli 4 Adana 

" ,, 6 " 
" ,, 8 " 
,, ,, 10 ,, 

,, " 12 " 
,, ,, 14 ,, 
,, ,. 20 Yedikule 

,, " 24 ,, 
Ekıtra ,, 6 ,, 

" ,, 8 ,, 
,, ,, 10 ,, 

,, ,, 12 " 
,, ,, 14 " 

Vater ecnebi 4 Hindiye 
.. ,, 6 ,, 

,, " 8 " 
,, " 10 " 
,, ,, 12 " 

Ekıtra verli 14 lngiliz 
,, ,, 15 ,, 
,, " 18 ,, 

" " 20 " 
" ,, 22 ,, 
,, ,, 24 ,, 
,, ,, 25 İtalya 
" ,, 11 ,, 
,, ,, 20 " 
,, ,, 22 ,, 

24 

kilosu - gS ıııı 
" I0,50- ~ 
,, 11-tl ı 

20- 2-' ,, 'flJ 
,, 21 - 21,' 
,, 16- ıs 
,, 24- ı6 
,, 2~- zıO 

kilosu 
litreıi 

kilosu 
tonu 

" ,, 
,, 
" 

,, 

kilosu 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

aandığı 

b. sandıtı 
.. 

kiloau 
,, 
,, 
,, 
• ,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kiloau 
çifti 

,, 
" 
" 

kilosu .. 
" ,, 

tanesi 
,, 
,, .. 

paketi 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

,, 

., 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
" ,, 

" ,, 

" ,, 
,, 

" 
" 
,, 
" ,, 

_,s,~ 
-15, 
_1 

1550-1~ 
1425 - 14! 
1200-12~ 
1000-1~ 

- t5 5(1 
_zı 
_ 26ft-

. 22 -
26 
50 -

- *' 45- 'J 
28 .... ~ 
ıs ... 1 ~ 
16- ı' 
13- , - ; ----.... 

285 .... 
f 
~ 

280 1 
290 ....... 1 
101 ........ 

1 
t60 ...... ' 
40 
50 ....... 
55 ....... 1 

110 ....... 
48 ....... 1 

125 t 
t05 I --
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Adreue T'l'rraphique : 
l•tanbal - MÜNAKASA 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui lı::rıak, Zahire, ft ve Sebze: 

Objet de l'adjudication 
Prix 

Hliaatif 
Caat\oa. Lieu d'adjudication et du Joura Heure 

--------
Mode 

d'adjudicat. proviaoire Cahier dea Cbarreı 
~~~~~--~~~--~=-~~~~~~~~~~~ 

A) Adjudications au Rabais 

~lıatr'1ction-Reparation·- Trav . Publicı·Materiel de Construction-Cartographie 
Co 11•truction hangara : 2 p. Pli cach 56715 14 4085 76 Com. Ach. Mil. Eraurum 

" canıl arche Publique lbl 50 12 11 Municipalite Samıoua 
19~38 

8-8·38 
8-8-38 

20-i-38 
~b·" pave : 90 m2. ,, 1118 21 83 87 ., 

1 e"•ınent constr. konak gouvernemental du Kaza Pli cach 20017 19 1501 29 Dır. Trav. Pub. Samaoun 
.'-'dik 

~-'•ti bl . d . . d. 011 tısse ır. ıar ıns 

~tp 
~b". de cha sıee s/route Seulte-Ortaklar (aj.) 

't c.,cınent conıtr. partie fiscl\le du konak fOU· 

I._ •tııcınental a Balikeair 
d Coııstr. el le montare d'un pont metallique de 
1 tu~ foiı cinquante m. de longueur a edifier sur 
' rt.,·. St tere Sertchmc que traverae la voie ferree 

A.tt "'1·E.rzurum au kim. 499+825 (cah. eh. P. 452) 
b "1dıısement bitisse tisıııage et conııtr. partie pr. 

111
••11 a la fabrique de Defterdar (cab. eh. L. 5) 

~1tuction Maiıoa au Peuple a Van 
ı, ~-ent projet pour adduction eau potable a 
~ llık 

~•tr. garageıı a Konia : 3 p. (cah. cb. L. 5) 
•h d" H . A,h · llloaquec Bnşturak autrement ıt üseyın 

Publique 

Gre a rre 
Pli cacb 

" 

" 

" 

Pli cach 
Publique 

1358 85 

15479 « 
27500 -

90525 -

30186 15 

43591 99 

76884 7~ 
4190 -

101 91 

1181 20 
2066 69 

5762 60 

3020 -

3269 40 

5766 36 
314 24 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econoa. ,, ., 

22~38 

Dir. Trav. Pub. Bahkesir 

• 

Miniıtere Trav. Public• 

S.A.T. dea Fabr. de Tisaage en Laine 10-8-38 
et de Fil en Laine a lst. ter 
V akouf Han No 7 

Preıid. Maison d• Peuple 
Prcıid. Municip. lznik 

Com. Ach. lntend. Konia 
Dir. Vakoufa lamir 

22-8-38 
18-8·38 

~t 
~ Cbimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitai!._e~-Fourniture pour Hipita~x 
~t~l.ı~ •ec : 50000 boiteı ?li cacb 12SOO - 900 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
l Utta Pharmaceutique• pr. la creche Gre a gre 400 10 30 - Municipalite Samsoua 

ltc:t . M ~te·Gaı·Chauffaıe Central (lnstallation et ateriel) 
t:ıı 

Publique lı tıa Cuivre et caoutchoute a double rheophore 
'l\~·ı 
~ent - Chaussures -· Tissuı- Cuirs. 

~tros: 300 k.· Id. mince: 240 k- Cuir (videla) : Publique 
8() l>•eds- Cuir glace : 100 pieds Cuir intligene: 
~ P. 
l •iter 

1200 -

1307 -

90-

98 03 

tııle •on combinaiaons tulumıı et capuchona: 300 p. la p. 6 50 
lo,~)ur tentes portaltves: 350000 m. {cab. cb. L. Pli cach le m. O 59 11732 -

~Ilı 

'bl 
pour Habitation et Bureaux-Tapİ•Hrie ete. 

'• d . . bibı· e bureau: 9 p.· armoires pr. doıstera: 2 p. Publıque 690 - 51 75 
"'ac ·~theque: 1 p.- Fauteuil: 1 p. chaiııes ma· 
r •trı 
'bt' rouges: '.l p. 

•cır l •on bancs: 100 p. .. , 
~'ııı ~aux d'lmprimerie-Papeterie 

ı~ l ere pate: 400 paquets· id. 2 eme pite: 
Prıbı P~queta- id. rose: 100 paquets• en ere d'im· 
' erıe . d tlj111 • tn ıg. marque Mılori: 100 it.· toile pr. ,, •. soo 

'-o-.: ... 
~btıat:ı, 
~~le - Carburant-Huile!I 

de t 

f}i Cnarıne: 880 t. 
~tt 

~ . 
)lj"d 
Ilı re et .. 

t.ı tıt,11 P•eceı de rcchange marque Berliet pr. 
'~b r No 39 S. 1 ııe d · 

l c, a 1 e rcchange marque Boda 
ı:- tıııca uurrıge : 343 p. 
l:.\t CIJ • 
ı;: •ıı~'e nıquea : 20 P· 

011 lir d' ''oie ıncendie : 28 p. 
ı\ ıı l>our etrier : _.00 P· 
C)~0bus •v.. eperon : 1256 paires 

lttı ec carro15erie : 6 p. 
11\, Pour ı tt ~ lot eı moyens de transport• maritimea 
ııı.. 8 

ln... l>our 
~t"" ı.ı. ( Pansementı: 100 p.· ld. pour hôpital: 

ıı,t•tio c•h eh. P. 871) 
~~ 

1 
n hoınpes: 5000 trous 

t tı 1 
ı:. laı ıı..,,, . 14 
"it tea : 

27 
· p.· ld. Goliet : 30 p. · Declina-

~l>~t . .,
0

• p. (aj .) 
ı. Par ıtures du S P 
<it • •rr ce roprete 
~'>ı.ıttteı teles attellage 

•ııtu,. en fer: 150 P 
l~ ... . 

~'tıtS ~.) Pr. soldatı: 5000 complets (cah. eh. 

il "'•teriel d . 
"ll1ıı e voıe 

'>lla 
b do '•br. ctr . t . d" . t' angere e ıa ıgene 

Po1 q 
tro ı ı contr h 

lıpeı ıso ; c eıainement (cah.de eh. pr. les 3 
.) 

" 
1000 -

Publique 4700 -

Pli cach. 19800 -

Publique 

.. 
Gre a rre 

" 
" 
" 
" 
" 

Pli cach 

" 

270 -

605 -
617 40 

1400 -
504 -
500 -
'.l51 S0 

21600 -
6902 75 

174150 -

Publique le trou O 20 

C.re a tre 920 -

188 30 
89 -

Gre a rre 1050 -
Pli cach. la p. 5 -

• 204 776 10 

75 -

352 50 

1485 -

21 -

46 -
47 -

105 -
38 -

38 -
19 -

1620 -
517 73 

9957 50 

75 -

73 50 

14 70 
6 70 

137 50 
1875 -

11488 80 

,, 114347 6967 35 
et 49287 50 et 3696 56 .. 31200 -- 2340 -

Dir. Economat P.T.T. Ank. et lat. 

f Com. Perm. Municipalıtt lstanbul 
\ Dir. Economat • " 
Dir. Gen. Türkkuşu Ank. 
Coa. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Com. Perm. Mu11icipalite lıtanbul 
Oir. Econom. " .. 

Vilayet .Samıoun 

{ 
Com. Pera. Municıipalite lıtanbul 
Dir. Econom. ,. ,. 

Com. Acb. lntend. Ank. 22-8·38 

Com.Ach. Comm. G. Surv. Douan. lıt. 17-8-38 

" 
n 

" 
" 
" 
" Municipalite Bornova 

Com. Ach. Office Sanit. Port lst. 

17-8-38 
t ı -8·38 
11-8-38 
11-8-38 
12·8-38 
12-8-38 
29-8-38 
18-8-38 

Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ankara 23-9-38 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıt . 
Dir. i.conom. " ., 

22·8-38 

Dir. Gen. Cartorraphie Ankara 6·8-38 

Municipalite Samaoun J 1-8 38 
.. 11-8-38 

tere Exp. Cb. Fer Etat Haydarpacha 18-8·38 

Com. Ach. Min . Def. Nat. A•k. 23-8-38 

Ad. G ... Ch. Fer Etat Anlt. 
Caisae H.pacba 

.. 
.. 

11 
11 
11 
11 

11 

11 
11 

10 -

H-

10 -

19 -
10 -

11 
11 

15 -

11 -

11 -
11 -

11 

12 -

11 -

12 -

11 -

11 30 
10 -
10 30 
ıı -
11 30 
11 30 
11 
11 -

15 
11 

11 30 

11 -
11 -
10 30 

11 -

15 30 

15 30 

15 30 

• • • 
87 t. kuru ot alınacaktır. Bak: İst. Lvz. Amir. Sak. ilan· 

!arına. 

••• 
Kuru ot ve saman alınacaktır. Bak: Harici Askeri Kıtaatı 

ilanlarına. 

• • • 
10 t. kesm~ şeker alınacaktır. Bak: İnhisarlar Um. Müd. 

ilanlarına. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 
••• 

İki moto··r satılacaktır. 1 A Bak: st. Lvz mirliği Sak ilan-
larına. 

• • • 
İskarta çul ile ıp ve kınnap şatılacaktır. Bak: İnhisarlar 

U. Müd. ilanlarına. 

Ist. Ticaret ve Zahire -Borsas~ 
(Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbul ] 

3 - 8 1938 

FIA TLAR. ( Coura officielı) 
AfioD (Opium) 
Butday yumutak (81' tendre) 
Butday aert (8le dur) 
Butday kızılca (Ble roux) 
Bakla 
Kut yemi çuvallı (Millet) 

., dökme 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 

" kater 
Çudar (Seigle) 
Suaam (SeHme) 
ı.tmr aarı (Maiı jaune) 
Arpa Anadol (Orıe Aa.) 
Arpa yemlik 

Atatı (Moinı) Yukarı (Pluı) 

5 28 
5 10 

4 24 
6 IO 
5 25 

4 20 

4 5 
4 12 

6-
5 20 

4 26 
6 11 
5 27 50 

Zeftin yatı l.ci yemeklilr (Huile d'ol.) 
Fındık kabuklu (Noiıetteı) 

4 17 50 
38 

4 18 
42 -

Giz Yünü 
Ceyiz içi 
Tiftik mal 

,, otlak 
Pamuk yatı (Huile de coton) 
SuHm ,, ( " •eaame) 
Badem içi 
Darı ıarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
lç fındık (Noiı. decor.) 
Nohut iri(Poiı chichc) 
Kaplıca 

Yulaf (Avoine) 
Faaulye ufak (Haricot ıec) 
Burcak 
Mercimek (Lentiile) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

• Trakya n Thrace 
Sanaar deriıi 
Tavtan ., 
Vartak ,, 
Porsuk ., 
Kunduz 

GELEN-ARRIVAGE 
Afion (Opium) 

Butday (Ble) 
Arpa (Orre) 
Çudar (Seirle) 
Un (Farine) 
Mııır (Maiı) 

Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Faıulye (Haricot ıec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moh;.re) 
Yulaf (foin) 
Suaam (ıeHme) 
Kut yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Poiı Cbiobe) 

609-
101 25 

44 so 
8-

70 -

27 50 

Zeytin yağı (Huile d'ol.) 47 SO 
8. Peynir (Fromare 8.) 
Kater 
Tiftik 
iç fındık (Noia. dec.) 
Razmol 

28 -

53 -

59 - 60 -

GİDEN-EXPORTATION 
Razmol 
Arpa (Orsre) 
Yulaf 
Kut yemi (millet) 
Nohut (Poiı chicbe) 
lç fındık (Noıa dec.) 
Un (farine) 
Susam 
Yapak (Mohaire ) 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marcbea Etrangera) 

Buğday (Ble) Liverpul 3 77 
,. • Şikaıro 3 il 
n ,, Vinipek 3 50 

Arpa (Orıe) Anvera 3 38 
Mısır (Maia) Loadra 3 72 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 6 94 

Kıl 

8ulıur 

BeyH yat 

- 25 Fındık (noiı.) G.Ha111burr 46 -
10 - I ,, L. ,, 45 -
57 -
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Sayfa 6 

. Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
Bergama Belııediyeıi Elektr~k Ekıiltme İl&nı 

1 - Bergama BelediyHinin elektrik tesiıah için aıatıda yazıla 
malzeme kapaiı zarf uıulile ayrı ayrı ekıııiltmeye konulmuttur. 

Lira Teılim mürMeti 

Grup No. 1 - Lolıomobiller ve teferrüatı 19.360 lO ay 
,, 2 - Tranıformatör Jeneratörler 6.250 9 ,. 
n 3 - Al~ak tevettitr tevzi ıebekeai 5 . .f98,50 4 • 
" 4 - Tahtelarz yüksek tevettilr kah. 2.SIO 4 " 
,, 5 - Tevzi tabloları 2.950 9 ,, 
" 6 - İzalatör, ıiperiaaika, ıia-erta v.ı. 2.998 .f ,. 
• 7 - Kabalar 1.422 9 • 
• Q • Potreller 6, 700 4 ,, 

2 - - Bu ı,e iİrmek iıtiyenler gruplara aid tarifname ve fenni 
.. rtnameleri Belediyeden müracadla paraaız olarak ahrlar. 

3 - İhale 2-i90 aayılı kanunun 31 inci maddeai mucibince ka
palı arf uıulile 18. 8. j}38 tarihine raalıyan per,embe rünü aaat 
on beıte ve her ırup ııraai)e ihaleleri Belediye Encümeni huzu
ruada yapılacaktsr. 

4 - Miınakaıaya gireceklerin teklif mektublarını 18. 8. 938 
pertembe fÜnil ıaat 14 de kadar Belediye riyasetine vermeleri 
Jiıımdır. Postada vaki olacak iecikmeler nazarı itibıne alınamaz. 

5 - Ekıiltmeye ıirmek isteyenler her bir grubun muhammen 
tutarının O/o 7,5 niabetinde muvakkat teminat ibrn eylemeleri 
liı:ımdır. 

Talib olaalarıo itbu t•kil Ye ıerait dahilinde yevmi meıkura 
kadar müracaatları veyabud Encümende hazır bulunmaları ilin 
oluaur. 

••• 
Trııhzon Nümune Has. Yap. elektrik tı-sisatı Bak : inşaat 

~~nd~ Tral>zon Valiliği ilAnıııa 
~~~~~~~!!!!!!!!'!!!!":'~!!!!"!!!~!E!!!!!!'!!!~!"!!!~~':'!::~,.,;~<.c~._.._.., ....... """"'._.. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
Kültür Bakanlığındnn: 

Bakanlık hademelerine 46 takım elbise ve ka ket j a pıla-
caktır. 

Kıymeti muhammen~ i 990 lira olup mnv.ıkkat teminah 
75 liradır. 

MONAKASA GAZETESi 

Ankara Valiliğinden 
Onuncu yıl yatı okuluna kok kömürü, odun ve çıra 

alınacaktır. Muhammen bedeli 2772 lira olan bu mahrukat 
açık eksiltme ile alınacaktır . Taliplerin tartnameyi görmek 
üzere hergün Kültür Direktörlüğüne ve ihale günü 
olan 18 Ağustos 938 perşembe günü saat 9 da yüzde 
7,5 muvakkat teminat akçelerini hususi muhasebe vezne
sine yatırdıklarına dair irae edecekleri makbuzla vilayet 

daimi encümenine müracaatları. 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden 
İdarenin Ankara, Yeıilköy, İzmir, Adana ve Konya 

meydanlarına teslim edilmek üzere cem'an 160 ton Tayya
re, 30 ton otomobil benzini kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur· Muhammen bedeli: Teslim yerlerine göre 
hesab edilen meçmu muhammen bedeli 54 080 liradır. 

Şartname ve mukavele projeleri Ankarada P.T.T. Umum 
Müdürlüğü lstanbulda Karakay P. T. T. binaları da
hilindeki İdare gişelerinde görülebilir. 

Ekıiltme 15 aa"uıtoa 938 tarihinde saat 1 O da Devlet 
Hava Yolları Umuuı Müd;i rlük binasında yapılacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin eksiltme şartnamesinin 4 üncü 
maddesindeki vasıfları haiz olmaıı lazımdır. 

İstekhlerin 395-4 liralık muvakkat teminat mektubları 
ve diğer belgeleri ile birlikte mukavele ve şartnamede 

yazılı teslim yerlerine göre tesbit edilen fiat tekliflerini 
havi kapalı zarfları eksiltme saatinden bir saat evveline 
kadar Ankara Çimento Fabrikası karşısında Tayyare Mey-
danındaki Umum Müdürlük binasmda toplanacak Alım Sa

' tım Komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

••• 
88 } ton gürgen odunu alınacaktır. Ha" ~ Harici A lı kıta-

atı ilanlarına 

1 

1 Müteferrik 
Eksiltmeye gırccr.klP-rİn muvakkat teminatını mal sandı· 1 . 

ğına dair makbuz veya banka mektııbu gdırıııeleri i Devlet Demıryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden 
Eksiltmenin 12 ağustos 9]8 cuma gütıü saat 10 eh lı~Ya- 1 

Muhammen bedeli 2040 lira olan 2 veya 4 numarah 
zım dairaFiiııde ınutP.ŞP.kkil korııi'.'>youda y.1pılacaktır. 

dizel veya benzin motörlü 4 adet santrifuj tulumba 23 a-
Askeıi Fabrikıılaı Umunı Müdiirlüğü Satıııalma Komisyonundan ğustos938 sah günü saat 15de Hadarpaşada gar binasındaki 

Tahmin edilen hedeli 1350 lirn olau L50 adet yiiıı ba- 1 satın alma komisyonu t"rafından kapah zarf usulile ıatın 
tani~e askeri fabrika~ar umum n~ii<l.~r~ii~ ı i merkez atıııaJnn 1 alınacaktır . 
komısyoRunr.a 20.8 938 cıımartf~s ı gunn saat 10 dn açık P.k- Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiii vesaik 
~iltmc ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komİs) on· ' ve 153 liralık muvakkat teminatlarını ve teklif mektupla-

5 d_aıı verilir. Muvakkat temina~ o;an 101 lira 2;) kuruştur. 1 rını muhtevi zarflarını eksiltme günü aaat 14 de kadar 
1 komisyona vermeleri lazımdır. 

Kereste, tahta ve saire 1 Bu İşe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki 
Ankara Bele<lı) e~ inden : 1 komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. · 

Bahçele r icin 3 metre hoyundn ke--tane ve gürgen, nı~e il " * • • 
olmak üzere ıs hin kazı k 15 gün ınüddetle ar~ık Pbiltmeye K 1. 1 1 . b 1 . k 1 ,.. üçü..: yo ma zemcfl, u on \'C şönımman ta ozu ıı ına-

konulmuştur. caktır. Huk: D.D.Y. ilanlarına. 
Muhammen bedeli 1800 liradır. 
Muvakkat teminat 135 liradır. 
Şartnamesini görmP.k isteyenlerin hergiin ya:1,ı i~leri ka

lemine ve isteklilerin de 12 ağustos 9:~8 cuma giinii saat 
10,30 ba belediye encümenine müracııatları. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Ankara Valiliğinden: 

l - İlk okullar için muktazi sıra, yazı tahtası ve do
laplar ( 4890) lira keıif bedeli üzerinden açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Taliblerin şartnameyi görmek üzere her gün Kül
tür direktörlüğüne ve ihale ~ünü olan 15. 8. t 938 pazar
tesi günü saat 9 da yüzde 7,5 muvakkat teminat akçele
rini hususi muhasebe veznesine yatırdıklarma dair ibraz 
edecekleri makbuzla Vilayet daimi encümenine müracaatları 

2L2 

Matbaa işleri, Kırtasiy~ Vazıh.ane Malzemesi 
İstanbul Belediyesinden: 

400 Top 57X82 18 kiloluk birinci haınur hattat kitıt 
50 ,, 68° 082 24 - 25 kiloluk çift İıtanbul ikinci hamur kağıdı. 

100 " 57%82 12 kiloluk ikinci hamur battal kiğıt. 
100 ., 57 X 82 12 kiloluk battııl pembe kitıt. 
100 kile Yerli Milori ıiyah matbaa mürekebbi. 
500 metre Muhtelif renk mllcelllt bezi. 

Belediye matbaaaı için alınacak olan ve hepsine 4700 lira 
tabmia edilen yukarda çe~itleriyle miktarları yazılı kağıt veııaire 
açık ekailtmcye konulmuttur. Şartnamea\ levazım müdürlüğünde 
r8rGlebilir. fıtekliler 2490 N. lı kanunda yazılı veaika ve 352 lira 
50 kuruşhık ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 22. 8. · 
988 pazarteai rünü aaat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v.s. 

Askeri Fabrikalar Uınum Müdürlüğü Sahnalma 
Komisyonundan 

6415 ton levamarin kimürü alınacaktır. f ahmin edilen 

bedeli 83395 lira olan 6415 ton Lavamarin köm urü As
keri fabrikalar Umum müdürlüğü merkez Satınalrua ko
misyonunda 20.8.938 cumartesi günü saat 11 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 4 lira 17 kuruş muka
bilinde komisyonda verilir. Muvakkat teminatı 54191ira 75 
kuruştur. 

* • • 
1 Hortum taıııiri. Hak: lst. Beled. ih1nlerına. 
ı !'!'!!!!!~!'!!!'!'!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~ 

L 'lndusrie et le Commerce T urcs 
de l'Huile d'Olive 

(Suite du numero d'hier) 

Ce resulbt eıt dG aux deux 
facteun auivantıı: D'une part, 
lea exportationı d'huile d' olive 

' ııont toıııbees durant l'aonec 
1931), tant du poiot de vue de 
la quarıtite que de la valeur, 
a un niveau exceptionnellement 
bas. D'.ırntre part, la valeur dea 
exportations lotaleı, en 1936 
iı. ete senıiblement superieure 
iı. celle tlea quatre derniereı an
nees . il y a done lieu, pour 
juııer de la situation reelle 
d'etudier l' etat deı exportationı 
durant lea dix annees qui ont 
precede 1936: 

Le total de no& exportationı 
totaleı, durant la premiere pe· 
riode quinquennale allanl de 
192B a 1930, a. ete de s20.ooo.ooo 
de Ltqı., et le total deı cxpor· 
tationı d'huile d'olive, durant 
cette meme periode enviıagee, 
a atteint 20 000.000 de Ltqı. 
La part revenant iı. ceı dernierea 
exportı.tionıı, danı noa expor-

, tationa totaleıı, a done ete de 
2.44 pour cent. Noua voyooı 

pour la periode 1931-35, cette 
proportioo ı'elev~r a 2,74 pour 
cent. La choıe eat due, noo 
point iı. une augmentation du 
exportaliona d'huile d'olive, 
maia plut6t au flechiaııement 

tle la v•leur des exportatioos 

tombees a 14.095.674 Ltqı., 

durant la deuxieme, accuaant 
Je la sorte un recule de 30, 18 
pour ceot environ. Or, si nous 
cemparonı lea deux f eriodea, 
du point de vue quantitatif, 
nouı ee111tateronı une augmen· 
tation ıenıible durant la deu
xieme periode. Lea exporlationı 
ıont eo fait, pauees de 34.350 
tonoes a 49.686 tooneı, ıoit un 
ıurplua de l' ordre de 43,611 
pour cent. Ainsi qu'il a ete dit 
pluı haut le flechi11ement de 
la valeur, malgre une augmen· 
mentaticm importante de la 
quantite provient de la baiue 
generale dea prix, qui, de ıon 
eôte est due a la erise econo
mique que nouı ııubiuona avecJ 
le monde entier. Ce qui a per
miı de pouvoir augmenter la 
<juantite dea exportationıı, c'eı.t 
l'augmentation generale de la 
production du pays, durant la 
deuxierne periode. La moyenne 
aonuell~ de la production pour 
la premiere periode quinquen
nale enviaagh, qui etait de 
19.5()0 tonneı, passe durant la 
ıeconde periode quinquennale, 
a 23.000 toonea, aoit une aug
mentation de 17,27 pour cent, 
envıron. 

totalea durant la periode envi· Extension de l'industrie 
sagee. En effet, lea exportationı de l'huile d'olive en Turquie 
d'huile qui atteignaient 20.287.000 ( . . .. 
Ltqı., durant cette p6riode, ıont La Turquıe eat partıcuhere-

.f Atuıtoı 11.18 

Memento des F o u r n i s e u r ;--- ·~ 
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V endredi 5-8-938 

Cenıtr. blt. ecole Priınaire (Kaynaakamat Tedjde) No 777 
Madrierıı de sapin (Ch. de Fer Etat) No 751 
Oiverses couleurıı (Dir. Gen. Fabr. Milit.) No 155 
Ruban, jumellea, bousso\eı, mire ete. (Dir. Gen. Foreh) No 756 
Conatr. vespuienne et emplacement pour ı:aarche (Mun. Teurroutloıı) 

No 757 
Bottiu, boia d'orme et sel (Dir. G!!n. Cartor. Ank.) No 759 
AuH et plaqueı galv:aniııea (Ch. de Fer Etat) No 759 ' 
Conıtr. dortoir et refectoire (Dir. Exploit. Charbon Zonrouldak) 759 
Viande de boeuf et foin (Gendarm. Tcbaaakkale) No 759 
Foin (Corps Armee Balikesir) No 759 
Produits pour veterinaire et articlea de bacteriolorie (Min. Def. Nat.) 

No 762 
Coatumes et chapeau (Mun. Edirne) No 762 

" pour ıoldata (F abr. MilltairH) No 763 
loia (Div. Elazirue) No 763 
Constr. blti11e aapeurı pompien Scutari (Mun. lat.) No 769 
Fromage blanc (Com. Ac:h. lnt. Ank) No 769 
Pomme de terre (Place forte Tchanakkale) No 769 
Constr. bltiıse corps de garde (Command. Gend . Benehir) 769 
Avoine (Dir. Etable inanlı) No 769 
Mazoute, bui1e machine, benlıne, petrole, ı'toupe (Mun. Tirt) 770 
Beurre (Com. Ach. Mil. Vize) No 770 
Raiıin sec, abricots rriotteı (Mun. lıtanbul) No 770 
Madrierı de char:ne (Mi11. Drf. Nat.) No 771 
Con!lltr. cinema Maiııon du Peuplc (Presid. Maiıon du 

0 Pe1ı1ple Bileci~ 
fernille, tô\c et fer cornier (Denizbank. Dir. Suc. lst.) No 773 

Conıtr. pare pour enfanh (Mun. Hayrabolou) No 776 
Lerumes (Com. Ach. Corp& d' Armee Kaiueri) No 776 
Avoino (Com. Acb. Place Forte lzmir) No 775 
Trompe (Mun. lat.) No 765 
Orge (Com. Ach. Mil. Siirt) No 76S 
Paille ( " Tekirdaa·h) No 766 
Mazoute (Min. Hyı. et Ass. Soc. Ank.) No 766 , 
Transport tabaca en f euille de Brou11e i. lat. via Moudania (IJıf• 

Princıp. Monop. Bursa) No 773 (,1 
Appareils Roentren et accesıı (Dir. Depôt Croi111nt Rouıe (at.) 7 
lınprcıısion reYUe de tapis (Minist. Economie Ank.) No 766 
Pain, viande, riz:, savon, sucre, ••caroniıı ete. (Creohe Kara) 773 
lnııtall. 11rro1are İl Floria (lnren. en Chef For~tı lat.) No 766 
Grıllare, ciment (Mun Ank .) No 767 

6
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Arranıement jardin Samanpazar et conatr. perroles (Mun. Ank.) 7 
Constr. bitisse abattoır (Mun. Daday) No 767 
Leıumea (Com. Ach. Div. lımU) No 767 

" ( " ., Base Navnle Marmarft) No 767 
Constr pavillon et hangu (lnt~nd. Eskichehir) 763 
Beurre (Corpıı Armee Tchorlou) No 763 
Charbon de boiı (lntend. Tophane) No 772 
Benzine (Dir. SOretio) No 764 
Constr. bat. Bourae (Dir. Gen. Vakoufıı) No 764 
lnstall. ırilleıı au depôt do poudre (Mun. Ank.) No 764 
Corı5tr. a l'hôpital Regional Malatia (Vil. Malatia) No 764 
Foin (l>iv. Lulebourru:) No 7o5 
F•l pour chauseetle• (Cemmand. Gendarm. lıt.) No 765 ,ı 
Outilı et instrumenta de menuiaerie (Dir. Office Sanit. Frontierr.5 

Littonux du Min. Hyı. ) No 765 
Leıısivage linge (lnt. Ankara) No 777 
ôois (Com. Ach. Corps d' Armee Kalaseri) No 776 

1
• 

Confection capotes et habitı d'hiver et d'ete (Command. Gen. f't 0 

Forets Ank .) No 765 
Conıtr. ecole Fettk.euy et maiııon quartier groupe upeurı poınPie~ 

Scutari (Mun. lst.) No 76S 
Mazoute et huile pour mllchine (Municip. Tcharchamba) No 778 

• Leı uteriıquea indiqueat une Yenle par YOİe de ıureoeber0 • 

meot apte a la culture de l'o
livier, et le gouvernement de 
la Republique ayant judicieu· 
sement remarque que l'exten
aioo conaiderable de cette cul
ture ne tt!nait qu'a l'umeliora
tion de la techoique agr.icole, 
a priı un certain nombre de 
meaureı danı ce aenıı. il a tout 
d'abord erce uc poıte volant 
de aecours agricoleı dana leı 
vilayet. d'lzmir, de Mughla, de 
Balikeair et de Tchanakkale. 
Dea cours populairea donneıı 
par lea cultivateun leı plu• 
competeots des principaux 
centres de productioo, au ıu
jet de la taille de la greffe et 
des ıoios tecbniqueı a donncr 
arbreı, ont ete inslitueı. Des 
jardins-modelcıı d' oliviers oot 
ete creeı, en vue d'enıeigner 

aux cultivateura, l'application 
dea procedeı moderneı. 

En outre, un projet de loi 
concernant lea meaureı a pren· 
dre pour aaaurer a la culture 
de l'olivier, l'emploi des pro· 
cedea techniquea lcı pluıı avan
ceı, a ete depoıe ala Grande 
Aaaemblee Nationale. Apreı le 
vote de cette loi. il ıera don
ne pluı d'eovergure, a l'acli
vit6 deployea dans ce domaine. 
Par ailleuu, le vilayet d'lzmir 

ıı' 
a prevu danı ıon butlıet, 11

11
, 

ıomme de 15.000 Ltqı., P0 
11• 

le greff age dea olivler• ''1,, 
vageı ıe trouvant danı 1•1 

11
t 

mites de aon territoire, et do ıı' 
le nomb1e depaue dix ınilli0 

11
• 

d'arbres. Dea allocatioa• 
1

111 

11 , • t . ,,,o 
nue es cooıecutıveı ermııı ıııf 

cett• operation daoı l• fi 
court delili pouible. dt 

il exiıte en Turquie, pre• 
1
,, 

100 millionı d'oliYiera, doııt d' 
18 a 20 millionı ıeulenı•"t ı:ıf 
greffes. Toutefoiı, merne d•.,~ 
l'etat actuel dea choıes, I• e 11t 
ture de l'olivier conııtitu• P01ı 
le paya, une aource import•~ı· 
d~ riche11e. Apreaı la proıı' J 
gation de la loi viıee plu• lı'ıı· 
leı 80 milliooa d'olivlerı 111

111 

vagea aeront progreıaif·e,.,e11J 
greffea, et donoeront un ı''cl 
e11or a cette branche ıoıJI 
tante de' l'agriculture. f1.1 

Le ıouvernement de l• ııl; 
publique ne a'est pas eoot~ 
de cbercher a ameliorer le• .qt ., ' cedea de culture, maiı l ti"' 
cup• encore de l'amelior' ,,ıe 
de la technique de l'iod"' el 
d l, . et ' e extraction. il ıong• a , 
une raffinerie, pour effectıl:p~ 
l'interieur du pays lea w"" il'' 
lationı requiıeı par le• fıll 
l'olive a acidile eluee. fi'' 

(Bulletin du Türlı0 


