
( 

I 

I 

,rı 

Ecnebi memleketler ıçın 

12 Aylığı 2700 

SA YlSI 5 KURUŞ 

Günü geçen nushalar 
20 kuruştur 

PAZAR 

HER GÜN ÇIKAR IKTiSADi, M ALi, T ICARi VE ZIRAi 

GAZETESİ 

19 Mayıs 1940 

f------------------------~ 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

!LAN ŞARTLAR! 
ldarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

00-----------00 
Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

19 MAYIS GENÇLİK BAYRAMI 
19 Mayıs; bu milletin kara bahth tarihini kur

hduş ve yökseliş yönUne çeviren bir dehanm 
işe başladığım müjdeleyen gündür. 

Milli Müdafaa Vekili 

SAFFET ARIKAN 

lnkllabımızın Tarihi Günü 

Bu gün Türk tarihinin dönüm 

Karadeniz yalçın sahillerine çarpan 

günüdür. Küçük bir vapnr 

beyaz köpüklü dalgalarına 

Ebedi Şefimiz Aziz ATATÜRK 

gömüle gömüle bu mesut dönüm hadisesini yaratacak olan Büyük 

Şef Atatürkü Samsuna ulaşlırmağa çalışıyordu. Karadeniz, Tür
kiye ve Türk milleti için ak ve parlak bir istikbalin yatağı ol
ll'ıııştu. 

Karadenizin ak köpüklü dalgalarını, beyaz mermer merdiven
ler üzerinden seke seke atlayarak gürbüz ve çevik bir genç gibi 

~erleyen Bandırma vapuru şafakla birlikle Samsun açık limanına 
emirlemişti. 

Bu gün 1919 senesi Mayısının on dokuzu idi. Samsunlular he-

nuz serin bir sabahın derin uykusundan uyanmamıştı. Şehir halkı 

ne kendilerini halasa kavuşturacak olan Büyük Dahinin muva

saletinden ne de istikbalin tarihine başlangıç olan bu seyyahatten 
haderdardı. 

Atatürk Samsuna muvasalati müteak1p şehire çıkarak ilk he

defe varmak istedi. Bu ilk hedef Samsunun nezih halkını ve te

ll'ıiz muhitini teshir etmekti. Samsun muhiti muhtelif tesirler al

tında bulunuyordu. Yurdun her tarafında olduğu gibi Samsun 

halkı da istikbalden ümitlerini kesmişler ve umumi harbin bütün 

fecayii ile örselenen duygularını büsbütün gaybetmişlerdi... Bu 

kıymetli Karadeniz şehrinde yaşayanlar her gün denizden gelecek 

b~r tehlikeye intizar eyledikleri bir zamanda ne garip bir 
C!ılvei kaderdir ki -- Karadenizin çılgın suları bu gün Samsuna 

Yalnız Samsunluların değil bütün Türk milleti ve bütün Türkiye 

İçin büyük bir halaskarı taşıyıp getirmişti. 
Atatürk Samsunda kısa bir zaman içinde bütün Samsunlularla 

koınşu vilayetleri halkının kalplerini teshir etmiş ve Türk ink ılap 
tarihinin ilk yaldızlı sahifesine 19 Mayıs 1919 gününü mesut in

kılabımızın temel yazısı olarak kaydetmiştir. 
Atatürkümüz zinde fakat sakin adımlarile Samsunda az dolaş

l'tııştı, fakat Anadolunun içine, yurdun her tarafına selamet ve 

halas müjdeleri gönderiliyordu. 

Atatürkün Samsunda bulunuşu milli mücadele hislerine, Türk 
tııhunun enerjilenmesine kaynak olmuştu. Bütün millet Atatürke 

kalplerinde yer vererek Ona imanla bağ-landıklarına and içtiler. 

lşte bu gün o and ve imanın ölmez mukaddes eserini yaşa
Yoruz. 

Büyük dahi, aziz halaskarımız Atatürk ne kadar kudret ve 

ebediyetle kalplerimizde yaşayorsa onun büyük ve ölmez eseri de 

~nun kadar ebedileşerek hislerimize, kalplerimize hakim olarak 
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Milli' İstiklôlımızın mebdei olan uğurlu günü lcsiıl' için Snınsunda rekzedilen 

ATATÜRK HEYKELİ 

"~"''"'~ 
"" '.! 4 .. ~ f'J'.<. s.! 

Kıymetli bir hatıra: Ölmez Alatürkün Samsuna üçüncü defa gelişi münasebetiyle 

el yazısı ile teshil ettiği intibaı. 

Bazı biçare dir slfırlardan, 
En müselsel as1rların sayısı 
Bazı bir günde beş asır vard1r: 
M esela Türkün "'19,, Mayısı . .. 

MITHAT CEMAL 

Mustafa Kemahn Samsunda vata n toprakla
rına a ya k basbğı an, o bölünmez zaman, Türk 
tarihinde ye ni bir de vrin başlangıcı olarak her 
türkün can evinde yaşiyor ve yaşayacaktlr. 

Maarif Vekili 

HASA N ALI YÜCEL 

Gençlik ve Bayramı 

19 Mayıs güven, sevinç ve haraket günüdür. Yani ruhumuzu, 

kalbimizi ve varlığımızı kendine bağlayan Milli Bayramdır. 

GençTürk milletinin yılmayan azmi ile kazanılan inkılap za(erinin 

bu tarihi gününü kutlarken, aziz Atamızın ebedileşen varlığı ö

nünde hürmetle eğiliyoruz. Atamızın eserini canımız kadar 

sevdiğimiz için bu kıymetli esere bağlılığımız dahi sonsuzdur. 

Türk milletinin büyük halaskarı 19 Mayıs gününü gençlere 

Reisi Cumhurumuz 
Milli Şefim iz iSMET INÖNÜ 

bağışlamıştır. Bu gunun Türk gençliği için bir saadet ve tefahur 
mebdei olmasını istemiştir. 

lşte_bütün gençlik, bu gün bu temiz arzuya k:ı.lb \'e ruhlarını 

bağlayarak kendilerine emanet edilen yurdun her köşesinde o bü
yük azizi takdis için başlarını eğiyorlar. 

Şimdi gençlerin başları doğrulacak ve nemli gözlerin parlaklığı 

artacaktır. Çünkü, yaşaran gözlerin önünde ışıldayan bir ufuk 

belirdi. Nurlar saçan bir manzara karşısında kalan o gözler Ala

türkün hayalı arkasından ilerleyen ve onun kıymetli gölgesi olan 
Milli Şef lnönünü görüyor. 

Gençler, hürmet ve minnet vaziyeti alıyorlar. lnönü kahrama

nını, inkılap pişdarım selamlayorlar. Gençlik övünüyor, sevinçle 

Milli Şefine: ı•biz Atatürk çocuklarıyız. Onun eserini tamamlaya

cak olan lnönüye bağlıyız. Azmimiz, idrakımız, irademiz, hisleri

miz hep senden ilham alacaktır. O bizi nura kavuşturdu, sen 

bizi hayata, irfana kavu~turuyorsun. Gençiz, dinciz, bu güzel yur

dun ebedi bekçisiyiz. Varlığımız milletimize varlık, say ve gay

retimiz memlekete saadet getirecektir. Sen onun çizdiği inkişaf 

ve teali yolunun pişdarısın, biz de Senin arkandan aynı yolu 

takip eden nesiliz. Türk nesli, nesillerden nesillere, ruhlardan 

ruhlara ve yükselişten yükselişe ilerledikçe, Senden ilham alacak
tır>> hitabında bulunuyor. 

lşte Samsun limanından bütün Türklüğe saçılan manevi ruhun 
ölmez ve daima payedar olacak olan enerji: 

lsmet lnönü bile bu enerjiden ilham alarak ve Atatürke bağ

lılığını isbat ederek öksüz yurdun halasına koşmuştu. 

aşayacaktır. 
MÜNAKASA GAZETESl 
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Onunla el ele, baş başa verdiler. Her ikisinin ruhu ve kal

bi yurdun selameti ve saadeti için birleşmişti. O mesud birleşme

nin bu gün feyizli ve bahtlı neticelerini idrak eden Türk milleti, 

Türk gencine ağuşunu açmış ve onu yükseltmeğe çalışıyor ve ça

lışacaktır. 
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Karadenizin incisi: Samsun 
COÔRAFİ VE TARiHi 

DURUM 

Samsun şimali Anadolunun 
muhim vilayetlerinden biri olup, 
şimali Karadenizle, şarkı Ordu, 
cenup şarkı Tokat, cenubı Amas
ya, garbı Çorum ve Sinop vi
layetlerile çevrilmiştir. Mesahası 

9576 kil. kare olup, nufusu 
338,717 dir. 

Vilayetin merkezle beraber 8 
kazası şunlardır: Merkez, nufusu 
62464, Bafra 74803, Çarşamba 

58505, Terme 28660,Kavak 28095 
Havza 25877, Ladik 18617, Ve
zirköpru 39696. 

Vilayetin düzlükleri ile dağ
lıkları zengin ormanlar, her çe
şit meyve ağaçları, gür otlu 
çayırlarle kaplıdır. En nefis 
cinslerden tülün, çeşitli hububat, 
sebze ve meyva çok yetiştirilen 
ürünlerdir. 

Vilayet merkezi olan Samsun 
şehri Anadolunun simal kıyıla

rındaki iskelelerin en büyüğü ve 
en işleğidir. lstanbula uzaklığı 
324 mildir. Samsun şehrinin nu
fusu 1890 sıralarında 11,000 iken 

tarafından yeniden ihya edilen 
[IMAS - IMISüS - AMISÜS] şeh
ridir. 

Diğeri i5:e Anadolu Selçuki
leri tarafından 1071 den sonra 
Amisüs'ün bir sapan menzilinde 
ve deniz kenarında kurulan 
şimdiki Samsun şehridir. Osmanlı 
hükümdarı Çelebi Mehmet za
manına kadar bu iki şehir yan
yana ya~amıştır. Pontuslularla, 
Romalılara,Bizanslılara istila sah
nesi olan Amisüs en son Cene
vizlerin elinde iken Samsun şehri 
de Hızır bey idaresinde bulunu-
yordu. , 

Çelebi Mehmet son ve kat'i 
olarak Samsun ve Amisüs'ün 
Osmanlı devletine ilhakı için 
o~lu Muradın lalası Bıcır oğlu 
Hamza beyi bir ordu ile gönderdi. 
Samsun sulhen ve Amisüs harp
le zaptedildi. Türk ordusuna mu
kavemet gösteren Amisüslüler ni
hayet şehre dört yandan ateş 

vererk gemilere binip kaçtılar. 

Şehre giren Türk ordusu yangını 
söndüremedi. Osmanlı de" leti de 
bütün imar kuvvetini Samsuna 

Saın5un Vilayeti ve kazalıırınııı hudutlarını ııöstercn kroki 

bugün nufus sayısı 32482e yük
selmiştir. 

Samsun, şarkında ve garbında 
olmak üzere denize doğru birer ge
niş yassı çıkıntı teşkil edenKızılır

makla Yeşil ırmağın del laları ara
sında açılmış yine öylece geni~ 
ve silik bir girintinin ortasında 

yer tutmuştur. 
Mert ve Kürtün ırmakları 

şehrin iki tarafında burada deni
ze kavuşur. 

Yükseklikleri birkaç yüz met
reyi geçmiyen ve denize tatlı 

yamaçlarla bakan sırtların ete· 
ğinde kurulmuş bulunduğu ıçın 

Samsun şehrinin denizden görü
nüşü anfiteatrı andırır. 

Samsun, zengin hinterlandında 
yetişen hububat, deri, yün gibi 
hayvan mahsulatı, tütün, afyon, 
meyve ve keten, kenevir gibi 
çeşitli maddelerin toplanıp ihraç 
edildiği bir mevki olmak itiba
nle hem işlek bir liman, hem de 
faaliyetli bir sanayi şehri sayı

lır. 

Samsun tarihini mütalea eder
ken, daima iki şehir hatırlamak 

icabeder. Biri Etiler tarafından 
kurulan ve şimdi düz bir alan 
halinde bulunan [Kara Samsun] 
ismi verilen ve bilahara Daryüs'un 
damadı Sevinç Hanın oğlu IMAS 

verdiğinden Amiı:üs bu suretle 
ortadan kalkmış oldu. 

19 Mayis 1919, Samsun taliin
de şeref yıldızının parlamağ:ı baş

ladığı mutlu gündür. 
Büyük Şef ATA TÜRK göçen 

es'~i tarihin yıkıntıları üzerine 
yeni bir vatan kurmak azmi ile 
Anadoluya Sam~undan ayal. ba:;
mı ,lardı. Bu çıkı~ Samsuna ta
rihlerin övdü~ü b ldele-rden üı:

tün bir vatlık geliı miş ve onla
rın e"'s:z gıptasını üzerine top
!:: "'l :tı {. 

1919 Mayısının 19une:u günü 
bir parola gibi vatan ufuklarını 
dolaşan bu çıkış haberi, büyük 
Türk ihtilalının başladığını bil-
dirirken 11anlı zaferlerin ve me
sut günlerin müjdelerini de ve
riyorudu. 

Türk milletinin en kara gü
nünde Karadenizin korkunç dal
galarını aşarak Samsuna ayak 
basan Mustafa Kemal, ümitsiz 
kalplere iman ve kuvvet kaynağı 
oldu. Samsunlular, Onu, göklerin 
nihayetsiz kudretlerini berabe
rinde taşıyan erişilmez bir var
lık olarak tanıdı. istiklal ve in
kilap tarihinin ilk gününden iti
baren her an artan sarsılmaz 

inanla büyük kurtarıcısına bağ
landı. 

Her yıl sevinç ve heyecanlar 

Samsunun işlek bir merkezi: Bankalar Caddesi 

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

19 MAYIS 
Aslanlar aslanı mert yiğit kişi, 

Cihana gelmemiş asla bir eşi 
Gökler de görmemiş böyle güneşi 
Parladı yurduma çıkb Önderim. 

* 
19 Mayıs'ta ilk adım atb, 
Umutsuz hastaya can hayat, katti. 
Anadolum uzda kıvanç yaratb 
TürklUğün elinden sıkb Önderim. 

* * 
Fırt.na yel g ibi cepheye koştu, 

Akdenizi amaç gösterdi coştu , 

Bu yaman savaşa f e lek te şaşb 
Bayrağı İzmire çakb Önderim. 

• 
Biz abı hayati kaynaktan içdik, 
Pek kısa çeğlarda çok engel geçtik 
Yüceldik yükseğe uçtukça uçtuk 
Onurlu kol kanat takti Önderim. 

* * 
Samsunlu kutlular uğurlu izin, 
Esenlik kaplasın değerli özUn, 
Acunda solmasın ay gUneş yUzün 
ışığı duyğuma akli Önderim. 

* * 
Göz k1rpmam uğrunda olsada ölUm 
Yurtsever aşkından dönen değilim 
ATATÜRK sevginle ateştir gönlüm 

1 

Bu ateş hızımı yakb Önderim. 

N. DAGISTANLI 

------------------------~--__.,, __ ~ 

FUAT TUKSAL 
Değerli Samsun Valisi 

içinde kutlanan 19 Mayis Ata
türk günündeki çoşkun tezahür
ler Samsunluların büyük Ata'.sına 
karşı beslediği sonsuz minnet ve 
şükran hislerinin en temiz ifade
sidir. 

Büyük kahraman 1919 da ika
met buyurdukları (Mıntaka Palas) 
bugün Cumhuriyet Halk Partisi 
binasıdır. 

Samsunda partililer bu mutlu 
çatı altında şeflerine karşı kalp
lerinde daima inan ve sevgi ile 
onun çızdığı yolda çalışmakta

dırlar. Bu bina dahilinde aynen 
muhafaza edilmekte olan Büyük 
Kurtarıcının yattıkları ve çalış
tıkları iki oda Kurtuluş tarihinin 
ilk günlerinin ölmez birer şahidi 

olarak şerefli hatıralar saklamak
ta ve Türk gençliği tarafından 
daima hürmet ve hayranlıkla zı

yaret edilmektedir. 

EKONOMlK DURUM 

Geniş bir hinterlandın Karade
niz kıvısında ba"lı<:a ihraç i kele
si olan Samsun, çok eski zaman
dan beri memleket iktisadiyatın

da mühim bir mevki tutmu~tur. 
Müteaddit vilayet mıntıkasını içi
ne alan bu hinterlandın yetiştirdi
ği çeşit li maddelerin ihracına ve 

bu vilayetlere hariçten gelecek 
malların ithaline kapu olan Sam
sun, aynı zamanda kendi mıntaka
sında yetişen ve bütün dünyaca 
büyük bir söhreti haiz bulunan 
tütünlerinin nefasetile de ekono
mik önemini bir kat daha arttır
mıştır. 

Anadolunun çimal bölgesinde
ki vilayetleri denize bağlıyan en 
kısa yolun Samsunda denize u
laşması limanın ekonomik ehem
miyetini istikbal için de bir ga
ranti altına almış bulunmakta
dır. 

Samsunun memleket harici ile 
olan münasebatını iki safhaya 
ayırabiliriz. Biri, doğrudan do
ğruya Avrupa limanları ile olan 
ihracat ve ithalat vaziyeti, diğeri 
de bu ithalat ve ihracata lstan-
bulun mutavassıt bir rol oynamı
sıdır. Bundan ba~ka Samsunun 
mücavir iskelelerle olan mün:.ıse

batı de oldukça kabarık bir ye
kun tutmaktadır. 

Cumhuriyet devrinden evvel 
Samsunda ancak bir iki banka 
mevcut bulunuyordu. Bugün Sam
sun şehrinde Cumhuriyet Merkez 
Bankası, 1~ ve Osmanlı bankaları 
tüccar ve çiftçinin banka ihtiyaç
larına cevap verecek mahiyet ve 
faaliyette mesaı ibraz etmekte
dirler. 

Samsun Ticaret odası kırk iki 
yıl evvel teşekkül etmiştir. Oda
nın şimdiki sicil kayıtlarına göre 
1938 yılında küçük tüccar ve 
esnaf hariç olmak üzere Samsun
da 790 ticarethane mevcut olup 
bunun 754 ü Türk tüccarına ait
tir. Ticaret ve Sanayı Odasının 
murakabesi altında muntazam teş
kilata bağlı 15 esnaf cemiyeti 
vardır. Bu cemiyetlerin üye ade
di 6281 dir. 

Samsunda Zahire ve Emtia 
Borsası 1925 te açılmıştır. Borsa 
ilk günlerden başlıyarak en ziya
de müstahsil köylünün menfaatle
rini korumağa çalı~mış, yavaş ya
va!/ bütün ticaret erbabına fayda
lı olmuştur. 

Bugün Samsunda bütün zahire, 
huhubat, her nevi bakliyat alım 
satımları borsada cereyan etmek
te ve her günkü muameleler mun
tazaman tesbit olunmaktadır. 

Ürünlerimizi analize edebilmek 
için lazım olan aliit ve edevat 
bulunduğu gibi arpa, buğday, yu
laf, gibi mahsulün evsafını tayine 
mah;·· müker · -ıel hektolitre la-' . 
kım da vardır. 

Jı.ııisarlar idaresin°in, Samsu-

başarılar elde eden bir vilayet· 
tir. 

Son onbeş yılda köylerde 47 

okul binası, 69 köy konuk odaS1
• 

56 köy odası, 39 beton köprü ve 
menfez, uzunluğu 1047 metre)1 

bulan 172 ahşap köprü, 412 ıııe
tre uzunluğunda muhtelif ıneıı· 
fezler, ayrıca 25 metre uzunlu· 
ğunda iki tane kagir köprü, 9().'.l 
kilometre yol yapılmıştır. 

Bundan başka ayrıca 2007 kı· 
lometre yol tamir edilmiş. kava~· 
lıklar, tuğla ocakları, anıtlar, bii· 
yük köylerde sıhhi hanlar vücu· 
de getirilmiştir. 

Umumi köy kalkınması içiıı 
1936 yılında köy bürosu, 1937de 
de köy katipleri teskilatı kurula· 
rak köy paralarının toplanıp sat" 
fedilmesi ciheti muntazam usul ,e 
esaslara bağlanmıştır. 

Köy kanunu hükümlerinin ti· 
yıkile ve köylü faydasına tatbı
kini temin maksadile merkezde ,-e 
mülhakatta köy katipleri kursl~ 
açılmıştır. 

it:~~. 
ZİRAİ DURUM 

• ... ,. Vilayette ziraı kalkınmayı tt' 
min edecek çalışmalar çok veriıııl 

A tnlürk iskelesinden şehre bir bakış 

nun en ehemmiyetli bir kazanç 
kaynağını te~kil eden tütüncülü
ğün terakki ve inki~af ı yolunda 
sarfetmekte olduğu mes.ıi hızla 

artma!-.ta ve bunun neticesi ol:ı

ı ak tütün rekoltemizde her sene 
i?Jim ve hava ~artlarının müsaa
desi nisbetinde tezayüt göze çarp
maktadır. 

S,ımsun Vilayetinin bir yıllık 
tütün i!;tih!.ali 8-10 milyon kilo 
arasındadır. Bu tütünün takribi 
değeri 7-8 milyon liradır. 

Tiitün istihsalinde olduğu gibi 
imalat tarzını da fenni bir şekle 
koyan idare, kendi imalathane
sinde hergün binden fazla işçi 

kullanmakta ve bütün sene fası

lasız bu işi devam ettirmekte, 
böylelikle binlerce yurttaşın ge
çimini temin etmektedir. 

Tütüncülere tambir kolaylık 
göstermek ve zürra tütünlerinin 
iyi mühafazasını temin etmek mak
sadı ile mevcutlara ilaveten 
Samsun Tütün Merkezinde 160 
bin liraya yeni bir depo tesis e
dilmistir. 

KÖYCÜLÜK HAREKETLF.RI 

Köycülük ve köy kalkınması 
davasında yurdun diğ"er bir çok 
yerlerinde olduğu gibi Samsun da 

olmuştur. Çiftçiye yeni pulluJ.:lsf 
dağıtılmış ve muhtelif vilayetle~ 
den muhtelif cins tohum getirt• 
miş, dolayısı ile tohumların isl

3
• 

hına gayret edilmiş, nebati hııst•• 
lıkların önüne geçmek için ıaııfll 

ııt 
gelen tedbirler alınmış, ~ıı ·r· 
hayvanlarla mücadele edilınışt• 

d b• Bu mücadele son yıllarda 3 d' 
·~ok görülmektedir. 1935 yılı0 ·,e 
7739, 1936 da 7785, 1937 de 1

• 

6044 domuz itlaf edilmiştir. so: 
on senelik domuz itlafı yekilJI 
48.856 dır. 

Z. 1. ·k ~uhif!I 
Jıraat po ı tı ·asının en nı ~ 

problemlerinden ikisi olan ara 
yetmezliği ve arazı açlığı ınesel~ 
1 · "h · 1 1 10 
erı ı tıyacı o an yurttaş ara oe· 

prak dağıtılmak suretile halle , 
bilmek yolunu tutmuştur. Bu ~· 
retle istihsalat yıldan yı la 3 

mıştır. 

Ziraatin bünye.si içinde ehe111• 
· ti" l d b" · · · l edeli mıye ı yer er en ırını ışga . 

şube muhakkak ki, meyvecilit.:tıt· 
Vilayet ve çevresi iklim ve tO" 

ıı· 

prak şartlarının elverişli olın35ı,, 
")dil 

dan meyve hususunda yüz gu tİ' 
reeek bir mevkidedir .Meyvele 

(1 

mizin cinslerinin eyileşmesirıeı 'i· 
tatbikine çalışarak yurt ekorı0~11 
sine büyük vaitlerde bulunıın I· 
ziraat şubesinin atisi emniyet 

11 

n 

Samsun Orta Okul binası 

19 

&alon 
tiiıeı 
leesiı 
Çifte 

land~ 
bunı~ 



Karadenizin incisi: Samsun 
( 3 üncü sahifeden devam ) 

~laliyet derecesi arttırılmış ve •nr •z.ama konmuştur. 
k Meınleket gençliğ'İnin ötedenberi 
akVvetıe ihtiyaç hissettiği spor 
B nı Vilayet Hususi idaresi ve 
.
1 
elediyesinin değerli yardımları 

1 
e Vücude getirilmiş, Karadenizi n 

tn <>" 1 S ı· · lıe ?uze stadı amsun genç ığıne 
dıye edilmiştir. 

1 
Bu tesisten başka bir güreş 

~ 0 nu temin edilmiş, ve sahilde 
~I bir deniz banyo mahalli 
~esis edilmiş, bölgede mevcut 
Çıfte.Yarış sandallarına talim yans 
~ndalları da ilave edilmek sureti le 
Unların miktarları arttırılmıştır. 

d Samsunda güzel bir bina için-
e. 1936 yılında kurulan Vilayet 

llıuz. . 
t esınde az zamanda çok eser 
OJ>lanrnıştır. 
~ Müzenin ort.:ı salonu Ulu 
b~tarıcı ATA TURK'ün kıymetli 
llstlerini çerçeveliyen kurtuluş 

~\'aşının 19 Mayıs 1919 dan iti
l ~en Samsundaki safahatını gös
ı:~ı;n tarihi fotograflar süslemek-

ır. 

Set Elen, Roma, Pont, Bizans, 

11
• Çuk, Osmanlı devirlerine ait 

"'ıırn· Ilı ış topraktan ve mermerden 
b llııanna heykeller, destiler, ka-
~ttınalı tuğlalar, !ahi tler, iske
~ tler, yazılı sütünler, mezar taş
Ilı l'ı, kitabeler, mermerden oyul-

llş toplar ve gülleleri, sütün baş-

her gün bu umumi kütüphanede 
bulunmaktadır.Kütüphanenin 1937 
yılı okuyucu sayısı 94.000 kişi

dir. Bu rakam daha evvelki sene
lere nisbetle dikkate değer bir 
artış göstermektedir. 

BAYINDIRLIK 

Onbeş cumhuriyet yılı içinde 
inşaat bedelleri vilayet bütçesin
den verilerek Samsun vilayetinde 
vücude getirilen bayındırlık eser
leri şu suretle hülasa edilebilir : 
yapılan yollar 332 kilometre, 
menfezler 447 adet, köprüler 104 
adet, ve bunlara harcanan para 
mikdarı : 2,073,403 Lira. 

Samsunun muntazam yolları 

üzerinde civar iç vilayetlere mo
torlu nakliyat kolay ve ucuz ya
pılmağa başladığı gibi sahil bo
yunda Sinop sınırından Orduya 
kadar uzanan şoselerde bütün köp
rü ve menfezler yapılmıştır. 

inşaat bedelleri Nafıa Vekale
tince umumi büdceden verilmek 
suretile Cumhuriyet Hükumetinin 
mu::- m iki eseri olarak kı. .ılan 

270 n.dre uzunluğundaki betonarme 
Çarşamba-Yeşilirmak köprüsü ile 
250 metre uzunluğunda Safrada 
Kızılırmak üzerinde Çetinkaya 
köprüsü değerli bayındırlık başarı
larındandır. 

Samsun Vilayet Müzesi 

lık 
ıııu Ve kaideleri, aslan haykelleri 
d ~nin zenginliklerini teşkil e-er, 

Ilı ~ltın ve gümüş kakmah kıy-
etJ, 'J·h 1 · h llıi~f sı a ko leksıyonları, zır 

Oını erler, çok eski devirlerden 
ıı.. ~nlı devrinin sonuna kadar 
lın 1 llıış çok nadir, bir kısım al
lliıı rrıeskukiit kolleksiyonu müze-
~a 1de~erli eserlerindendir. Os-

ıı 1 d . . ki ~k • evrıne aıt mo:ıayı ı ve 
~k güzel tavanlar müzede ol-

ta geniş yer kaplamaktadır. 
ita • tnografik kısımda ise musan
lu[ tşlerneli yağlıklar, pişgirler,ör
t~~ kıymetli sancaklar, tarihi 
rıınş anlar, alemler, kavuklar, gü
la.- ' Ve sedef kakmalı sandukça
kad amalar, hamayıllar, bilhassa 

ın - d k terd muzeyyenatın an emer, 
ç._'lı anlık, yüzük, küpeler, göze 
. Nn . köşeleri işgal etmektedir. 
~~r efır, darap, kudum, süfre, 
~ 1: keşkül, daire, çalpare iri 
lt~ 1 

tesbihler gibi çok eski 
~k~ deşyası camekanları doldur-

a ır. 

da ~İizeyi zenginleştiren bir grup 
~e~ eııısali nadir bulunan müzeh
~l;-a elyazması Kuranlar ile diğer 
1\tı:;nası eserler, methiyeler, be-

S ' fermanlardır. 
bnıu~tıısun vilayetindeki mevcut 
~~ eski eserleri ihtiva eden 
'\ıı ç~k güzel çerçeveleri doldu
~\ııd <>tograflar ayrıca kayde şa
'lıellıt Müze, emek ve masrafla 
tj •i eketteki bütün tarihi eserle
~k~esinde toplamak için çalış-

adır 
~ . 

Y~}tllzi kütüphanesi, Samsunda 
~lig et Hususi idaresi tarafından 
~ı kCdilen, halkın okuma ihtiya
"ııeı arşılayan modern bir kültür 

Sese 'd· }! sı ır. 

tıltıi: günkü kitap sayısı 15.000 
11ııda · Ayrıca yurdun her tara

Çıkan mecmua ve gazeteler 

Yol bahsinde demiryolunun 
büyük mevki ve hizmetini de 
kaydetmek ve onun Samsun ha
yatına taze can getiren yeni bir 
damar olduğunu tebarüz ettirmek 
bir borçtur. 

Samsunun devlet merkezine 
mesafesini on günden 33 saate 
indiren çelik raylar vilayet çe
vresinin ekonomik hayatında ol
duğu gibi sosyal ve kültürel var
lığında da müsbet ve hayırlı ne
ticeler meydana getirmiştir. 

SU iŞLERi 

Su işleri Samsun Şubesi 1929 
yılındanberi faaliyettedir. Sakar
yanın mansabından Yeşilirmağa 

kadar olan yurt parçası içinde 
15 vilayet arazisinin su işlerini 
üzerine alan bu şube Samsun Vi
layeti çevresinde de kendi mev
zuu dahilinde kıymetli başarılar 
elde etmiştir. 

Son yıllar içinde açılan kanal
larla 23 bin hektar eraziyi kaplı

yan Hamzalı bataklıkl arı kurutul
muş, ziraate salih bir hale geti
rilmiştir. Bu iş için 114 bin lira 
sarfedilmiştir. Mütehassıslarca ha
zırlanan projenin tatbiki halinde 
daha 120 bin lira sarfiyle Dikbı
yık ve T ekeköy arasındaki batak
lıkların tamamen kurutulması te
min edilecek ve daha 7 bin hek
tarlık erazi ekilmiye elverişli sa
ha haline sokulmuş olacaktır. 

Yeşil ırmağın Çarşamba kasa
basında yapmış olduğu tahribata 
manı olmak ıçın Yeşilırmağın 
sağ sahilinde 21 tane mahmuz 
inşa olunmuş ve bunlara 38 bin 
lira sarfedilmiştir. 

Bu mahmuzlar tesirlerini gös
tererek Yeşilırmağın tahrip etmis 
olduğu arazinin aynı ırmak tara
fından doldurulmasını ve dolayı-

MÜNAKASA GAZETES 1 

Bafra-Çetinkaya köprüsü 

sile tekrar kazanılmasını temin 
etmiştır. 

Şu işlerince bu arazi üzerin
de 12 bin söğüt fidanı da dikti
rilerek Yeşilırmak tahribatının 

bir daha tekerrürüne set çekil
miştir. 

Şu işleri ; Samsun kısmında 
halen Ladik gölünün kabartılması, 
Terme bataklıkların kurutulması, 
Bafra Balık gölü ve civarındaki 
arazinin islahi etüdleriyle meş

ğul olunmaktadır. 

~ ı\ÔLIK VE iÇTiMAI YARDIM 

. : 
lŞLERl 

Vilayet sağlık işleri mevzu
unda en önce Samsun memleket 
hastanesinden bahsetmek icabe
der. Bu hastane 1903 yılında 
halkın yardımı ile açıldı. Mah
sus bir komisyon tarafından ida
re edildi. Masrafı karşılamak ü
zere de tütün iskelesi varidatı bu 
işe tahsis olundu. 

1925 senesinde meydana geti
rilen röntgen tesisatı ile radyosko
pik ve radyoğrafik muayenelere 
başlamış, bu vasıta ile 10745 has
tanın hayat ve sihhati korunmuş
tur. 

1926 yılında hastane cihazla
rı arasına ithal edilen Kuarts 
lambası, bez, kemik ve harici has
talıkların tedavisinde Sollüks lam
bası ise iltihap vakalarında çok 
faydalı olmuştur. 

Adele ve sinir romatizmala
rında : kadın hastalarında en son 
devayı veren diyatermi cihazı da 
hastaneye 1933 yılında girmiştir. 

Kuruluşunda yalnız tek bir 
binaya ve 50 yatağa sahip olan 
hastane alakadarların iyi görüşle
ri ve Vilayet bütçelerinden veri
len tahsisatlarla pansuman daire
sine, intani hastalıklara, idari kıs
ma mahsus pavyonlara kavuşmuş 
ve yatak adedi 110 a çıkarak tesi
satını geniş!etmek yolunu tutmuş
tur. 

1935 senesinde alınan etüv 
makinesini de faaliyetlerin iyi bir 
neticesi olarak kaydetmek doğru 
olur. 

Eskiden hastalığını ve yarası
nı tedavi ettirmek için bir mel-

ce, sıtmasını iyi ettirmek ıçın 

çare arayan halk bugün memle
ket hastanesinde şifa bularak se
vinç yaşları arasında evine dönü-
yor. 15 yılda bunlar için 850.000 
lira sarfedilmiş, 73.228 hasta te
davi görmüştür. Onbeş Cumhuri
yet yılında Memleket hastanesin
de tedavi ğören hastaların adedi 
şunlardır: Ayakta tedavi 40438, 
Yatakta 32790, yekun 73228. 

Memleket Hastanesinden baş

ka Samsum merkezinde bir Züh
reviye hastanesi de vardır. 15 

yıl içinde bu hastanede 30.000 
hasta tedavi görmüş, bu hususun 
temini için de 230.000 lira har
canmıştır. 

Samsun'un mübadil ve muha
cirlerin en çok toplandığı iskan 
mıntıkalarından biri oluşunu Sam
sun iktisadi ve içtimai harekatin
te aramalıdır. 

Lozan ahitnamesi mucibince 
Samsun ve çevresinde iskan edil
mek ve iç Anadoluya sevkolunmak 
üzere Cumhuriyetin ilk senelerin
de 13.952 aile Samsun vilayetine 
gelmişti. Bu miktann yalnız 8167 
kadarı merkez kazası dahil olmak 
Üzere diğer kazalarda iskan edil· 
miştir. 

1925 senesinde gelen 8264 
aile yine Samsun ve çevresinde 
iskan edilmişlerdir. 

Mübadil olarak Samsuna gelen 
yurttaşlar, metruk emlaktan evle
re yerleştirilmiş, kendilerine ye
tecek kadar toprak dağıtılmış, 

ticaret ve san'at erbabına mağa

za, depo, dükkan verilmiş, her 
nevi ihtiyaçları göz önüne alın

mıştır. Mübadillere yeni yaptı

rılan 1000 ni mütecaviz evle 30 
köy kurulmuştur. 

BELEDiYECiLiK VE UMRAN 

HükOmet konağı yanındaki 
ı-eniş 5ahada (Gazi parkı) 'arliyle 
güzel ve herkesin takdirini ı ... za
nan bir park vücude getirilmiş 

ve bu parka inkilabımuı manalı 

bir surette yaşatan (Atatürk Hey
keli) konulmuştur. Bu heykel yüz 
bin lira sarfiyle heykeltraş Kri
pele yaptırılmış ve 1931 yılın

da rekzolunmuştur. 
Şehrin varlığı koruyabilecek 

bir şekilde ve 1925 yılında mo
dern bir itfaiye teşkil edilmiş ve
sait ve mürettebatı her türlü teh
likeyi önliyecek bir surette ihzar 
olunmuştur. 

Şehrin tenviratı ve sınai mü
esseselerinin ihtiyacı için sekiz 
yüz beygir kuvvettindeki üç di
zel motorünün çevirdiği 700 K. 
V. A. !ık 3 alternatörlük bir e
lektrik sentralı vardır. Bu santral 
şebeke tesisi masarifi dahil olmak 
üzere 380.000 liraya mal olmuş· 

tur. Santralın senevi istihsalatı 

1.152.085 kilovattır. Bu mıktarın 
527.908 kilovatı evlere ve bina
lara, 180.818 kilovatı sokak ten
viratına, 305.109 kilovatı sınai 

müesseselere sarfolunmaktadır. 
Şehirde vaktile Mert ırmağın

dan getirilen çamurlu ve mevadı 
ecnebiyeli su içilmekte iken 1928 
yılında beş kilometre mesafede 
su kuyuları açmak ve terfi maki
nesi ile şehrin yüksek mahallinde 
vücude getiri len su deposunda 
muhtelif semtlere yeni borularla 

tevzi olunmak suretile su şebe
kesi meydana getirilmiştir. Bu te
sisat için 400 bin lira sarfedil
miştir. 

Şehirde bir kısmı font; bir 
kısmı tazyikli ve bir kısmı adi 
olmak üzere 56 çeşme ve bir bü
yük havuz vardır. Su sarfiyatı 

senevi 466.240 metre küptür. Be
her nüfusa yevmi elli litre su 
isabet etmektedir. Belediye iske
lelerinden birine dekovil yaptı

rılmış ve elektrikli vinç konul
muştur. 

Cenazelerin yıkatılması, teçhiz 
ve tekfini için fenni şeraiti cami 
bir gasilhane meydana getiril
miştir. 1936 yılında çocuk mua
yene ve müşavere evi adıyle bir 
müessese kurulmuş ve 1938 yılın
da doğumların sıhhi şartlarla ve 
parasız olarak yapılmasını teminen 
doğum işlerini de içinde almak 
üzere Doğum ve Çocuk Bakım 

evi vücude getirilmi!itir. 
Burada çocuk ve doğum has

talıkları mütehassısları ile bir 
ebe hemşire, iki hasta bakıcı ve 
bir idare memuru vardır. On has
tayı kabul edecek tesisatı havi
dir. 

Vukua gelecek ani kazaları 

önlemk üzere imdadı sıhhi istas
yonu tesis olunmuş, 1936 yılın
danberi muntazaman faaliyette 
bulunan imdadı sıhhi otomobili 
alınmıştır. 

Samsunda mevcut müteaddit 
iskelelerden beşi belediyeye ait
tır. Bundan başka vaktile tütün 
iskelesi diye anılanı, Büyük Kur-
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ve nefis ticaret maddelerinden 
birisi teşkil etmektedir. 

Bafra aynı zamanda bir keres
te menbaidir. Kunduz kereste fa
brikası senede 1500 metre küb 
imal etmektedir. Kasabaya ziya 
ve nur veren elektrik fabrikası, 

buz fabrikası hep Cümhuriyetin 
değerli birer eseridir. 

Halkın okumağa karşı göster
diği alakayı ; sayısı yıldan yıla 

artan okul, talebe ve öğretmen 

adediyle, merkezdeki beş ilk okul, 
kız, erkek 276 talebesi olan orta 
okul ve "Bafrasesi" gazetesi ile 
anlamak mümkündür. 

Cümhuriyet devrinde beledi
yece kasabada caddeler açılmış, 

kaldırımlar yapılmış, lağımlar inşa 
olunmuş, son sistem bir itfaiye 
teşkil edilmiş, Okaliptüs fidanlığı 
vücude getirilmiştir. 1923 te 9500 
lira olan belediye bütçesi 1937 
de 50 bin liraya baliğ olmuştur. 

211 kilometre yeni yol yaptırıl

mış, 250 köprü ve 47 köy odası, 
23 köy konağı, 80 köyde Cüm
huriyet alanı, 1 köyde Atatürk 
anıtı, 25 mektep, 250 kilometrelik 
telefon hattı, 140 su değirmeni 

vücude getirilmiştir. 

Bafra'da sağlık işlerine de 
lazımgelen ehemmiyet verilmiştir. 
Hususi idareye ait dispanser ya
tırmak veya ayakta tedavi suretile 
hastalara liizımgelen alakayı gös
termektedir. Sağlık teşkilatının 

köylere kadar gitmesini temin 
için 128 köy, 7 sağlık bölgesine 
ayrılmış ve bu mıntakalar için 

Ç'°'R$AMBA 

tancı Atatürkün Samsuna ilk 
ayak bastıklan iskeledir. Diğer 

iskeleler ihracat ve ithalat işle

rine tahsis olunmuş ve bunlar 
arasında gümrük iskelesinde bu
lunan eski vinç yerine 1937 yı· 
lında beş tonluk elektrikli ve 
son sistem bir vinç konulmuştur. 

Samsunda çiçek ve ağaç ye
tiştirilmesi için Mert ırmağı ya
nında 20 ar vusatında bir fidan
lık meydana getirilmiştir. Burada 
çeşitli ağaç fidanları ve park çi
çekleri yetiştirilmektedir. 

SAMSUNUN KAZALAR! 

BAFRA. : Kızılırmak deltası 
üzerinde sahilden 22 kilometre 
kadar içerde kurulmuş olan Bafra 
yalnız Samsun kazaları arasında 

değil belki yurdun birçok kaza
ları meyanında iktisadi vaziyeti, 
nüfus ziyadeliği ; mamuriyeti iti
barile şöhreti haiz bir yerdir. 

Kızılırmağın taşıdığı alovin
yonlu topraklarla zenginleşen, yazı 
sıcak, kışı ılık geçiren Bafra ova
sı ziraat ve bilhassa tütün için 
pek elverişlidir. Samsun merkezi
ne 53 kilometrelik bir şose ile 
bağlıdır. 

En fazla ehemmiyet verilen 
mahsul muhakkak ki tütündür. 
Bafra'nın dünyaca meşhur tütün
leri gerek kalite, gerek mıktar 
bakımından yıldan yıla bir tarak
ki göstermiş ; 1923 te iki buçuk 
milyon kilo olan rekolte 1938 de 
dört milyona kadar çıkmıştır. 

Tütünün yanında mahalli istih
sal bakımından ehemmiyeti ikinci 
derecede gelen mısır da vardır. 
Ve kaza ihtiyacından fazlası ha
rice sevkedilir. 

Ziraat ve iş Bankaları çiftçiye 
lazımgelen krediyi temin etmek 
hususunda çok çalışmaktadırlar. 

Kazada çıkan havyar kıymetli 

kurs görmüş sağlık koruyucuları 

yetiştirilmiştir. 

Köylerde kuyu, hela, gübrelik 
gibi mahalleler sıkı nezaret altın

da bulundurulmaktadır. Sıtma mü
cadelesi için kayde değer bir 
surette çalışılmış, hastalar tedavi 
edilmiş, bataklık arazı kurutul
muş, bol mıktarda kinin da~ıtıl

mıştır. Kasabanın kenarında ve 
Kızılırmak üzerinde yeni yaptırı
rılan 250 metre uzunluğunda be
tonarme ve güzel bir tipte (Çe
tinkaya) köprüsü gerek teknik 
gerek kıymet bakımından Cüm
huriyetin muazzam eserlerinden
dir. Sahile kadar 8 kilometrelik 
yol şose haline ifrağ olunmuştur. 

ALAÇAM : Alaçam 31 kilo
metrelik bir şose ile Bafra'ya 
bağlı, temiz evleri yemyeşil ağaç
larile güzel bir nahiye merkezidir. 
Onbeş Cümhuriyet yılı içinde 
Alaçamda 218 kilometrelik köy 
yolu, 8 ahşap koprü, 54 menfez 
inşa edilmiş, 17 köye telefon 
konmuş, güzel ve büyük bir ilk 
okul yapılmıs, yeni bir park vü
cude getirilmiş, 4500 metre kare
lik bir bataklık kurutularak zira
ata açılmıştır. Nahiye halkı en 
ziyade tütün ve bunun yanında 
mısır ekmekle memleket ziraatine 
faydalı ve verimli olmağa çalışı
yorlar. 

ÇARŞAMBA : Yeşilırmağın 
geniş deltası üzerinde kurulan 
Çarşamba ; Samsunun zahire ve 
sebze ambarıdır. lmparatorlu~un 
ihmal ve alakasızlığı yüzünden 
silik ve sönük bir hayat içinde 
gömülü bırakılan bu zengin kasa
ba, Cümhuriyetin yaratıcı varlı
ğından can ve hareket bulmuş ve 

gün geçtikçe gelişerek ilerleme 
ve yükselme yolunu tutmuştur. 

Eskiden altı düz kayıklarla Yeşil
ırmaktan deniz yolu ile muvasala 
teminine çalışır veya çeşitli ürün-
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!erini bğni ve at arabalarile 
Samsun pazarına dökmeye uğra

,ırken ,..imdi 36 kilometrelik sa
hil demiryolu ve 35 kilometrelik 

bir şose ile S:ımsun'a bağlanmııthr. 
Samsundan Çarşambaya ve 

Çarşambadan Terme ve Ünyeye 
muntazam ,..oseler de vardır. 811 
sebeple her nevi tarla ürünleri, 
ya'i ve kuru meyvelerle sebzeleri
ni kolaylıkla ve ucuzca nakil 
imkanlarını bulmaktadir. E:.ki 
devrin Yeşilırmak üzerinde her yıl 
bir kaç defa suya giden köprüsü 
yerinde bugün270 metrelik muaz
zam betonarme köprü Cümhur
iyetin ölmez bir eseri halinde 
bulunmaktadır. 

Kasaba; muntazam sokakları 

ek.c;erisi kargir evleri, geniş ve 
güzel çarşısı ile Yeşilırmağın iki 
keçeli kıyısını süslemektedir. Ge
celeri bol elektrik ışıklarının Ir
mak sııll:ırına aksettirdi!!'ı meyve 
ağaçlarının ve güzel binalarının 

silüetile adeta bir efsane şehri
dır. 

Başlıca mahsülleri mısır, fasul
ye. buğday, tütün,meyvedir. Bun
dan başka arpa, yulaf, pirinç, 
soğan, patates, kendir de yetişir. 
Mütehassısların şoylediği ve te
crübelerin de gösterdiğine nazaran 
Çar.,amba toprakları pamuk, soya 
fasulyesi, fındıl. ve mandalina da 
yeti,.tirmeğe elverişlidir. 

Çok cadde ve sokaklar açıl

mış, yeni ve güzel binalar yapıl
mıştır. Yukarda bahsedilen şose

lerle tren, köprü ve elektrikten 
başka belediye tarafından park, 
mezbaha, umumi hala, asri mezar
lık, sebze hali yaptırılmış, hususi 
idare modern ilkokul binaları inşa 

ettirmiştir. Borularla temiz bir 
şekilde kasabaya getirilen Emir
han suyu devrin şükran değer 

mu vaf faki yetlerindendi r. 
Köy kanunun tatbikinden son-

ra Çarşamba köylerinde de hisse
edili r bir sosyal k:ılkınma hare
keti ba"lamı,.hr. Bilhası:a l.öy 
imar faaliyeti dil.kate değer bir 
keyfiyet arzetmektedir. Köyler 
:ırasında 100 kilometreden fazla 
yöl, 10 köprii, 45 menfez ve 
miiteaddit okul binası yapılmıştır. 

Eskiden sıtma salğın ı içinde 
kıvranan Çar ,..ambada bu hastalık 
gitt ikçe azalmaktadır. Sıtma mü
cadele ve su işlerinin müşterek 

çalışmalariyle açılan kanallarla 
bataklıkların mühim bir kısmı 

kurutulmuş,böylelikle hem verimli 
araı.i elde edilmis hem de halkın 
sıhhatı korunmuştur. 

HAVZA : Havza yakın bir is
tikbalde Türkiyenin sayılı su şe
hirleri arasına girmeğe namzet, 
Samsun'a demiryolu ve 85 ki lo
metrelik şose ile bağlanmış güzel 
bir kaı.ad ı r. 

Yemyeşil korusu, serin Ter
sakan suyu : sağlam havası, meş
hur kaplıcalariyle tam bir sayfiye 
yeridir. 

Kaza halkının hemen hepsi 
ziraatle istigal eder. Hububattan 
en kuvvetli ihracat maddesi Arpa
dır. Yı lda 1000 vagondan fazla 
arpa sevkedilir. Arpa yanında 

mısır ve buğday <la mühim mevki 
alan mahsüllerdir. Senede mısır 

ihracatı 400 vagonu bulur. Yeti-1-
tirilen buğdayların bir kısmı doğ
rudan doğruya bir kısmı ise be!i 
modern fabrika vasıtasile un ha
line getirilerek sevkolunur. Turhal 
şeker fabrikası çevresine dahil 
olan Havza, fabrikaya mühim 
miktarda pancar yetiştirmektedir. 

Peynir, yağ gibi y iyecek mad
deleri ihr:ıc etmek kabiliyeti olan 
Havza yün ve kıl gibi endüstri 
ham maddesi elemanlarına da sa
hiptir. 

Havzaya yakın Çeltik mevkiin
de ve demir yolu güı.ergahında 

linğit ocakları bu havalinin ma
den kömürü ihtiyacına çok yar
dım etmekte ve aynı zamanda 
devlet demir yolları Samsun hat
t ında da kullanı lmaktadır. Senevi 
istihsalat 25 bin tondur. 

Kasabanın imarı ve bakımı 

hususlarına Belediye yıldan yı
la ar tan bir gayretle çalışmak

tadır. On bes yılda otel, çeşme, 
ve gazino gibi halkın ihtiyacın ı 

karşılayacak binalara ehemmiyetli 
miktarda para sadedi imiştir. 

Hususi idare ile belediye tara
Iından kasabanın melhalinden baş
lıyarak, Hükümet konağı yanında 
yaptırılan parkla ana cadde de 
Havza'ya yeni bir güzellik ver
miştir. 

Köy kalkınması netecelerinin 
verimli eserlerinden bazıları şöy
lece sıralanabilir: 

18 Mektep, muhtelif yerlerde 
kavaklık, 1 O adet konukluk, köy 
yolu, 44 adet köprü, 49 telefon, 
6 çeşme, umumi halalar, okuma 
odaları. 

KAV AK : Kavak etrafı Canik 
dag-larile çevrilen mail bir sathin 
üzerine kurulu, demiryolu ile Sam
~un'a bağlı bir kaza merkezidir. 
Burada hububatın he n vi yetiş
tığı gibi hayvancılığa da ehem
miyet verilmektedir. Bilhassa 
Turhal ~eker fabrikasının açılması 
Kavakta da halkı pancar ekmeğe 
teşvik etmi:t ve bu yüzden k:ıza 
levresinde yeni bir ziraat ekim 
sahası açılmıştır. 

Gerek belediye, gerek hususi 
iaare kasaba ve köylerin imarı ve 
kalkınması için verimli çalışmalar
da bulunmu:tlardır. Merkez ilk
okulu, istasyon yolu, belediye çes
mesi ve gazinosu yaptırılmış, köy
lerde de on tane yeni ilkokul inşa 
edilmiştir. 

Kavak ıstasvonu cİ\•arında 
Marsilya tipi kir~mit ve iyi cins 
tuğla imal eden son sistem bir 
fabrika vardır. Bu fabrika mamu
liitını Samsun' a; etrafa, hatta 
Ankara'y.ı kadar sevketmektedir. 

LADiK : -- Liidık demiryolu 
güzergahından 15 ki lometre içer
de (1000) rakımında bir yayla ü
zerine kurulmuş, tarihle olduğu 
gibi bu gün d& giizel b ir sayfiye 
mahalidir. 

Ladik yalnız serin lemek iste
yenlere temiz havasile favdalı ol
makla kalmaı., nyrica ~if~ya muh
taç kimseler Hilyasm ılık su ka
plıcalarında t:ıze b;r havat ve 
ne,..' c bulurlar. . 

Turhal şeker fabrikası Ladik 
çiftçilerine de büyük faydal:ır te
min etmiştir. 

Liıdik yağ, peynir ia'ie made
lcrinin nefislerini yetİ!itiren ve 
sevkeden bir yerdir. Kaza arazisi 
ve bilhassa yazın Akdağ yayla
larJ (rakımı 1310) mebzulen hay
van yetiştirmeğe müsaittir. 

Belediye müteaddit kasaba yol
ları, umumi meydanlık, 2 yanğın 
havuı.u, mezbaha, sebze halı, 
umumi hala, yeni bir beledi
ye dairesi, betonarme mağazalar , 

park, halk okuma odası vücude 
getirmiş, bir Halkevi binasi le e
lektrik tesisatı projelerini ikmal 
etmiştir. 

Köyde yeniden 7 okul, 28 köy 
odası, 23 konuk odası, 18 kargir 
22 ah"ap köprü, 127 kilometre 
köy yolu inşa edilmiş ve bir bu
çuk hektar vusatında kavnklık 
meydana getirilmiştir. 

TERME: Terme kendi adiyle anılan 
ve Yeşil ırmak deltasının doğusunda• 
ki giri ntide denize dökülen Ter
me suyu vadisinde ve sahi lden 5 
kilometre uzaktadır. Terme 22 
ki lometrelik muntazam bir şose 
ile Çar,..ambadan Samsuna gidi
len yola irtibat peyda eder. Ter· 
meye deniz tarafından <la müna
kale yapılmaktadır, 10 ton kadar 
hacminde nakil vasıtaları Ter me 
çayından kasabaya kadar soku
labilmektedir. 

Arazinin yüzde 25 şi, yani 26 
bin hektarı ormanlıktı r. Geri ka
lan kısmı her türlü ziraale elve
rişli münbit arazi ve bir k ısmı 
<la meradır. Bu meralarda külliyet
li at sürüleri yetışmektedir. 

Terme'de hububatın her nevi 
yetişirse de bilhassa mısır ve 
pırınç gayet bereketli olur. 
Keten, kenevir de ekilir. 

Terme çayı üzerinde ve Ter
me' den Ünye'ye doğru 8 inci 
kilometrede ldarei Hususiye ta
rafından ynptmlan iki büyük be
tonarme köprü Cumhuriyetin ı;tü· 

zel eserlerindendir. 

Belediye tarafından kasabada 
y-ollar, hal yaptınlmışt ı r. Hususi 
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idarenin yaptırdığı beş dershaneli 
modern okul binası kayde değer 

faaliyetlerinden biridir. 
VEZiR KÖPRÜ: Vezirköprü a
~ağı Kızılırmak vadisinin sağın· 

da, Çaykalan ve Tavşan dağları
nın arasında 340 metre irtifaın

daki düzlüğe kurulmuştur. Vezir
köprü ehemmiyetini daha ziyade 
tarihi bir kasaba oluşundan alır. 

Eskiden Amasya'da oturan 
Danişmentler ile Selçukilcrin ile
ri gelenleri Vezirköprüyü kendi
lerine sayfiye yeri yapmışlardı. 

Bundan başka Köprülü Mehmet 
paşa ve oğulları, amcazade Hü
seyin paşa gibi Osmanlı tarihin
de rol oynamış kimseler Vezir 
köprüde doğmuşlardır. 

Bunların cami, bedestan ve 
konak gibi eski eserleri vardır. 

Eski Türk evlerine ait güzel 
modeller Vezir köprü'ye ayrıca 

bir kıymet vermektedir. 
iklimin mütedil oluşu her ne

vi nebatın yetişmesine musaittir. 
Ziraatle iştigal eden 122 köy en 
başta buğday gelmek üzre (sene
de on iki bin ton) arpa, mısır, 

nohut, mercimek, fasulye, kendir 
ekimi ile yurda faydalar temin 
etmektedir. 

Kazanın ihraç maddeleri hu
bubat kendir, yumurta ve ceviz
dir. Safrada iş Bankasına ait l.e
reşte fabrikası için işletilen Kun
duz ormanları yılda 13.000 me
tre küp kereste çıkarmaktadır. 
Kızılırmak kıyısında bir kereste 
fabrikası, Bidelfe ve Kırpınarda 

günde 3.500 zer kilo un çıkaran 

2 fabrika mevcuttur. Kasaba ve 
çevresinde hayvancılık ta mühim 
bir yer tutmaktadır. 

Merkezde ve köylerde 20 ye
ni okul inşa edilmiş, park, bele
diye gazinosu, mezbaha, çocuk 
bahçesi, misafirhane, asri mezar
lık ve spor sahası vücude geti
rilmiş ; 1938 de Halkevi açılmış
tır. Kazada köy kalkınma faali
yetine önemle devam edilmekte
dir. Vilayet merkezine 115 !..ilo
metı e lik bir şose ile bağlıdır. 

ZARAFET 
KUNDURA MAGAZASl 

ısmarlama ve hazır 

E. K.Mihailidis 
BEYOGLU 

istiklal Caddesi, Soviyet 

Konsoloshanesi karşısında 

Süriye Çarşı sı, No. 6 

Vaziyet dolayisile fiyatlarda 
tenzilat yapılmıştır. 

INGiLIZ 

RADYOSUNUN 
Kıymetinden çok fazla değeri va rdır. 

FER RANT 1 ~sem~:~!~:~~~: h;~na:~:: 
bulunan en hassas te

miz v e sağlam maddelerden yapllır. Dün· 
yada bunlardan daha hassas, temiz ve 
sağlam maddeler bulunması mümkün ol· 
duğu zaman bunları kendi cihazlarında 

ilk kullanacak müessese şüphesiz ki 
F E R R A N T 1 ' dir. 

FERRANTİ AHİZELERİN İN işçili ğ i ise, en yüksek 
ve fenni işçiliktir. 

FERRANTİ LiMiTED 
MOSTON - MANCHESTER 

Umumi Türkiye Mümessi lliği : 

N. Stef an· is VE S. Siga as Sirkeli 
Galata, Voyvo da Caddesi No. 38. Telefon: 49302 

ÇUHA VE KAZM İR TİCARETHANESİ 

N. B. R 
VE 

Mahtumları 
lstanbul, Sultan Hanıam, TELEFON: 21677 

TOPTAN ve PERAKENDE SATIŞ 

·:.__ •• .w/111 • il ~ ta - ıı- - . 

BAHÇE e PARK 
Muteahhit ve Meraklılarına 

Park ve Bahçeler için lazım olan her nevi fidanlarile orman ve 
çiçek fidan l arını en mUs.1it 11eraitle yalnız bahçemizden 

tedarik edebilirsiniz 
BiR DEFA TEŞRIFlNlZ lDDiAMIZl ISBATA KAFiDiR 

Adres; Beyoğlu, Pangalti. Fial garajı yanında No. 6 

Türkiyenin 
en eski 

ve en asri F OT 1 S 
ÇiÇEK EViNE MÜRACAAT EDiNiZ 

Beyoğlu , lsl ikl5.l Caddesi, No. 302, Telefon: 40606 
Şübesi: Bey. Sumer Sineması karşısı No. 'l.07, Telefon: 43469 

BÜTUN SENE AÇIKTIR 
Vaziyet dolayisile fi atlarda tenzilat yapılmıştır. 

Pinto ve Uriel 
Sabık 
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1lla alınmaktadır. Son senelerde 
İesis ed"l ·ı· t - f' d ı en vı aye numune ı-

atılı~nın bu husustaki fay daları 
tı.,.r d e eğer vaziyet arzetmekte-

Cumhur;y' t n evvel pek ip
~da b İl . r Ş :kilde olan veteriner 
:.. ~r • k' leıı .1 •1n ılaptan sonra lazım ge-

ıtınayı buldu. 

ha Her vilaye gibi Samsunda da 
tatancılığın islahı, hayvan has-
1' 

1,kları meseleleri yıldan yıla 
llt atle takamül etmektedir. 

l' Vilayet içinde ve kazalarda 
l lJltırılan sıfat istasyonları hal
a 

111 
hyvan yetiştirme sevgisini 

lnrttırrnak, hayvan neslinin ısla
Çı~ı te"vik et nek maksadı ile a
td;rı mükafatlı sergiler ve tertip 
h 1 

en koşular bu husustaki . ça
~ltıaların en kuvvetli birer delili 
Yılabilir. 

d Bugün vilayet hududları için
e 95.540 hektar devlete ait or-
arı d ~ Var ır. Bunun 66.390 hek-

~ baltalık ve 23.150 hektarı 
erest l"k . k 2 7 lıekt e ı tır. Bundan baş a 7 2 

\rila ar husu~i orman mevcuttur. 
Ilı Yet çevresindeki ormanları
~~an istihsal yüzde yirmi nis
~nde artmıştır. Katiyat icrası 

dan kanununun çizmiş olduğu 
di Utlar daire.>inde yapılmakta-

r, 

KOL TÜREL DURUM 

~ıı Sa'llsunda Cumhuriyetin sal

ta :ltan <lev;r aldığı kültür mi
~u ur: 

'y iltı ' 1 • 
lııı sı meare~ec;en yetı"me 

Ca 1 
,., 

0 an 128 öğretmen. Dörtte 
•il t \f 

111. ve cami me .. rutaı.ı boz-
&8ı :)Q 'r Q okul... 3000 talebe ... 
~kıt e bugünkü kiıltür hayatına 
~il ırsa aradaki farkın büyük
rel tebarüz eeıer: 148 okul, 272 

\/~en, 15.073 talebe ... 

~ı.6~ay~t ve kaza merkezlerinC:e 
ı .... 8 lıra sarfile 16 okul inja 
"il \' to " •t, Bu okullardan başka 

11
11 ~;ıayet dahilinde 101 k0y 
il ın ·ı .. 

\
, ~a eaı mı,.lır. .. 

ç111 ııayet bütçesinden kultür 
a ayrılan paranın her ~e.1e bi

~~~ha Çoğaloığıuı göı. teren "u 
~~11. ar ayrıca kayJe değer b;r 

6'1l t • C a,ımaktadır: 

l u 11
rnhuriyetin ilk on yılında 

t~ t butçesi yekünu l .&-•8.187 
"en b l .. aıı ;,On e" yı ıçınue ay-
l>ara 1.175.483 lirad ır. 

8 M .. li yılı Viı .. yet bü<çe
!lıh ·~l~iir kı;;mı 252.816 lir:ıaır. 
~ k Jtıyel; onbeş yılda Sam-

ultu - 1 h • . el·ı rune ya ınız us\ll.ı ı a-
ı ' 3 , ~ .270.486 lira harcamı"° 

li ~la .e: 1923te dört sınıflı ve 

tdo:' .. ~dı ile tedrisat yaparken 
ıf~ .eu sınıfı kaldırılaı ak üç 

J(.111 ltıdirilmi / ve adı da Orta 

ı 1 ~lrnuştur. O yıl talebe s:ı
~lıı O, Öğretmen ve memur 
"°t hlda 12 ioi. Talebe $3yı~ı 

a,
1 

artını~ ve okul ~ imt.iki 
na ta • 

19 .ınmışuu. 

'ltı!ll 27 
de okul leyli ve pans:

~r }' 
1 
lise hıline getir ilmi 1 tiı. 

t ~ e~ j:tan talebeyi okul:ıl:;\
~t ~aııs: ıle 19.>1 de leyli kısım 
~ bitı 'Yon tesisatı kaldırılmış 

anın bütün odaları sınıf 

olarak kullanılmıştır. Lise mevcu

du 1927-28 ders yılında 400 iken 

1937-38 de 900ze çıkmı"tır. 

Okul l.ütüphanesinde 2500 

kitap vardır. 1923 senesinde 

13.876 lira olan okulun bütçesi 

1938 yılında 40.000 li raya yük

selmiştir. Ög-retmen, memur ve 

müstahdem sayısı da 41 dir. 

Lisede izcilik, spor, fakir ço

cuklara yardım, kooperatif, mü

samere kolları ile seksen ki.,ilik 
bir koro vardır. 

Tabiiye ve fizik-kimya labora
tuvarları Bakanlığın gönderdiği 

malzeme ile mükemmel bir hule 
if,·ağ eclilmi,tir. 

192·1 ua Samı.unda bi. 
. 

ae 

Orta Tecim Okulu açılmıştır. 
Asırlardanberi Türk olmıyan 

unsurların elinde bulunan Sam
sunun geniş ticaret muhiti ;\ncal..: 
Cumhuriyetten sonra milli mües
sese ve ellere geçmiş ve bu iti
barla da çocuklarını bu günün 
ihtiyaç ve isteklerine uyğun ola
rak yetiştirmek lüzmunu hisseden 
Samsun ilk olarak kendi vasıtası 

ile bugünkü Tecim Okulu'nun 
temelini atmış ve kapısını vatan 
yavrularına açmı~t ı r. 

Ol.ulun ilk açılışında t alebe 
sayısı 15 iken 1938-39 ders yılın-

1 
da bu sayı ?.nO u lıulmu ; tur. 

Okul ~imdiye kadaı· 88 me
z l'l vermiştir. Okulun :.WOO cilJi 
.ı,an kutüpiı. nesi, 40 makineli 
biı !.leno- :ıl tilo salon", zengi ıı 
laboratuv,·m,talebenin ~eıbeı;l mc
"' .isi ;çin <laima i.,t;{ ueye hazu 
bir ,·a:ı:i yetteu:ı. O .. ulı .. 1 :.oopc
• .ı.tif le-i .. ilatı çok mu .... mınel biı 
.,.~·.ilut'! talebe taraf ında11 iJıue 

ec..ilme!<tec.ıir. 
Sam5un irfan yuvalarından 

biri ela Ortaokulu<lır. 1926 da il!< 
açıldığl zaman SO talebesi olan 
o!..ulun heı ) ıl talebe ::.ayısı yü!·
selmi'il, mevcut bina dar gelui
~inden o!~ulun kar .,.ısınual .. i b.ı ,!.:ı 
bi. bi '1rt l.irnl.:ınaral.. biı ~ ı!.ım 

"ubeler oraya nal..leu.ilmi"itir. 
O:.ulunl938-~·Y l er.; yılı ba_.ınua

ki bılebe me\'cuau kız '~ erke!, 
olma!-. üzeı e 9.ıO U\11. vi.ul .ıçıl
l.'.ığıncıanberi 288 i 1-.ı .: ve 28) i 
er .. d .. olma. üzcı c !>7.i t !ebeye 
<liplom'\ veı ilmi-1tir. 

O'.uluıı zengin bir labor •• ~ı.
van ile Öğreimen ve taleb" l.ü

lüp!-ıaneleri v .. ı dıı. 'f .... !ebe tc"e'. .. -
külb i 1..e faal iyette ıir. 

Güzel r.ir bi.1. , geni., ueı,.:ı_

neleı, bol leurİ!. vesaiti ve kıy
metli ö~retmen kadrosuna ma ik 
ve 1936-:'7 deı s yılından be. i ça
lı ~makta olan Bafra orta o!..ulu
nun kız ve eı kek 300 talebesi 
vardır. Okulda içtimai talebe le
şel...külleri haliyett edir. 

1932 Şubat ta Samsun yeni biı 

inkil:ıp müessese!:ine G" s:ıhip 

olı.iu: Halkevi.Sam~un Hal .. -vinu.e 
altı yıl içinde 170 konferan::, ~2 

tem~;J, 3'l 1 oı1ser, 5 serıi, 21 

ulusal bayram kutlanmqtır. 

Y uı tta ın o~uma ihtiyacını 

dü'Jünen Halkevi Dil, Taıi'ı, E
debiyat şube .. i tarafından bu mal.
sadla çıkarılan aylık ' 19 Mayıs » 

dergisinden 16.500 tanesini hal-
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Yeni tarihin yeni günü 
Gebe olan gecelerin hangisi, 19 Mayıs ~abahından d:ıha nurlu 

bir gün doğur.nıı,l ır ? 19 Mayıs ... gebe olan gecelerin "afakı 
değil, kaı anlıklar içinde geçen senelerin parlak bahan dır. 19 Ma
yıs ızlırnplar içinde kıvranan masum ve asil bir milletin son 
ümitsiz inillilerinin gö',lere yükseldiğ"i gecenin parlak seheridir. 
19 Mayıs . .. gurubu olmayan ilelebet yurdumuzu aydınlatacak bir 
güneşin do~duğu günüdiir. Du gün bu mutlu giinü yurdun her 
tarafında kayıdsız, şartsız istiklaline kavuşan bir vatanın hiir ha
vasını ciğ"eı !erine doldur,rn 17 milyon genç ve dinç bir millet 
kutluyor. Bu gün genç ve dinç milletin bayramıdır. Bu gün J\ta
mızın inandığı gençliğ'in bayramıdır. Bu gün gençlıg-in .sağlık 

kaynağı spo bayramıdır. 

Ata:nız 1919 da büyük yarını karşılamak için Samsundan ıçe-
rilere g;dcrken gençliğin, ümi.,in, İnanın ifa.lesi olan : 

DJg başını duman almış 

Gümüş dere durmaz akar 
Güneş ufuktan şimdi doğar 
Yürüyelim arkadaşlar ... 

maqını zevkle söylerken ; gözünün önüne, geçtiği yerlerdeki 
ıssız köyleri, bakımsız diyarları dolduracak, yeniden yaratacak 
olan yacının genç ve gürbü:ı: nesli geliyor ve neş'eleniyordu . .. 

SAFFET RAiF lRTENK 

Sn ns ın Halkevi Bin~sı 

\.a dağıttı. ~' u 1y" r.. m~ z·ıL. ı a 

dair lı ~ırlatıl:-r:ı'. ı'ağ"ıl '· 'l brc-
liürler ayrıca ka~ r.k b;r ; _.,ı, in 
tııt.naktadır. 8Jnlnrdan ba,k:! 
«Öz dile doğıuıı ve «Allı okun 

dilind~nn adlı kitaplar da yu
karda adı geçen şube tarafından 
bastırılmış ve dağıtılmış! ıı. 

Yetişgin lere kültür vermek 
bakımından Halk dershaneleri ve 
kurslar şubesinin miisbet faaliyeti 
göğüs kabartacak bir durumdadır. 
Altı yıl içinde Almanca, Fran
sızca, Muhasebe, Daktilografi, 
Stenografi kurslarında yeti~enle

rin sayısı 2240 dır. 

Halkevi ki tapsarayında yeni 
'.harflerle ve milli mevzularla ya-

. 

7.Ilmış 3600 cilt kitap vardır. nu 
kitapların allı yıllık okııyııc ısn 
23134 ki-1idir. 

Bafra Halkevine aid bir kaç 

rakam: Beş sene içinde yapılan 
86 kültürel toplantıya 30.991 ki
şi iştirak etti. 417 Halkevi ço
cıığu köyleri gezdi. Spor toplan
tılarında 10,300 ki~i bulundu. 
Kitapsarayında 18.977 yurttaş ki
tap okudu. 

1930 yılında te-iekkül eden 
Samsun bölgesi spor teşkilatı, 

sekiz yıldan beri Türk sporuna 
layık olduğu ehmmiyetle, spo un 
her şubesinde azami varlık gös
termiş ve bilh::..ssa son senelerde 

(Devamı 7ci sahifede) 

Sımıun Belediye binRsı · 

Ekonomik Haberler 
Ege limanlarından bir senede 45 J üzerine almıttır. Birliğe fİmdi-
ırıifyon liralıktan fazla mal ihraç ded nakliyat için bir çok müra 

edilmiştir 1 caatlar vaki olmaktadır. 
İLmirden alınan malumata na- Armatörler arasındaki ihtilaf 

1araıı İzmir Ticaret ve Sanayi bu suretle halledilmiştir . 

Tütün ihracatçıları birliği 
o l ası tar .. fından hazırlanan ista· 
ı i stiğe göre 1 fl39 senesinde Ege 
ıp ı ııtake sındau dış memleketlere Tütün tüccarları tarafından bir 
·t.l, 172,2 ı2 lira kıymetinde 46.t, heyet Ankaraya giderek temas· 
475,425 kilo ağırlığındu muht~lif !arına başlamıştır. Heyet, her· 
ınu hsul ihraç olunmuştur Ayrıca ; günkü temasından telefonla İs · 
!05 lira kıymetinde de~irmenta;ı i tanbuldaki tütün tüccarlarını ha· 
ve 71 lira kıymetinde nargile berdar etmektedir. Tütün ihracat· 
takımı da ihraç olunmuştur ki çıları, tütünlerimize mahreç bula
bunlarla umumi ihracat yekunu bilmek için çok gayret sarfetmek 
45, \72,378 liraya balığ olmak· mecburiyetinde kalmıflardır. 
tadır. Bellibaşlı mahsullerimizin Son günlerde Fransa rejisine 
ihraç miktarları şöyledir. taahhüd edilen 3,5 milyon kilo 

21,930,417 liralık tütün j 03) tütün satışı limited şirketine hıra-' , . 
634 liralık üı.üm, 4,021,477 lira· kılınış olduğundan ve lngiltere-
lık iuc r, 2,304.4~5 liralik pa· ye satılacak on milyon kilo tü · 
muk, 1,293,032 lira lık p lamut, tün de yalnız bir f ;rma tarafın· 
902.0 6 liralık pdlamut hüla· dan toplanacağından tüccarlar 
sası , \ ,9'14,093 liralık zeytin müşkül mevkie girmişlerdir. 
yağı, 163 buçuk ıoilyon kilo Heyet Ankaradan döndükten 
tutarın da 257 .. ~3 ! liralık tuı. sonra şehriınizde bir toplantı 

' 1, 136,037 lir. lı, kron madeni, y pılacak, temaslar hakkında 
8lı7,930 li rttlık muhtelif deri, konuşulacaktır Türk tütün bir 
1 0.( OU liral ı k şara p, 2 l0,000 1 ğ nin teşekkülüne aid münade 
1 r .. lık balı, 192, ~2 ı lirıılık 4 vilayetten istihsal edilmiştir. Ya-
wil;on kilo buğday. kında umumi bir toplantı yapı-

Yiı e 939 da İzmir limanı ba larak birlik resmen tefekkül 

ri y olmak üzere Ege mıııtakası edecektir. 
nın diğ r limanlarından dış mem 
lekellere 2,'i54,594 lira luyme· 
tind .! 193,1.{:?5,873 kilo mubtt'l if 
mahsul ihraç edilmiştir. 

Makine yağları fiyatları arttı 
r-.1akine yatlarının toptan fi · 

yatları ehemmiyetli surette yük· 
selmiştir. Araba katranı kilosu 

f rmatörler bir b:ıplantı yaparak ı60 tan 5-10 kuruşa fırlamış, 
makine yağları da cinslerine 

aralarındaki i litilatı hallettiler .. . göre kilodct 25 kuruş artmıttır. 
A rmı.torler de l:nr toplantı Mobiloil'in \7 lira olan sandığı 

y a pıı r .k yeni birliğin kurulması 'l4 liraya, motörinin kiloıu 5,5!) 
işi ü ıerinde ittifak etm işlerdir \ kuruştan 11 kuruşa yükselmiş · 

Yeı i birlik devlet nakliyatını tir -------. 
MUNAKASALAR 

İuşa at -1 amiral- Nafıa işleri - Malzeme-Harita 
Buna Nafıa Müdürlüiünden : 

Eks iltmeye konulan iş: ıBurSi - Karacabey yolunun 59 + 000 
kilomdresindelııi Uluabad köprüsünün ahşab olarak yeniden inşası) 

'llu p keşif bedeli • G,Oo:ı lir . dır 

Ek.ıııltıne 6.6.9~,ı perşembe günü sut 16 d et Burs ı N ıı fıa Mü
clürlü~iı eksiltme komisyonu odasında kapalı zıırf usulıle yapılacaktır. 

Bu işe aid h J lasai keşif, ölçme cetveli, ı roje, fenni, busu~i ka
palı 2 .• rf usulile ek~iltıne, bayındırlık işl l' r-i ge lel şartnamelerıle 
mul<avele projesi l'ıufıa D.ıiresiııde görülebılt"cegi gibi rksen kuruş 
ınukabilınıie bi er örnekleri nlınab lir. 

Eksıltweye girebilmek için 1200 lira muvakkat teınin •• t verme· 
leri, yukarıd l yanlı evra.cı kabul ve iıno etmelerı, b ,ı in 
ş ıı .. tı yapabileceklerine dair ehliyet vesikası , bu vesil..a ıht1le günün· 
den evvel Bursa vılayt>liııe müracaat edilerek nafıa müdürli.ıgündeıı 
. \lınctcaktır) Ticaret odasına kayıdlı olduğuna dair 940 yılı varaka
sile birlikte teklif mektublar1111 2490 sayılı kanunun bü kümleri da
hilinde hazırlayıp 6.6.94\J per4embe günü ıaat 15 e kadar Komisyon 
.(eisl ğine makbuz mu ttlbilinde vermeleri ilan olunur. 

Poshda vuku bulaca" gecikmeler kabul edilmez . 

Eskiıehir Nafıa Müdürlüğünden : 
Eksıltmeye k ooulıın it Eskişehir · SivrihisH yoluııun 39 + H90 

63 + 3.H kılomelreleri fasılasıoda tesviyeyi türabiye ve ,ose iıı~aatı . 
Keşif bedeli 167416,62 liradır. 

Bu işe aid şartnaweler ve evrak şunlardır : 
A - Ba} ındırlı!t işleri Genel şartnamesi • 
B 1 esviyeyi turebiye, şose ve kargir inşaata aid uınunıi fenni 

şartname, 

C Grafik . 
[) - Metraj. 
E - Hususı şartııau• e. 
F - Fiat bordr-osu. 
G Proje. 
H-Keşf. 

İ Eksıltrue şartnamesi. 
J - " ukavele projesi. 
iste} t"ııler bu evrakı her ?aman Ankara, İ!lanbul ve E!lki ehir 

· ıafıa l\1i.ıdürlüklerinden ve bedels 'l. ol.ıra '< görebilirler. 
İş yeri Eskiiehir - Sivrihisar yolunun 39 + 99[) • 63 + J it kilo· 

lıetreleri fasılasıdır , 
Yapıl t>cak iş 'lJlG 1 metre tul tesviyey i tura biye ve şose inşasıdır. 
Eksiltme 17.6.940 tarihinde Es . i,ebirde vilayet bi11C11ında topla· 

an daimi encumende saat 15 de yapılacaktır . 
Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
Eksiltmtye girmek isteyeııleriu 9620,83 lira muvakkat teminat 

v •rmesi ve aŞBğıda gösterilen vesikaları haiz olup göstermesi l.l
ı.ımdır. 

A - En az. ve bir defada 100 bin lirahlc soşe işi yaptığına da:r 
ıor. servise müsteniden ihaleden sekiz güo evvel V !ayete müraca 

ıılh alacakları ehliyetname. 
B - Bu kadar iş bıışarabilt'ceğine dair maruf bankalardan 

alınmış mali refer-ans . 
Teklif mektubl ı ra yukarıda yazılı saatten bir saat ev,·eline 

ludar Vilayet 0Himi Encümeni Riyuetine makbu"I muluıbilinde 
··eritecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet yı.karı~a 
yHılı saı.tte kadar gelmiş olması ve dış 7flrfın mühür mumıı ile 
İ } ice kapahlması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul ed:. 

\ lmez . 
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Eu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi i 1 Dış Piyasalar 
Cinsi Şekli Mlıhm· be,d. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı ------

A) l\1ünakasalar 

1 nşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Köprü tamiri aç. ekıı. 641 38 
Şarköy·Gölcük yolunun arasında şose ta· kapalı z. 94488 19 

miri imalatı sınaiye ve bir adet küçük 
ekip binası inş. (şart 475 kr.) 

Eskişehir-Sivrihisar yolunun arasında tesvi· 
yeyi türabiye ve şose inş. 

,, 167416 62 

l ı açlar. Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 
Saf hamız.ı kibrit akümulatör için: 10 t. aç. eks. 4000 -
Etüv ve teferrüatı ,, 1700 -

t. obilya, ve ev bUro •fyası Muşamba, Hah, v.s. 
Kanape: 100 ad. aç. eks. 1000 -

Kereste, tahta ve saire 
Kereste: 7. 128 m 3 paz. 

Mahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Mahrukat: 3 kalem 
Mobiloil C. ve B..triple Sehell benzin-gres 

valvalin·gaz yağı 
PetTol: 100 teneke 

,, : 500 ,, benzin: 262 teneke 
Benzin: 20400 litre 

Müteferrik 

aç. eks. 
paz. 

aç. eks. 
,, 
,, 

İn,aat malzemesi (temel .) paz. 
Cam: 150 m' ·cam çiviıi: 5 k.-macun: 50 k.- ,, 

kiremit: 8561 ad. 
Tuğla: 200000 ael .·kireç: 60 t. (temel.) 
Dıt lastik: 24 ad. 
Lastik kayış trapez.: 30 ad. 
Fluant: 150 k. (müteahhid namına) 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Saman: 78250 k. 
Un: 60 t. 
Un: 41 t. 
Arpa: 40,5 t. 
K. üzüm: 15 t . 
Erzak: 23 kal~m 
Soğan : 40.5 t . patates: 6.t t . (temel.) 

aç. eks. 
,, 

paz. 

paz. 
,, 
,, 

paz. 
aç. eks. 
paz. 

Nohut: 8 .3 t. -k. çalı fasulye: 29.5 t .-k. bar · ,, 
bunye: I0.6 t.·yefil mercimek: 6 .5 t.-k. 
mercimek: 3650 k. (temd .) 

Et, ekmek, mercimek, nohut, uzÜm·yumur· aç 
ta tereyat z.eytinyat makarna v,ı . 

eks. 

B. M ü '1' a y e d e 1 er 
Pırnal çalısı: 266 kental aç. art. 
Çam ağacı 882 m:ı ,, 
Etüv makinesi 

Isparta Vilayetinden : 

356 46 

8796 -

1889 90 

3886 20 

1000 -
999 99 

4960 
~70 -
240 

1173 75 
7800 -
5125 -
1822 50 

700 -

Keçiborlu - Uluborlu yolundaki Hisar ardı köprüsünün 641 lira 
38 kuruş keşif bedelli ahşap kısmı inşaatı 27.5.940 pazartesi günü 
1aat 16 da ihale eelilmek üz.ere açık eksiltmeye konuldu .. 

İıteklilerin vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunuT . 

Tekirdağ İskan Müdürlüğünden: 
Tekirdağ' Vilayetinin Çorlu kazasında İstanbul· Edirne asfalt 

yolunun 115 + 200 kilometresinde 127, Muradlı nahiyesinin Kırk

kepenikli köyünde 11 ı, Yukarısevindiklide 22, A•atısırlta 32, ve 
Balabanlıda 70, Tekirdağ Vilayeti merkez kaz.asının Banarlı nahiye 
merkez.inde 39, Osmanlı köyünde 13, Karacamuradda 10, Müsellim 
köyünde 30 ve Kepenekli köyünde 45 olmak üzere 430 aded tip 
XI kerpiç ve 70 adeel tip X kargir ki cem'an 500 aded göçmen 
evi inşa ettirilecektir. 

İnşaatın tahmin edilen bedeli 138,986 lira 13 kuruştur. 
Muvakkat teminat 8199 lira 30 kuruştur. 
Eksiltme 3.6.940 pazartesi günü ıaal 15,30 da Tekirdat İskan 

Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon marifetile ve kapalı zarf usu· 
lile yapılacaktır. 

Keşif hulasa cetvelleri, Şartname , plan '1e1&ir evrak 6 lira 95 
knrut bedel mukabilinde her zaman Tekirdağ İskan Müdürlüğ"iinden 
alınabilir. 

Teklif mektu bları yukarıda yazılı ekiltme saatinelen bir saat 
evveline kadar Komiıyon Başkanlığına tevdi edilmiş bulunmalıdır. 

Postada vaki teahhurlarelan dolayı mes'uliyet kabul edilmez. 
Talib olanların bu ve buna mümasil 75000 liralık it yapmış 

olelularına dair vesika ibraz eylemeleri mecburidir · 
İsteklilerin vesikalarını hamilen tayin edilen gün ve saatte 

müracaatleri ilan olunur. 

Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan it: Şarköy.Gölcük yolunun 10+ 300 kilo

metreleri arasında 10+ 3Co metrelik kısmının şose esaslı tamiratı 

ile imalatı sınaiye ve bir adet küçük ekip binası inşaatı . 

Keşif bedeli: 94488 lira 19 kuruştur. 
Eksiltme 5.6 940 t arihine rastlayan çarşamba günü saat 15 te 

Tekirelağ Nafıa Müdürlüğünde Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğ'er evrak 475 kuruş 

bedel muhabilinde Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 
Eksiltmeye girmek için taliplerin en aşağı 50 bin liralık bu gibi 

fose itleri yapmıt olmaları ve 5974 lira 41 kuruşlnk muvakkat te
minat vermesi ve ihale gününden en az 8 gün evvel Tekirdağ' Va· 
}iliğine müracaatle ibraz edecekleri belgelere göre ehliyet vesikası 

almaları ve 940 yılına ait Ticaret Oda11 vesikası göıtermeleri fırttır. 

5974 41 

9620 83 

300 -
127 50 

75 -

1320 -

141 75 
375 
291 47 

372 -
27 75 
18 -

isparta Vilayeti 
Tekirdağ Nafıa Müel. 

Eskifehir ,, 

D.D. Yolları Haydarpaşa 
lzmlr Beleeliyesi 

İz.mir Belediyeıi 

İst. Komut. SAK Fındıklı 

İsparta Vilayeti 
Edirne Askeri SAK 

D.D. Yolları 9 cu İşlet. Sirkeci 
İzmir Ziraat Müd. 
D. D Yolları 8 ci İşletme İzmir 

İatanbul Komut. SAK Fındıklı 
,, 

Turgutlu Belediyesi 
fzmir Belediyesi 
İnhisarlar Umum Müdürlüğ"ii 

,, 

27-5-40 16 -
5-S.40 15 -

17.540 15 -

5·6·40 1 l -
3-6-40 16 -

36·40 16 -

22·i·40 10 30 

30-5-40 16 -
22-5-40 15 -

3·6-40 l 1 -
31·5-40 10 -
3-6-40 11 -

21-5-40 l l -
22·5 40 Hl -

25-5-40 
3-6 40 
3 6.40 
36-4Q 

ti -
16 -
14 30 
15 -

ARPA 
Londra Borsası 

(21.4.940) 
Kanaela (No. 3) Mayıs 24/ l 

Nisan -
(Fiatlar 400 libresi Şilin) 

Lap lata 

Vinipeg Borsası 

Buşeli sent Mayıs 
Temmuz 
İlk teşrin 

,, 
,, 

50 IJ4 
50 -
49 

Roterdam Borsası 
Kanada(No.3) 100 kilosu Florin8. l0 
Arjanfoı 62 63 Kg. 7.60 

Marailya Borsası 
(27.4.940) 

Cez.ayiT Dfo 4Emb.prompt 115-115,50 
Tunus ,, ,, - -

1 Fas ,, ,, 116-116,50 

1 Fiat lar ı Marailya Rıhtımı 100 kilosu F rank 

i Anvers Borsası 
i (29. 4.940) 

Kanada Westen3disponible 140 1 ı2 

Laplata 64-65 Kg. flottant 129 -
,, 64-65 dispon ible 131 l j2 
,, 64-65 Emb. mart 
,, 67-68 ,, 
" 59.70 " 

( Fiatlar : Belcika Frank) 

BAKLA 
Marsilya Borsası 

(27.4.940) 
ı Türkiye % 4 prompt 

Cezair ,, 160-160.50 
Suriye ,, 150 150 50 

(Fiatları: 100 Kilosu Frank) 
1 -----! BALMUMU 

Dökümhane 
No. 3 Glevland döküm demiri O 
Glevland mıntakHı tulimi ster. 5.1\ 
Fosforlu O,S o/o - 0,75 o/o 6. O.O 

, , 0,1 Q/o - 0,5 o/o 6. 9.
6 İskoç dökümhanui 5.12· 

Mamul demir ve çelik 
Levha 3'/8 ve daha yukarı11 için 12. 2 

6 

Saç 3' /16 ve daha aşatı•ı için 13,00 ô 
Kaz.an demiri ıs.ı2 
Dalgalı demir lnlıa 1 '/4 n yu· 

6 kar111 için 14. 2 
Köşeband va potral 12. 2.b 
Profil demirleri T demiri 4' va 

6 aşatı•ı için ıs. \! 
9 Oluklu demir 3' va aşaQ'18 ı için 13. 9, 

Perçin çubukları 
y a111 çubuklar s· geniş ve aıa· o 

ğ•si için 1'· 9. 
Yuvarl•k ve murabba 3' ve a· 

şağıaı ıs. 2 ~ 
Ray, 60 Lbı ve yukarısı için ıo. ıO, 
Çelik çember 
Çubuk 12. ı s O 

( Fiatlar lngıliz tonu ba-
şına olup 5 şilin i!konto da· 
hildir. ) 

İsveç piyasası : 
Birinci nevi ihracat ham demiri 

lngiliz tonu ıoO 
Çelik çubuklar (tak kaynaklı 

olo0,45 C . den yukarı) 
l.veç tonu 

Çelik tel çubuklar (o/o0,65 
C.den yukarı) faveç tonu 

Haddeden geçirilmış Martin de· f/J 
miri fsveç tonu 230' t 

Fiıtlar : fave çkronu ve F. O. 8 . o'•" 
Hurda Madenleri 
lngiltere Borsas ı 

Bakır : 

Tonıı 

88 05 
580-
384 40 
136 72 

İaparta Ask SAK 
,, 
n 

5·640 
5 6-40 
5-6·40 

16 -
15 -
11 -
lO 30 
16 -
16 -
15 45 
16 -

il Marsilya Borsası 
(27.4.940) 

j Madagaskar Fr. Fr. 

1 
Fas ,, 

Tel No. 1 (Yumak halin· 
2300 deki teller de dahildir) 
2750 Tel No 2 
2750 ,, 

İst. Komut. SAK Fınelıklı 
lıparta Vilayeti 

21·5-40 
20.5.40 
30-5 40 
21 ·5-40 
24.540 

Ağu 
3050 

Hafif 

l Tun•s ,, 

1 
Anadolu ,, 

(Fiatlar 100 kilo ıçın 

693 -
1027 -

2 40 
325 -

ist. Liıeler SAK 

" 

Balıkesir Memleket Hast. 

İsparta Orman Müd. 
İçel Orman Çevirıe Müd. 
Turl'utlu Belediyesi 

31-5-40 

22·5·40 
25-5-40 
25-5-40 

15 -

15 -
15 
11 -

J Marsilya antreposu) 

1 Londra Borsası 
(25.4 940) 

Türki.-itibari Nisan -Mayıı 187/6 
Kalkütta ,, ,, ,, 140(

Fiatlar : 50 kilo 800gramlık 
İngiliz ölçüsü üzerine Şilin olarak) 

BUGDAY 
Londra Borsası 

(6.5.940) 
Manitoba(No.1 ) mart 32 3 
Manitoba (No.2) ,, 31,7 

İsteklilerin teklif mektuplarını yukarida yazılı saatten 
saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 
meleri lazımdır. 

Rosafe 
bir Cenubi ve Gar.Avustralya 27 4 

ver· (Fiatları : 480 Libresi Şilin 

Şikago Borsası 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: Mayıs Buşeli Sent 100.718 ·106-3/4 

Y l k ı 1 d R. t' - b k" k- d t 1 1 Temmuz. ,, ,, 105-7 8· 106· -
a ova ap ıca arın a ıyase ıcum ur oş u yanın a yap ırı a· Eyliil l06- t/4-I06·3 4 

ca!: kitibiumumilik binasının inşaatı hakkında ilan olunan ve 16 • " ' ' 
mayıs 1940 tarihinde icrası mukarrer bulunan kapalı zarf usulile ek- Vinipek Borsası 
siltmeye talip zuhur etmemiş olduğunelan inşaat arttırma ve eksilt- Mayıs 89 1)8 

9 1 -
93 1 8 

Temmuz 
me kanununun 40 ancı maddesi hükmine göre pazarlıkla yaptırıla- ılkteşrin 
caktır. l (Fiatları : Buşel i Kanada Sent) I 

Pazarlık mayısın yirminci pazarteıi günü saat on beşte gene 
Roterdam Borsası Dolmabahçede Saraylar Müdiriyeti binasında yapılacaktır. 

Milli Saraylar Müdürlüğü kalemine müracaat edecek olan talib- Manitoba No. I IOOkilos.Florin 9.75 
ler avan proje, eksiltme şartnamesi, fenni fartname, keşifname ve ,, No 2 '' " " 9.65 
mukavelename mÜ1Veddesinin birer suretlerini 2,5 lira bedel muka- ' " No.3 " " " 9·55 

bilinde alabilirler. Rozario Borsası 
Muvakkat teminat 3650 lira 71 kuruştur. Mayıs 10 k. Pezo 9.80 

Haziran ,. 10.20 
Bu paranın pazarlığın yapılacağı saatten bir saat evveline ka- Bounes Aires Borsau 

el ar MaJ1andığına yatırılmış bulunması lazımdır. Mayıs ı 00 k . Pezo 
Pazarlığa girecek olanlar Ticaret Odasına kayıdlı bulunacak· Haziran ,, 

lar ve timdiye kadar başka yerlerde yaptıkları asgari 40-50 bin lira Temmuz ., 

9.67 
9.92 

10.05 
raelesindeki inşaat işlerine dair elde ettikleri vesikalarla bu vesika· ' Budapeıte Borsası 
ları göstermek suretile kontrol mimarlığından ayrıca alacakları fen - Tisza Havalisi 77 Kg. 20.25 
ni iktidar şehadetnamesini ve teminat parası makbuzunu muayyen ,, 78 ,, 20.75 
zamana kadar pa-ıarlılıı. heyetine tevdi edeceklerdir. ,, 79 ,, 21.05 

Pınarhısar Belediye Reisliğinden : 
Kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılan ve 10.5.940 tarihinde 

ihalesi yapılacak olan kasabamız hali hazır haritası alınmasına kim· 
ıe talib çıkmadığından bir ay müddetle pazarlıia bırakıldığı ilin 
olunu~ • 

Seyhan Vilayetinden: 
Adana memleket hastanesinin 3500 lira ke9if bedelli ikinci ta· 

mirah açık eksiltmesine çıkan i'!teklilerin sürdükleri pey haddi la· 
yık görülmediğinden eksiltme 21 mayıs 940 tarihine müsadif salı 
gününe bırakılmış ır . 

İsteklilerin eksiltme günü saat 10 ela vilayet elaimi erıcumenine 
evraklariyle birlikte, keşifoame ve tartnameyi görmek i'bere de her 
fÜn hastahane idaresine müracaatları ilin olunur. 

_!!!çlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 
D. o. Yolları ve Limanları lıletme Umum İdaresinden : 

Muhammen bedeli 4000 lira olan IOOoO kilo akümülatörler için 
sAf hamızı kibrit 5.6 940 çartamba günü saat 11 de Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile sa
bo ahnac:aktır. 

" 80 ,, 21.25 
(Fiatlar 100 libresi pengö) 

ÇAVDAR 
Vinipeg Borsası 

Mayıs 70 1 2 
Temmuz 71 -
Birinci teşrin 70 l ı2 

(Fiatlar : Buşeli Kanada Senti) 

Budapeft Borsası 
Peşte mıntakası 16.30 · 16.55 
Diter mıntakalar 16.50 - 16.75 

(Fiatlar : 100 kilos pengo) 

·-D E M İ R ve Ç E L 1 K 

Londra Borsası 
( l 1. 4.940) 

Hematit, İngiliz No. 1 
şark, garp uhili malı, lalı:oç 

Şefi ld 

Birmingam 
Gal 

6, 7 6 
6. 13.0 
6 19.0 
6. s.o 

T oma döküntüleri 
Ocak 
( eni levha kesikleri 
Kazancıl ık bakırı 

Pirinç : 

Ağır 

Hafif 

41 
str 39 str .30 
.. 34/ " 43 
,, 41 " Tabaka halinde 

Çubuk uç ları ve 
"fişek,, 

Kesikler 

tCl 
" 38 46 
,, 44/ sl r 

70 30 mermi kovanı 
(tüfek mermisi madeni ıı 49 - 1 ı 
Te miz çubuk ııSwarfD ,, 34 40 
"Unsweatedn RadiyP.· • 34/ s ı r 

Bronz sert ve adisi : 
---- ------ 7; 

Dişli tekerlekler str 7 3 str 
Amirallık sert bronzu 
0 ~ 3 kurşun 
Keza % J.0 
Ticari ~ert bronz 

«Mayıor ıı: 

,, 
,, 72 / 
• 67 (: 
> 60/ str 

Toplanmış döküntüler ,, 36 
Torna dökünt üleri 30 ,, 

/ 

/ 

Çinko : 

Yeni kesikler ,, 
~I 

2or ~1r ~ 
1 1 

Eskf çinko ,, 15/ " 
Beyaz Madenler : 

% 29 kurşunculuktn 
kullanılan t icari kar 
nak madeni str 78 str 
% 4 3 kalaycı lı kla 

kulla nılan ticaı i 
kaynak madeni 
Beyaz kalay 
Sifon üstleri 

" 
" 
" 

106 ,, 

184/ " 
157 d 

Alüminyom : 

Levha keı.ikleri 

Eski tabaka hnlınde 

Torna döküntüleri (ti· 

j 

str 93 str sA 
83 ,, ,, 

cari) - MR~nezyomsuz ,, 24 
Manivela kovanları ,, 44 
Piı.ton :ıı 47 
Hastahane yaprakları ,, 25 
,pıoce s • 84 ,, 

Dür.ı lüminyom : 

Kesikler 
Eski tabakn halinde 
Torna döküntii leri 

Nikel : 

Yeni kesikler 
Anod hurdala rı 

» 168 
160 

" 

' / 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

'· 

"· 
' ' 1 

o. 



' 4 

ICadıniyom : 
~r~--- --

3 - libresi 

1\urıun: 
~ ----
. fırda 
/e 12 L ~ ~alay 
• 2 kalay 

str 22 10s 
» 23 
n 23 -

HAM DERi 

(27.4.940) 

Ct . Maratlya Boraaıı 
~~Yır Koyun derisi 1200 1225 
~:Çl derisi 22 
~~il, derisi 23 
t it derisi 20 

0111
n hauağı 

(Fiatlar : lr. lrankı) 

kETEN TOHUMU 

Londra Borsası 
(26 4.940) 

nisan 

" 
,, 

" " 
(Fiatlar tonu ıterlin) 

18.02 
20 
21 

lf. Buenoı Ayres Borsası 
ıt-''• . . 18.80 
l tıtan t 9.06 
'"!buz 19.14 

(Fiatlar : l 00 kil. Pezo) 

Rosario Borsası 

Mayıs 
Temmuz. 

19 -
19.15 

(Fiatlar : 100 kil. Peze) 

KUŞ YEMİ 

Londra Boraaaı 
(25.4.940) 

25 / -
(F'iatİar : ·C. W. T. için tilin) 

t_ it Anvera Borsaıı 
p t.. disponible 

~ (Fiatlar : 100 kg. Belcika lr.) 
4 o E N CEV H E R L E R 1 

Londra Borsası 

~ Antimuan 
~,b• Cı f ıterl. 
~ •r (ıü l fit) o;o 55160 C ıf ll"-13 
~lıı. •ıo 40 9/6 - 10/ 6 
"'i1111• • lnırili :ı mıl ı antrepo 
~llıl 1 o/o 99,6 Steri. - 106-107 17 

Ilı ecnebi, Cif ,. - 86 - 7 

a., Arsenik 
l t la 

' IYlalcıika malı , 
• 1, o;o 99 Cı f Ster. - 25 
• ~eç o/ o 99,5 • ,. noın, 

o/ •wefi {lnıiltere mılı) 
0 99 F . o. b. Ster nonı. 

~b Bakır 
, •r 0/o 15/25 ünitHi 

0ıo li5180 • 
&.., • Blend (Çinko cevhıri) 

, 'd' 

nom. 
nom. 

~ d illa] , f .o b (Fahri-
' ~~ •) Star Hl-

• ndiıtan mal ı f. o . b. nom. 

1 Civa • o. b, 
Dolar .90 

~d••i Krom 
~ltt~;J 1 0/0481 Cr2 o3 Cif 

•ıı; '(,,• I 0 /o4_8 Cr2 o3 F'>h 
1 •donıa 

o;o SSı57 Cr2 o3 Ctf 

~'~ Kurıun •r o 80 / o RC (altın) 
baı Star. 10 (altın) 

12S -; 
N~minal 

nom. 

25 / -

~d· Manganez 
letı ıı ınılı O/o 50/ 52 Ma . 

in:teei 
o;o Mn. , , 

'" 8oı!>I\ Molibden 
""• Mo S2 521-53 

t.1 A D E N L E R 

Kalay 
(29 .4.9401 

Standard pe şin 25-i .3;4-255 
3 ay vadeli 250 3;4-246 1;2 
İngil iz kalayı Liverpool 251 251 -

Kurıun 
Yamutak ham Ecnebi ııümıiiklü 

Steri. 25 - O - O 

MISIR 

Londra Borsası 
Laplata yeni mahıul ni11n 14/ -
Cenubi Alrika(N.2)mart·nisan 

,. ,, ,, 4) şubat 
,, 11 ,, 6) (satıcı) 

(Fiatlar : 480 Libresi Şilin) 

Buenos-Ayres Borsası 
Nisan 
Haziran 
Temmuz 

4.56 
4.63 
4.69 

( Fiatlar : 100 kilosu pezo ) 

Rozario Boraa11 
Mayıs 4.25 
Haziran 4.45 

( Fiatlar 100 kilo pezo ) 

Budapef t Borsası 
Tisza havaliıi 21.50-21.60 
Diter mıntakalar malı 21.30-~1.50 
Budapeşte antreposunda 

( F iatlar : 100 kilosu pena-o ) 

PAMUK 

Liverpul Piyasası 
( lb. - peni) 

Alivre Middlina- Alivre Uper F.G.F. 
Mayıı 7.95 10 61 
T.aıuz 8.08 ıo 41 

Nevyork. Piy&1ası 
( lb. Dolar .enti ) 

Miiling Mart 10.72 

Lap lata 

YULAF 

Lonra Bouası 

Kanada Mayıs 5.2~ 

(Fiatlar : 320 lngiliz Libr .. i Şilin 

Buenos Ayres Borsası 

M"Y" . . • . . 
(Fiatlar : J 00 kilo için Buenos· 
Ayreı teslimi pezedur) 

Şikaio Borsası 
Mayıı 41 ~ 8 
Temmuz. 37 1. 2 
Eylıll . • . 35 -

( Fiatlar: 32 Libr .. i Şikago 
teslimi Seat) 

Vinipek Borsası 
Mayıa Buşeli Sent 37 7/4 
Temmuz ,, ,, 37 l J8 
İnci teşrin ,, ,, 36 

B ud a p e f t B o r s a s ! 
Birinci nevi 
ikinci ,, . . 20.60 - 20 85 

(Fiatlar : l 00 kiloıu Pengö) 

s 

YUMURTA 

Berlin Borsası 

(26.4.940) 

A B c D 
65den 60-65 55-60 50-55 45-SO 

yukarı 
gram ııram aram ıram gram 

Türkiye 81/ 9 8 7 1
/ 4 6 1/<J 

tam taze 
(G.l.tamtaze) 
Yur•- 9 81/ 9 8 71

/, 61/'J 
slavya tamtaze 
Bulgaristan 9 8 1/'J 8 7'/, 611, 

ZEYTİN YAÖI 

Marsilya Plyasaaı 
(7.5.940) 

Cez.air 200 - 1210 
londra Borsası Yunan - - -

Bakır (Fiatlar : C. 1. F. 11 O kilow 

~~t.o (29.4.940) frank olarak ) 
}'-ti.Y Steri . 62 - O-O Nevyork Piyasası 
'eli • tdilıni, • 62 - 0-0 (28 3 940 

~'-fi:• •dilmi t oıo 99,7 • 61 -10-0 ' ) 
-. ' •ditmit o;o 99 2 • 60 -10-0 Tağyir edilmif 0.94 - 0.96 
'•l ._l l' S' . Yemeklik 1.85 - t.95 
'-- .,.k' ar • 65 - 10-0 1 
~ 4 16 (Fiatlar : Loco, galonu dolar) 

~ıa~11 İ•e girmek istiyenlerin 300 liralık muvakkat teminat ve ka-
~i') tayin ettiti veaaikle btrlikte eksiltme günü saatine kadar 
~ '-0?• müracaatları lazımdır. 
~it. 1te ait tartnameler komiıyondan parasız olarak datıhlmak-

~ahta ve saire 
, IL~•tanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
~~ar. Komutanhtı için 7. 128 M3 muhtelif kere.le 22.5.940 gü
~'Gt o~ buçukta pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
I.::'~ G elit altı lira kırk altı kuru.tur. iıteklilerin tartnameyi gör· 
~ l(tere herpo ve pazarlık için de belli gün ve ıaatte Fındık
~ 0 111utanhk Satınalma Komiıyonuna gelmeleri. 

~t. Benzin. Makina yağları v. s. 
l· Edime Askeri Satınalma Komhyonundan: 
~'1• in. Lira kr. 
I~ 42 mobiloil C . 175 92 
I~ 14 mobiloil B 87 96 
~ 14 tripre Schell 87 96 

46 benzin 

gres 
valvalin 
gaz yatı 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Yukarıda yazılı yağlar pazarlıkla 2~. 5. 940 çarşamba gunu 
saat 15 le Ed irnede eski müşiriyet dairesinde satı nalm R l<0misyonun 
da satın alınaca ktır . Tutarları 8796 l i rtı, teminatı 1320 liradır. Ev
saf ve fartna weleri komisyonda görülür. İsteklilerin belli g ünde ko 
misyona gelmeleri. 

.. * • 
Petrol alınacaktır. Bak: D. D. Yolları ilanlarına. 

Müteferrik 
İzmir Belediyesinden : 

Otobüslere 24 adet 32X6 1;2, 4 adet 900X 20 dış ıastik satın alın
ması yazı işleri müdürlüğündeki şartname si veçbile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 4Q60 lira muvakkat teminat ı 372 liradır. 
Taliplerin teminatı İş Bankasına yahrarak m:ıkbuzlarile ihale tarihi olan 
3.6.40 pazartesi günü saat 16 da encümene müracaatleri . 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

15.5 940 günü yapılan pazarlığa talip çıkmayan Baııbü· 
yükteki binalar için alınacak inıaat malzemesinin parzarlığı 
21 .5.940 günü saat on birde tekrar yapılacaktır. Muhammen 
bedeli bin liradır· Mallar cinslerine göre ayrı ayrı taliplere 

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

, , i lj: 1:il)1: J 113 .ı., t1ı,1~1: 1 
-~-

• • 

Darülaceze müessesesı ıçın lüzumu olan 15 kalem muhtelif er
zak 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına göre 
pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 5900 lira 40 kuruş ve ilk 
teminatı 442 lira 53 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdür· 
lüğü kaleminde görülecektir. İbale 20.5.940 pazartesi günü 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk t eminat makbuz veya 
mektupları ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü 
muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (41 14) 

lstanbul PTT. Müdürlüğünden : 
İdaremiz poıta çantaları imalinde kullanılmak ftzere 100 101 

santimetre eninde 3500 metre bezin alımı kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur . 

Eksiltme 29. 5. 9fü çarşamba saat 11 ,5 da B. Postahane binası 
birinci ka tta Telgraf Muavinliği odasında toplanacak Müdürlük Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher metresinin muhammen bedeli 260 kuruş, hepsinin 9 100 
lira muvakkat teminat 682,5 liradır. 

Taliplerin olbaptaki şartnamelerini görmek ve muvakkat temi
natlarını yatırmak üzere çalışına günlerinde mezkur l\1üdürlük İdari 
kalem Levazım kısmına eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
da kanunun tarifatına göre hazırlayacakl arı mektublarını, teklif mek
tubu 940 senesi için muteber Ticaret Odası vesikası ve mu vakkat 
teminat makbuzunu muhtevi olarak yukarıda ismi geçen Komisyon 
Başkanlığına No. lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. 

(4017) 2 - 4 

Muhammen bedeli 1889,90 lira olan 8600 KG. dökme ve 100 
adet büyük teııeke içinde petrol açık eksiltme usulile s 1lın alına
caktır. Eksiltme Sirkecide 9. işletme binasında A . E. Komisyonu 
tarafından 3.6.940 pazartesi saat 11 de yapılacaktır. İsteklilerin 141,75 1 

lira muvakkat teminatla aynı gün ve saatte Komisyona müracaatları 1 

lazımdır. Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. 

• * • 
(4137) 1 - 4 

Muhammen bedeli 5800 lira olan 5 kalemden ibaret muhtelif 
ebatta 92000 metre bakır izole tel (NGA) 3.6.940 pazartesi güuü 
uat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon 
tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 435 liralık muvakkat teminat, kanu
nun tayin ettiti vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gün 
saat ( 14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. (3800) 4- 4 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
İdaremiz ihtiyacı için 61162 santim eninde 3200 metre posta 

çantası imalinde kullanılmak üzere bez alımı kapalı zari usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29. 5 940 çarşamba saat l l de B. Poıtahane bin&1l 
birinci katta Telgraf Muavinliti odasında toplanacak Müdürlük Alım 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Beher metresinin muhammen bedeli 175 kurut hepsinin 5600 
lira, muvakkat teminat 420 liradır. 

Tali Jerin olbapdaki şartnamelerini görmek ve muvakkat temi· 
natlarmı yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İdari 
kalem Levzım kıımına eksiltme saatinden bir uat evveline kadar 
da kanu :ıun tarifine göre hazırlayacakları mektuplarını teklif mek
tubu 9-tO ıeneıi için muteber Ticaret Odası vesikası ve muvakkat 
teminat makbuzunu havi olarak yukarıda ismi g t çen Komisyon Bat
kanhğına No lu makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (4018) 2-4 

5 

. . . . . . . 
11\1 i ı !-1;1 tJ t1 lı ı H mm rn llnti)fo Hli 

-..=== ::::;; ....._. 

Mub. bed. %7,5 tem • Eluiltmenin 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. tekli aaatı 

Lastik kayış trape1 30 adet 370 -
Fluat 150 kilo 240 -

27 75 açık ek. 14,30 
18 Müteahhidi namına 15 

Pazarlık 

l - Şartname, kroki ve Fluat nümunesi mucibince yukarıda 
yazılı 2 kalem malzeme hizalarında gösterilen uıullerle 1&tın alına
caktır. 

il - Muhammen bedellıri, muvakkat teminatları, ekıiltme saat• 
leri hizalarında yazılıdır. 

ili - Eksiltme ve pazarlık 3. VI. 940 pazartesi günü Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılecakhr, 

iV - Nümune ve şartnameler ıözü geçen Şubeden parasız alı

nabileceği gibi lastik trapes krokisi de tetkik olunabilir. 
V - İsteklilerin ekliltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve 

saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona müra-
caatları. (4154) 1-4 

••• 
Muh. bed. % 7.5 tem. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Kazan borusu 5 parmaklık 
125 mm lik 

100 metre) 
) 

5 parmaklık llanş 
125 mm lik 

50 adet ) 687 - 51 52 açık ek. 15,30 
) 

1 2x50 eb'adında cıvata 200 kilo ) 

1 - Yukarıda cinı ve miktarı yazılı üç kalem malzeme açık 
eksiltme usulile satın alınacaktır . 

il Muhammen bedeli, muvakkat teminatı hizasında yazı· 
lıdır. 

111 Eksiltme 21. V. 9.tO salı günü Kabataşda Levazım ve Mu-
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - İsteklilerin ekıiltme için tayin olunan gün ve saatte 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları 

ilan olunur. (4079) 3-4 

• • • 
1 - Cibali fabrikasında yaptırılacak transformatör binuına ta

lip zuhur etmediğinden yeniden pazarlık uıulile ihale olunacaktır. 
il - Keşif bedeli 7846, 19 lira muvakkat teminatı 5 8,46 liradır. 
ili - Pazarlık 31. V. 940 cunıa günü saat 14 de Kabataşda Le· 

vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 
iV -- Şartname sözü geçen Levazım Şubesi vezneıinden 39 ku

ru'a alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte ıart

namenin F Fıkrasında yazılı vesaik ve % 7,5 güvenme paruile 
birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (4000) 3-4 

• * * 

Kiralık Garaj 
1 - Feriköydeki Bira fabrikamız ,,Eıki Bomonti" müştemila· 

tından 450 m~ deki kirgir garaj kiraya verilecektir. 
il - lhaleıi 31. V. 940 cuma günü 1aat 14 de Kabatatda Le

vazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 
lll - Fazla tafsilat almak ve b:nayı görmek isteyenlerin ihale gü

nünden evvel mezkur Fabrika Müdürlütüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. (4052) 2-4 

Kapalı Zarf Usul ile Eksiltme 
Liseler Ahın, Satım Komisyonu Reisliğinden 

Cinsi Beher T B. Mikdarı Ekıiltmenin ilk T. Şartname B. 
K. S. Kilo yapılacağı Lira Krt• 

gün ve .aat 

Pirinç 35 61500 21.5.40 Salı G . 1615 
S . 10.30da 

Ekmek 10 25 520000 " " I0,45 3915 

Sabun 38 
Zeytin yat 60 

---
14550) " 
17750) 

n 11,lOda 1214 

Sade yat 135 51000) " " l l , 25de 4693 

Toz şeker 36 50 86500) n ,, l4,25de 3058 
Kesme teker 40 23000) --------
Dağlıç eti 58 b0500) 
Karaman eti 55 70000) n ,, l 4,40da 6591 
Kuzu eti 45 29500) 
Sığır eti 35 23850 ) 

217 

344 

204 

534 

----------~ --~-------~~-~ 
Beyaz peynir 45 22700) n n 15 de 1433 
Ka,ar » 75 11850) 

38 kalem Yaş Sebze (Umum tutarı 38699 lira 60 kurut) 
357310 kilo ) 21 !l.940 Salı günü 2093 195 
466900 adet ) Saat 15, 15 de 

79100 demet ) 

Komisyonumuza batlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kabataş Erkek 
liselerile, Çamlıca, Kandilli, ve Erenköy kız liselerinin Mayıı 1941 
ıonuna ka:lar ihtiyaçları olan yukarıda yazılı yiyecekleri kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. Bu buıuıta gerekli durum yukarıya 
yazılmıştır. 

Eksiltme İıtanbul Beyotlu iıtiklil caddeıi No 349 da Liıeler 
Kıymeti Pey paruı 1 Alım Satım Komiıyonunda yapılacaktır. 
lira kr. lirı& kr. İstekliler ilk teminat makbuzu ve 1940 yılı Ticaret Oduı vesi · 

------ ----- kalarile 2490 sayılı arttırma, ekıiltme kanununun tarilatı daireıinde 
1688 40 126 63 Fatihte Kirmasti mahallesinin Tetümmeler so- hnırlayacakları teklif zarflarını yukarıda hizalarında a-öllerilen ıa

kağ~nda e.ki 3 mükerrer yeni 7 No. lu ha- \ atten bir saat evveline kadar sözü geçen Komiıyon Reiılitine mak 
"n:nın tamamı. (7102) 1 buz mukabilinde te.lim etmeleri muktezi olup poıtada olacak ge-

260 26 19 52 Buyuk _çar!ıda Kazazlarda Orta sekakta 34 No. cikmeler kabul edilmez Teminatları yatırmak ve tartnameleri be-
lu dukkanın tamamı. (5908) delleri mukabilinde almak illeyenlerin Galatasaray liıesinde Komiı-

Yukarıda yazılı emlak 15. 5 •. 940 tarihinden itibaren 15 gün 1 yon katipliğine müracaatları ilin olunur. (3m) 4 -4 
müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 30 5. 940 perşembe günü l . 
saat 3 de yapılacaktır. İsteklilerin Çemberlitatta Vakıflar Başmü j İmtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: lımail Girit 
dürlüğü Mahlôlit Kalemine müracaatları . (4011) 1 Baııldıtı yer: Akın Baaımevi l.taabul 
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Quot:idien des Adjudicat:ions 

ADMINISTRA TION 
Vtlle et Province 

ai ~m1Jiul3 3 maiıd EJiı 450 
d.s ihl~#3 ,,.ı( 850 

--- -- ---12 1500 
Ol,t>f .HtrMQııer : 12 mois Ptrs 2700 

el nıman ibidd · 
Jtıl· 
. Le No. Ptrs 5 

UNAKASA GAZETESi 
Galata, Fermeneciler Cad. 

Kenber Han, 2me Etag<! 

No. 8-9-11·12 

abns U'{ mfıııılii"•" ----------. 
-anılı; odae 

Pour la Publicite s'adre11er 

Telephone: 49442 

-Jaı;2 a \' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Eta1 Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix c;;ti~;:---Lieux d'adjudication -et du 

Obiet de ı'adjudication 
d'adjudicat. e.timatif proviıoire Cahier des Cbarge. 

il lf judications au Rabais 

Construct ic ns .. f € r < r ations-Trı v. f ublics-ti ateriel de Construction-Cartographie 

Repar. chaussee avec trav. d'arts et conı.tr. 
pctite bat· pr. equipe s route Şarköy
Gölcük (cah eh 475 P) 

Trav. terrassement et constr. cbaussee s route 
Esltişebir·Sivrihisar 

Pli cach 94488 19 

" 
167416 62 

5974 41 Oir. Trav. Pub. Tekirdağ' 

9620 83 
" " " 

Eskişehir 

Joura Heureı 

5·6-10 15 -

17-6-40 15 

Repar. pont Publique 64 l 38 Vilayet Isparta 27·5·40 16 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Etuve avee access. Publique 1700 - 127 50 Municipalite lzmir 3-6-40 16 -
5-S-40 11 -Acide ıulfuritıue pr. accumulateur: 10 t. ,, 4000 - 300 - ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Ameublement pour Habitation ef Bureaux-Tapisseri9 ete. 

Canape: 100 F• Publique 10 O -

Bois de Construction, Flanches, Charpente 

i ois de constr. : 7.128 mS Gre a gre 

C om bustible - Carburant-Huiles 

Mobiloil C. et B.·triple Schell·benzine·graisse- Gre a g-re 
valvaline·petrole 

Combustible: 3 lobi 
Petrole: 5110 bidon-. benzine: 262 bidons 
Benaine: '.l0400 litres 
Petnle: 100 bidons 

Oivers 

Materiel de constr. (ai} 
Vitre: 150 m9-clous pr. vitre: 5 k.·pite: 50 k.· 

tuile: 8561 p. 
Courroie en caoutchouc Trapez: 30 p . 
Fluant: 150 k (au nom du fournisseur) 
Briqu~ı : 200000 p. chaux: 60 t. (ai) 
Pneux: 24 p. 

Provisi ons 

l eurre, aavon, pain, viande, pomme fle terre, 
oeufs, macaronis, riz, sucre, ete 

Viande de boeuf: 43,5 t. 
Oiverses provisions pr. l' asile des Pauvres: 

ıs lota 

Publique 

" 
" 
" 

Gre a gre 

" 
Publique 
Gre a gre 

Publique 

Pli cach 
Gre a gre 

,, Viande de poule: 16 t. (aj) 
Pain: 35-45 t . Publique 
Combeaux sees: 50 k. 
Oiırnons: 350 k. 
Savon: 350 k. 
!oude: 150 k. 
Sauc:e: 150 k. 
Abricots: 50 k. 
Bleı c:oneasses: 100 k 
The: ıs k. 
Viande de mouton: 3,5 t. 
Viande d'aırneau: 500 k. 
Liırumes: 5 t. 
Oiıı-nons: 40,5 t. ·pomme de terre: 64 t · (aj) 
Pois chiche: 8,3 t. ·haricots secs (tchalı): 29,5 

t.·id. (barbounya): 10,6 t.·lentilles verte1: 
6,5 t.·id. rouıes: 3650 k. (aj) 

Raisin sec: 15 t . 
Paille: 78250 k. 
Farine: 60 t . 

, 41 ]) 
Orge: 40,5 t. 
Provisions: 23 lots 
Broyage ble: 6300 t . 

Adjudications a la surenchere 

Auto eamelote pieces ınachines·bouteilles en 
verre, babits d'homme, tble ıralvaniıe, li· 
aıes en fer, films photoırraphique, crins de 
obevaux ete. 

Tiuus en eoton, fer, helices, boutons en nac· 
re, armoire, fil en soie artilieielle, contre· 
plaque, hamaiı en peau pr. cheval, rubanı 
pr. ehapeau, habits pr. aviateur, barres en 
fer, appareils de respiraton ete. 

Decombres boutique 
,. croiseur lclaliye 
,, ,. Neemi Şevket 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" > 
,, 

Gre a rre 

" 

" 

" 
" 

Publique 
Gre a gre 

Publique 

,, 

, 

" 

356 46 

8796 -

3886 20 
1889 90 

ıııoo -
999 99 

370 ·-
240 -

4960 -

15222 -
5900 40 

9600 -
le k. O 11 

55 -
24 50 

157 50 
15 -
30 -
45 -
12 
75 -

1925 -
271 -
625 -

1173 75 
7800 -
5125 -
1822 50 

62767 20 

10 -
4080 -
3690 -

75 - Municipalite l.zmir 3 6·40 16 -

1320 -

375 -
291 47 
14 t 75 

27 75 
18 -

372 -

114 t 88 
442 53 

720 -
371 25 

4 13 
1 84 

11 84 
1 13 
2 25 
3 75 
o 90 
5 63 

144 38 
20 63 
46 88 

693 -
1027 -

88 05 
580 -
384 40 
136 72 

602 72 

o 75 

Com. Aeh. Comm. Mil. lst. Fı!ldıklı 22-5-40 10 30 

Com. Ach. Mil. Edirne 

Vilayet Isparta 
Dir · Agriculture iz mir 
8me Expl. Ch. de fer Etat lzmir 
9me ,, ,, ,, ., ,, Sirkeci 

Com. Ach . Comm. Mil. Ist. Fındıklı 

" " 

22-5-40 15 

30-5-40 16 
31 -5 40 10 -
3-~-40 1 t 
3-6-40 11 -

2 1-5-40 11 -
22-5-40 10 -

Com. Acb Econom. Monop. Kabataehe 3 6-40 14 3 '1 
15 -
11 -

16 -

" " 
Municipalite Turgutlu 

" 
iz mir 

Vilayet Kayseri 

3-6-40 
25-5-40 
3-6-40 

21-5-40 

C . A. Dir. Groupe Fab. Mil. a Kırıkkale 3-6-40 16 
Com. Perm. Municip. lstanbul 20-5-40 14 -

Com Ach. lnt. Ankara 
Oir. Gen. Türkkuşu Ankara 
Vilayet Ankara 

" 
" 
" 

> 

" 
> 

" 

> 

" 
" > 
> 
,, 
" > 

" 
" " 

Com. Ach. Lycee Iıtanbul 
,, 

Com. Ach. Comm. Mil. Ist. Fındıklı 
,, Mil. Isparta 

" 
" " > 

Vilayet Isparta 
Com. Ach. lnt. Tophane 

Dir. Venteı Douanes lstanbıd 

" 

Munieipalite h:mir 
Deherdarat Kocaeli 

,, " 

21-5-40 
30·5-40 
3.s.40 
3-6-40 
3-6-40 
3-6·40 
3·6-40 
3 6-40 
3-6-40 
3-6-40 
3-6-40 
3·6-40 
3-6 40 

21-5-40 
24-5·40 

20-5-40 
5-6-40 
5-6-40 
5-6-40 

21-5-40 
30-5 40 
23-5-40 

15 -
14 
14 
14 
14 
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 45 
16 -

16 -
16 -
15 -
11 -
10 30 
16 -
14 -

20-5 40 9 -

23-5·40 9 -

20-5-40 16 ~ 
29-5-40 
29-5-40 

(~ inci sayfadan devam) 
1
• 

de ihale edilebilir . lsteklileriu belli gün ve saatte kati t~ı1l0. 
natlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Kornı5Y 
nuna gelmeleri· • 

* * • Komutanlık binaları için aıağıda cins ve miktarı yazılı i:. 
şaat malzemesi 22.5.940 günü saat onda pazarlıkla satın alıoac~ 
tır. !\fubammen bedeli 999 lira 99 kuruştur. Kat'i teminatı 15? 1ır; 
dır lsıeklilerin şartnameyi görmek için hergün ve pazarlık içı11 

1 
belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınalma KomisyoP 1111 

gelmeleri . 
Cam: 
Cam çivisi 
Macun: 
Kiremit: 

150 M:! 
5 Kg. 

50 Kg. 
8561 Aded 

• * * · aAOd 
Lastik kayıf ve fluat alınacaktır· Bak inhisarlar u. ı•• 

ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
Isparta Vilayetinden , 

Vilayet hastanesinin 940 yılı ihtiyacı olan 23 kalem erı.ak ~I· 
üç kalem mabrukatı 30.5.94tJ perşembe günü saat 16 da iba)e edı , 
mek üzere açık eksiltmeye konuldu. İsteklilerin muayyen vıı kt• ~· 
dar vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu Türkku§U Genel Direktörlüğünden =.
0 

Beher kilosuna 11 kuruş fiat b içilen azı 35 bin çoğu -t5 bl 
kilo ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. o~ 

Muvakkat teminatı 371 lira 25 kuruş olup şartnamesi her ' 
komisyonda görülebilir. 11• 

ihalesi 30 mayıs 940 perşembe günü saat 14 te Türk ha~• ~ 
rumu geııel merkez binasında Türkkuşu genel direktörlütü ıatıo' 
alma komisyonunda yapılacaktır. . 0~ı 

İstiyenlerin, lüzumlu vesika ve teminatlarile birlikte koınısY 
gelmeleri. 

Konya Memleket Hastanesinden: 
Umumi Muhammen miktarı 

bedeli 
Muhammen fiatı 

L. Kr. 
100 

4987 50 
3325 

255 
2400 
1050 

60 
87 

100 
375 
120 
lOQ 

520 
280 

1750 
720 
135 
110 

2670 70 
19245 20 

Kilo 
2000 

15000 
35000 

1500 
2000 
2500 

1200 
350 

1000 
1500 
600 

1000 
2000 
4000 
7000 
1 ~00 

6000 
2000 

L. Kr 
5 

33 
9 

17 
20 
42 
38 
5 

25 
10 
25 
20 
10 
26 
1 

25 
40 
2 
5 

San. 

35 
50 

25 
50 

Cinsi 
Kuru soğan 
Erkek koyun eti ~ 
1 ci nevi bas ek.Ole 
Kuru fasulye 
Eridilmiş aadey•fı 
Kesme teker 
Toz teker 
Çekilmiş tuz 
T omateıı salça•• 
Kuru nohut 
Makarna 
Çekirdeksiz üziiOl 
Mercimek 
Gaz yatı 
Patateı 
Ankara pirinci 
Sabun 
Kepek 
Kırılmış arpa bte 

Yüzde hesabile tenzil edilecektir 44 cinı ,e ·re .,,e ,,ı 
fe 

Konya Memleket hastanesinin yukarıda cinsi 'le miktarı ıeri 
muhammen fiatları iÖıterilen erzak, gaz ve sabunu tartnaı:ı:ıe a'' 
mucibince 940 mali yılı içinde alınmak üzere şimdiden 20 giln"' 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. v-r 

Açık eksiltme 27.5.940 pazartesi günü saat 15 de Vilayet 
mi Encümen odasında y•pılacaktır. . f' 

Taliplerin yukarıda ve hizalarında gösterilen erzak .,,e s•~':e· 
ait umum muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu üzerinden bıl lı' ' 
sap alacakları teminat mektublarıyla Ticaret Odası vesikaların• 1111• 

mil bulunarak eksiltme iÜnÜ Vilayet encümen odasında haıır 

luomaları. d•lı' 
Taliplerin şeraiti öğrenmek ve nümunelerini görmek ve ti'" 

fazla malumat edinmek için hastane baş tabipli~ine mürac•• 
ilan olunur. 

• • 

MUZA YEDELER ___./ 
İstanbul Belediyeıinden : et 

Taksim babçeıinin Panorama ieçidinde bulunan demir i•ııe~ 
ve saçla örtülü bina enkazı 1atılmak üzere açık arttırmaya lı0" (ı 
muştur. Tahmin bedeli 7IO lira 30 kuruş ve ilk teminatı 53 li~~· 
kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde rı&e 
lecektir. İhale 3.6 940 pazartesi a-ünü saat 14 de Daimi Eocüı:ı:ı' ~e 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupl•'1 

ihale glnü muayyen aaatte Daimi Encümende bulunmaları . 


