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1938 Yıllnın 
lık 3 ayında Cihan Ticareti 

~1938 yılanın ilk 3 ayında cihan ticareti yüzde 12 nis· 
~~ bde gerilemiştir. Milletler arası eşya mübndelesi umu
•t ttle her yılın son aylarında en yüksek seviyesini bulur 
ı~erıi yılın başlangıcında ise biraz geriler. Bu itibarla 

' Yılı ilk üç aylık cihan ticaretinin gerilemesi de kai
'ot t aykırı bir şey değildir. Ancak bu defaki gerileme 

ııı,ı dereceyi fazlaca aşmıştır. 
-,.;ıınanya istatistik Dairesinin tetkiklerine göre, Al
~t~1Yanın, cihan ticaretinin yüzde 90·95 ini yapan 52 
>ıı11l ttle olan harici ticareti 1937 yıhnın son 3 ayı i!e 938 
'it ı"l ilk 3 ayında değerce yüzde 13, mi k tarca ise yüz
)ıtı, 2 

nisbetinde gerilemiştir. Halbuki, mesela 19~5-ıS 
~ ;• llrasında aynı mevsimlerdeki gerileme nisbeti yüz

' ,:; u aşmamakta idi. Cihan ticaretindeki bu gerilenıe
~'d ~iihirn miktarda olduğu, 1928 yılı ilk üç aylık mü
)~i t e seviyesinin 1937 yılı ilk üç aylık mübadele sevi-

tıd 
ı6 en pek az olmasından da anlnşı!ır. 

\~k ~~ Avrupa iilkeleri ve 2() sı Avrupa dışı ülkeler 
>11111 Uzere 52 memleketin 1936 yılının son 3 ayı ile 1937 
~ 'l.111 

ilk ve son 3 ayları ve 1938 yılının ilk 3 ayında
i\tıı:ı tııeı ticaretini ve bunun 1937 yılının ilk ve son 3 ay· 
1't't~ ~ar,ı yüzde hesabil~ azalıp çoğalmasmı aşağıdaki 

'•tık göstermektedir: 

ı.. ~ilyar Mark üzerinden deg-erler ·co ......._ ________________________ __,....::::.... __ _ 
ı..., ı~ .. t• 
--i " IC•· 1936 1937 

4.cü l .ci 
üçay üçay 

~ ,, 
l~t ~irlikte 26,3 27,4 

" lı ,,,,t .... , ~ 13,4 14,3 
~~t•tat . . . 12,9 13 1 
ltı. 11

1>• ülkesi 15, 1 14,9 
~ ı~., "'•t . . . . 8,3 8,5 
~"t '"t . . . . 6,8 6,4 
!~-~l>a dışı ülke 11,2 12,5 
"ta_"t • • · • 5, 1 5,8 
~-t 7 

1937 1938 1938 İlk üç ayında 
4.cil l.ci 1937 l.ci ve 4.ci 
üçay 

30,fi 
16,0 
14,6 
18, 1 
10,2 
7,9 

üç ay 

26,6 
14.3 
12.3 
15,6 
9,0 
6,6 

l 1,0 
5,3 
5.7 

üç aylarına karşı 

+ Çoğalma-Azalma 
- O, 8 
+o, o 
- o, 8 
+ o, 7 
+ O, 5 
+ o, 2 
- 1, 5 
- o, 5 

- 4, 1 
1. 7 
2, 4 
2, 6 

- I, 2 
- 1, 4 

- l, 5 

'y . . • 6, I 6, 

~~~ı:~ardaki istatistikten anlaşıldığı üzere, hem Avrupa 
~ ~ tı, hem de Avrupa dışı ülkeler tical'eti 1937 yılınıo 
\~, ~ı'Yına nisbetle ehemmiyetli miktaıda azalmıştır Av· 
~.~ li keleri ticaretindeki gerilenıe nisbet inin (- % 14) 

\ \ I>~ dışı ülkeler ticaretindeki gerileme mikdarmdan 
~ tç 2> fazla olm ası, belk! Avrupa ülkeleYi tica retin de 
\!.. '-'n 'Y!arın Avrupa dışı ülkeler ticaretine nazaran da
~·~,, tasır t>lduğu şeklinde izah olunabilir. Sebep her ne 

~t~t· 0lıun, Avrupa ülkeleri ticareti deniza~ırı ülkeler 
'1..lt, ~e nazaran % 12 nisbetinde bir azalma göstermek· 
~-~ illbuki 1937 yılının ilk üç ayında bu fark % 4,5 

' .~~t' .\vrupa ülkeleri lehine idi. 

- ı, o 

12,5 
5,8 
6,7 

o, 5 
- l, o 

,~ .. , 11Pa ülkeleri ticaretindeki geriiemc (% 17,2) bilhas
\ tı.~'tta vaki olmuştur. Ve bütün memleketler için 
~~ ~ ahstır. Bu hususta mevsimin tesiri inka r edileme· 
~"' ~dar mühim olduğu gibi, iktisadi akisler de en 
~~''•a"ınilleri teşki_l eylemişlerdir. Bazı memleketleı·de, 
~tiat Fransa, Belçika-Lüxemburg, Polonya, Danzig, 

•t ... aı:ı ve Yugoslavyada üç aylık ihra cnt mikdarı ge· 
"'ek· \~'it- •nden çok aşağıdır. 

~~, ._ 
11
Pa ülkelerinin ithalab da geçen enenin soıı üç 

~"tt lltll~an ( % 11, 7) sırf mevsime atfedilemeyecek de

\ ~''-l, ~rılemiştir. Avrupa memleketleri arasında yalnız 
~ ~ç 

14
t' " ile Polonya'mn ithalatı artmıştır. 193 7 yılının 

t:''-lo~ına nisb~tle yine Fransa, Belçika- Lüxemburg, 
·· ~. akya ve lsviçre ithalat düşüklüiü göstermekte-

:~~~~~fırı ülkeler ticareti ise hem ithaliit, hem de !b· 
1\ -tt,~. tnından geçen yı)a nisbetle haylı azalmııtır. lh
f 13,31

1 ~ıalrna, mevsimin tesiri de inzimam ettiğinden 
~'~ıll b nısbeti ile ithalattakinden ( % 8 ,3} hemen iki mis
\,~'ti~ı Ulurırnuştur. Şimdiye kadar teabit edilmiş olan 

' b'tta ere nazaran, pek az memleketlerde ithalat ve 
\. ~t,tı artına vardır. Bilhassa Çin'de, 1937 yılında \ 'U· 

1~tlt eksiklik hilafına olarak U~38 yılının ilk üç ayın 
Pek fazla ( 0

/, 70) artmıştır. Denizaşırı senayi 

, memleketlerinin ... ithalatı geçen 1 yılın son : üç ayma nisbetle 
pek fazla azalmıştır. Bu azalma Birleşik Amerika devlet· 
lerinde O/o 23, Japonya'da ise % 12 nisbetinde vaki 
olmuştur. Bu memleketlerin ithalatı 1937 yılının 

ilk .1 ayı il hali tına nisbet edildiği takdirde 
daha düşük neticeler alınır. Şöyleki, bu nisbet Birleşik 
Amerika Devletlerinde 0

'o 39, Japonya'da ise % 36 dır. 
Ham madde memleketlerinde 1938 yılının ilk üç aylık it· 
halatı 1937 yılının son üç aylık ithalatı yekunundan pek 
cüz'i mikdarda düşüktür ve fakat 1937 yılının ilk üç ayı
na nazaran ise hatta fazlalık vardır. Bu memleketlerin 
1938 yılının ilk üç ayındaki ithalat ve ihracatlarını l 937 
yılının ilk ve son üç aylarındaki ithalat ve ihracatla kar· 
şıhklı olarak aşağıda gösteriyoruz: 

1 t ha ı at: ihracat 

1937 1937 1938 1937 1937 1938 
Ülkeler ı. ci 4. cü 1. ci 1. ci 4. CÜ 1. ci 

üç ay üçay üçay üç ay üçay üçay 

Milyon Mark üzerinden değerler 
-~~-------

Almanya • . • • . 1 092, 7 1 498,5 1 398, 7 1 258,2 1 628,8 1359,8 
Avuıturya 11)2,8 183,8 147, 1 124,8 153,7 111 ,9 
Belç-Lüxeoburr 564,5 589,5 520,5 507,2 541,4 463,6 
Fransa .... .. 1 183,6 1 024,0 945,6 612,5 595,6 565,3 
İngiltere ..... 2 580,2 3 364,5 2 852,8 1 477,0 1 687,6 1500,6 
İtalya •...•. 381,0 454,3 412,3 299,1 357,6 329,7 
Holanda ...... 457,8 560,4 494,7 335,5 UG,6 351,6 
İsveç . . . . . . . 273,8 363 3 306,3 2IO,O 367,7 264,0 
İsviçre . . . . . . 257,4 260,9 226,5 349,7 211,l 175,2 
Avustralya . ..• 258,ö 361,7 - . 418,7 403,7 
ing. Hindistanı .. 305,5 405,3 473•4 559,7 404,0 380,S 
İng. Malııya11 .. 229,4 227,9 215,2 301.8 385,1 226,5 
Çin ........ 196,0 96,5 164.S 173,4 111,4 95,8 
Japonya . . . . . 703,2 508,9 448,4 486,3 588,8 409,1 
Biri. Amerika .. 2 028,0 l 604,8 1 231,7 1 745,9 2 377,4 2027,9 

Ham madde ıne:nleketlerinin ihracatı ise ithalatının 

aksine olarak 1937 yılman ilk ve son üç aylarına nazaran 
1938 yılı ilk üç ayında azalmıştır. Bunun başlıca sebebi 
şüphesiz gerek denizaşırı memleketlerin, gerekse Avrupa 
Devletlerinin ihtiyaçlarının tahdit edilmiş olmasıdır. 

Memleket Haberleri 
lngilizler siparişlerini bekletiyorlar 

Londradan şehirimiz tüccarlarına gelen mektublard• sipariş i· 
çin acele etmedikleri ve ahvahn inkişafını bekledikleri bildirilmiş
tir. 

Ruslar yapak ahyor 
Son bir ay içinde S . Rusya hesabına Anadoludan 2ü.OOO 

balya yapak" satın alınmıştır. Anadolu piyasalarında yapak· 
ların kilosu 47 - 50 ve Trakya kıvırcık yapakları ise 60-63 
kuruş arasındadır. Keçi derileri isteklidir. Fiatı 160· 170 

kuruştur. 

Meyva mütehassısı geldi 
Yakopsi adında Almanyanın en maruf meyva mütehaııısı şeh

rimize gelmiştir. Bu zat meyva ihracat limanlarında tetkikat yapa
rak bir eser hazırlayacaktır. 

·---.......---
Toplantılar devam ediyor 

Dün ticaret odasında bakkallar, kasahlar, sucular, ı~bze ve 
meyvacılar toplanmıı ve kendilerine pazarlıksız saht hakkında 
izahat verilmiştir. 

Bankalar sigortasız evrak 
almayor 

Son hadiseler üzerine harp sigorlaaı rizokosu için muameleei 
yapılmamış evrak ve kon9imenteları kabul ıedemeyeceklerici tü
carlara bildirmi,Jerdi r. 

Harici Etonomik Ha~erler 
Bulgaristanda ithali men edilen 

maddeler 
' Resmi Gazete'nin 161 numaralı ve 21 temmuz ile 8 

ağustos tarihli nüshalarında neşredilen 6 numaralı karar· 
name ile Bulgaristan'dan aş'lğlda gösterilen maddelerin 

ihracı menedilmiştir: 

Arpa, yulaf, saman ve sap, mısır 
Ayçiçeji, pamuk tohurnu ve burçak 
Ayçiçeği ve pamuk tohumu küsbeleri 

Şekerpancarı küsbeleri 

Kepek 
Memnuiyet, kepekten maadası ıçın 8 ağustos l 938 ta

rihinden itibaren, kepekte ise ı . 10 938 den itibaren mer' 

iyete girecektir. 

Yunanistanda 1938 Korent 
üzümü rekoltesi 

1938 kuş üzümü rekoltesinin, 
18.000 ton fazlasile 125· 130 bin 

tahmin edilmektedir. 

geçen sene rekoltesinden 
ton etrafında olacağı 

KONTENJAN: Yunan Htihiimetiniı1 teşebbüsü ii7.erine 

Alman Hükumeti, J milyorı Mark değerinde s iyah ve 350 
bin marklık Sultaniye üzümünün Almanya'ya ithaline mü· 

saade etmiştir. 

Mısır-Yunan ticareti 
Yu:ıanistan 19J7 senesinde Mısır'a493,000 M11ır lirası kıyme

tinde mal göndermi,tir. Gönderilen mallar: Tütün, şarab, ubun· 
luk zeytin yağı, zeytin ve yağı, konyak, adi sabun, taıe ve kuru 
meyvalardır. Gönderilen tütün miktarı : 1,007,000 kilodur. Mıaır 
rejisi 1937 de Türkiyeden 467,000 kilo tütün almıştır. Yunan 
meyvalarından başta üzüm 3,509,000 kilo, kuru üzüm 167,000, 
kuru incir 207,000, badem 299,000, Elma 188,000, Kiraz 21,000 
kayıaı ve şeftali 85,000; Armut 3085 kilo. İhrac olunan 2646000 
k il-> zeytin ve 330,000 kilo yemeklik zeytin yağıdır. 1936 seneıi
ne nazaren iki memleket arasındaki ticaret işleri süratla inkişaf 
etmektedir. 

Yunan zeytinciliği 
Yunanis· an zeytin istihsal eden memleketler arasında senede 

50·60 milyon kental kadar mahsul alan bir memlekettir. Son ya
pılan tahrire göre burada 60 milyon zeytin ağacı mevcuttur. Bu 
ağaçlar Yunan ziraat ~razisinin yüzde 20,5 sini teşkil etmektedir 
Her sene vasati olarak elde idilen yağ miktarı 80 90 bin tondur. 
Senevi yemeklik zeytin 25-:m bin ton arasında bulunmaktadır. 
Yunan hükümeti son bir kararname ile bütün Yunaniıtandaki 
yabani zeytinlerin aşılatılmaaı için, ıeniş tahsisat ile yeni bir teş
kilat kurulma11nı kabul etmi,tir. 

Alman-Yunan ticareti 
Yunan iktisat nezareti yeni bir kararla, Almanyaya ihrac edi· 

lecek Yunan mallarının 31 birinci kanuna kadar gönderilebileceği 
ve bu müddet için Alman ithalat bürolarından Permi almamış 
olanlarında ihracata devam etmeleri ilin olunmuştur. Ancak ih
r~catcılar yunan milli bankası vaaıtasile evraklarını yollayacak
lardır. 

Selanik fuarı 
Selanik fuarı bu sene, her vakitkinden daha zena"İn olmuş ve 10 

gün içinde fuarı gezenler iki yüz bin kişiyi bulmuştur. 

Paris Borsası 

- 27 Eyliil 938 -

Paris borsasının bugünkü kapanış fiat)arı şunlardır: 

Londra 178,49 Kurşun 15,8,9 
Nevyork 37,77 Bakır 47, 15-48, 15 
Brükıel 640,50 Kalay 195,5 
Amsterdam 2010. - Altın 145, 6 

Roma 198,85 Gümüş 19,1/8 
Cenevre 845,- Çinko 14, 15,7,1/2 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESİ 

Bu gün Han olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

CinBİ Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar 

ln,aat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

Samıun Memleket hast. yap. tamirat 
Samsun Cumhuriyet okulunda yap. bela inş. 
Okul binası inş. 

Balıkesir-Edremit yolunun arasında yap. tamir. 
Çam aftı tuz lasın da yap. ıu isalesi nmeliyeJi iıi 

(şart. 102 kr) 
Edirne Başmüd. bağlı Babneslcide yap. barut 

deposu ve bekçi evi iaş. (şart. 27 kr) 
Kayseri Başmüd. binasında yap. lcalorifer tesi-

5atı, ıeptilc: çukuru, •arnıç ve dinamo ile bi· 
na arasında yap. satış deposu ve sundurma 
inş. (şart. 3' kr) 

Tepebaşı şehir tiyatrosunda yap. ram irat 
HükOmet lcona~ı inş. (temd) 
Diyarbakır-Urfa-Gaziantep yolunun Kıırakoyun 

deresi üzeriPde betonarme kemerli köprü inş. 
Selimiye hayvan sağlık memurları Ye nalbant 

mektebi tamiri (tashih) 
Parke taşı ile kaldırım inş. : 903 m2 (temd) 

aç. ekı. 3559 46 
,, 2559 03 
" ~ 4943 95 

kapalı z. 12767 19 
,, 2032S 13 

aç. ekı. 5304 3S 

" 
7660 43 

,, 1175 07 
,, 18300 -

kapalı z. 39259 56 

açık elts. 5S6S 42 

paz. 2899 20 

~rik · Havagazı ·Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elektrik tevzi tablosu: 1 ad. 
Kay!eri Başmüd . binasında yap. kalorifer tesi

satı (bak: inşaat sütun.) 
Harici asma lamba (armatör): 70 ııd. 

Kablo Tevzi kutusu: 284 ad. 10 devirlik-11 ad. 
15 devirlik - 3 ad . 25 devirlik 

Kondusatör 2 mf: 250 ad. - telefon ağ"ıılığı: 

SOO ad..telefon ahize kapağı: 100 ad.-ahize 
tenekesi: 1000 ad. 

Kapalı bronz tel: 200 kim. 
Boluda yap. elektrik tesis. inş. (temd) 

Karacabey kasabasının lokomobil makine ve e
lektrik techizatı şebeke malzeme ve monta
jından ibaret elektrik tesisatı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Portatif çadır bezi: 15000~0-2350000 m. (şart. 

50 L) 

Köy korucuları için clbiıe: 204 talı::. 

Elbise: ı6 tak. 
Amele elbiaeıi: 16 tak. 
Elbise: 13 tak. 

paz. 
açık eks. 

aç. eks. 
,, 

,, 

3696 -
2526 -

57S -

kapah z. 24000 

kapalı z. 29844 40 

kapalı z. m. O 80 

aç. eks. beb. 9 9S 
,, 
,, 
• 

" 12 -
136 -
260 -

Matbae işleri · Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 

Muhtelif evrak tabettirilmeai 
Defter ciltlcttirilmeıi: ı2t7 ad. 

açık eks. 

" 
ıı47 65 

267 -
ı9ı 03 
370 -
9S7 54 

1524 39 

397 83 

574 53 

88 13 
1372 50 
2944 47 

277 20 
190 -

44 -

ı800 -

2250 -

70270 -

ı52 24 
14 40 

Kôğıd ve karton (yerli veya ecnebi malı) 39 kal. kapalı z 67513 veya 4625,75 veya-
4643S 3482,63 -

Mobilya ve büro eşyası, Muşamba-Halı v. s. 

Sıra: 400 ad. 
Kilim: lS000-20000 ad. (~art. 350 kr) 

,, 20000-30000 ,, ,, 49S • 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s. 

Benzin: 288461 k. 
Kok kömürü: 200 t. 
Maden ,, 427 ,. 
Ben:ıin: 20000 litre 
Çam kömürü: 4,5 t. 

Müteferrik 

Kasa: 1 ad. 
Evrak çantuı: 100 ad. 
Dizel motörlü yol silindiri 10 tonluk: 6 ad. 

(şart. 216 kr) 
12-10-38 de ıtlınacak olan edileD bin ton elek· 

trolit bakır müııakaeası iptal edildi 
Elektrolit bakır: 750 t. (şart. 33, 75 L) 
Bayrait 

Erzak Zahire, Et, Sebze v .s. 

Arpa: 1827S k. 
Saman: 18275 k. 
Patates: 34,2 t. 
Sabun: 8,7 t. 
Erimiş sadeyağ": 13,2 t. 
Kuru sofan: 17,8 t. 
,, fasulye: 17,8 t. 

Er.zalc:: 43 kalem 
Koyun eti: 8 t. (temd) 
Sadeyağ: 5 t. 

,, 40 ,, (temd) 
Pirinç: 30 t. 
Toz şeker: l,5 t.-pirirıç: ı,5 t.·kuru zerdali: 750 

k.-patates: 2.5 t.-mercimek: l,S t.-:ı:eytin ~·
nesi: 300 k.-k. soğan: 1,5 t.-makarna: 1,5 t. 

Saman: 330050 le. (temd) 
Saman: 12 t.·yulaf: 15 t.-yataklılc kuru ot: 8,5 

t. · bulgur· 5 t . 
Beyaz oeynir: 800 lc.-kaşar peynir: 400 k.·kıı· 

ru kayısı: 300 k. 
Da~lıç eti: 6 t. - kuzu eti: 1 t . 
Erzak: 29 kalem 

aç. eks. beh. 6 -
kapalı z. beh. 3 50 

,, 

kapalı z. 

n 
aç. eks. 

" paz. 

paz. 

.. 

,, 3 30 

k. o 26 
4800 -
3407 46 
3540 -

kapalı z. 43200 -

lc:apıılı z. 675000 

aç. eks. 

" 
" 
• 

kapalı z . 
aç. eltt. 

,, 
,, 

paz. 
ııç. elc.s. 
kapalı z. 

pu. 

,, 
" 

aç. eks. 

,, 
,, 

731 -
247 13 

1710 -
3393 -

12210 -
890 -

1780 -

4750 -
k. 1 11 
6750 -

577S 87 

945 

3020 -

180 -
4750 -
6200 -

5625 -
360 -
255 60 
266 50 

3240 

30750 
57 84 

(tashih) 

54 8'.? 
21 12 

128 -
254 so 
915 -
66 7S 

133 so 

334 87 
3330 -

sso 2S 
yüzde iS -

433 19 

70 88 

226 50 

Samıun Vilayeti 

" Konya Ereğli Kaymakamlı~ı 
Balı l: esir Vilayeti 
lnhiaarlar U. Müd. 

• 

,, 

lstanbul Belediyesi 
Hizan Kaymakamlığı 
Urfa Vilayeti 

lst. Nafıa MUd. 

Menemen Belediyesi 

Lüleburraz Belediyesi 
inhisarlar U. Müd. 

D. O. Y. Haydarpaşa 
lst. Telefon Müd. 

,, 

,, 
Bolo Beled. Galata Aseköruion 

han Bay Ha1an Halet 

ıo-10-38 lS -
3.10-38 ıs -

22-9-38 itib lS gün 
ıS-10-38 11 -
14-10-38 ıs -

14-10-38 14 -

14-10-38 16 -

13-10-38 14 30 
2ı-10-38 ıs -
17-10-38 l t -

14-ı0-38 15 -

30-9-38 ı5 -

8-10-38 15 -
14-10.:38 16 --

17-10-38 ı5 -
ı4-11-38 14 30 

14-11-38 11 -

14 11-38 15 
13-10-38 15 

Karacabey Beled. Galata Selanik 14·11-38 ı5 -
Bankası han Mühendiı Haun Halet 

M. M. V. SAK 

Bartın Kaymakamlığı 

,, 
Akşehir Belediyesi 

.. 

Konya Köy işleri Bürosu 
lst . Defterdarlığı 
D.D.Y. A nkara ve Hy.paşa 

Kan Vilayeti 
M. M. V. SAK 

• 

M. M. V. SAK 
Çorlu Kor ,. 
Samsun Ask. ,, 
PTT Lvz. Müd. Ank. 
Ankara Lvz. SAK 

Trabzon Belediyesi 
Konya Köy işleri Bürosu 
M. M. V. SAK 

Ask. Fab. Um. Müd. Anlc. 

" lıt. Deniz Ticareti Müd. 

Samsun Belediyesi 

" 
Samsun Ask. SAK 

" .. 
,, 
,, 

O. D. Yolları Konyn 
Çanakkale Mst. Mvk. SAK 
Topbar.e Lv::ı. SAK 
Kırklareli Tüm. ,, 
Erzurum Lvz. ,, 
Selimiye Aslc. SAK 

Ankara Lvz. ,, 
,, 

Yüksek Deniz Tıcareti Mele 

,, 
Emniyet U. Müd. 

14. 11-38 11 -

1-10-38 ı2 -
1-10-38 12 -
7-10-38 14 
7-10-38 14 -

13-10-38 14 -
14.11-38 ıs 30 

5-10-38 14 
17-10-38 11 
lS·l0-38 11 

14-10-38 11 -
13-10-38 16 
10-10-38 15 -

8-10-38 11 -
30-9-38 ıs -

cuma ve salı 

15-11-38 15 -

ıs-11-38 ıs 

13-10-38 
13-10-38 
10-10-38 

8-10-18 
6-10-38 
7-10-38 
7-10-38 

10-10-38 
13-10-38 
11-10-38 
13-10·38 
8-ı0-38 

30-9-38 

14 -
14 -
10 

ıs -
ıs -
10 -
10 

ı5 -
16 -
ı7 

14 -

8-10-38 11 
30-9-38 14-14,30 

! 3-10 38 ı 3 30 

13-10-38 13 30 
3-10-38 ı0-16 

28 Eyliil 1938 

Toptan Satış Fiatları 

İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti 
"-"-'V'-'V'.,..,,,.,..,,,..,.,,...,,.,..,.,..,.,.,..,~~'V'-''\.AılV\oh~~ 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

,, ,, krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, tuvönan 

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

Erzak 

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

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 
,, ,, küp 

Yumu.rta iri 
Limon İtalya 

,, Tarablus 
Patates Adapaıa.r 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin tanesi dubie (936 mahsul) 

,, ,, ,, (937 n 

,, ,, l ci ,, ,, 
,, n 2ci ,, 
,, ,, 3 cü ,, 

Sade yağ Urfa (birinci) 

,, ,, (ikinci) 
,. Kars (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

" 
Trabzon 

,, \Tejetalin: 
Çay Cava 

,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

,, 
,, 

Deri ham ve işlenmiş 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 

.. ,, manda 
,, ,, sığır 

Hava kurusu kuzu 
,, ,, koyun 
., ,, oğlak 

Tula keçi 
,, koyun 

<;.alamura kuzu 
,. manda 
,, ıı;ığır 

Kösele sığır 1 ci 
,, man;ia l ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Pamuk ipliği 

Vater yerli 4 Adana 

" ,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 

Ekıtra 

,, 
,, 
,, 

,, 6 
,, 8 
,, 10 
n 12 

,, 
,, 
,, 
,, 

" 14 ,, 
,, 20 Yedikule 
,, 24 
,, 6 
,, 8 
,, 10 
,, 12 

,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, n 14 ,, 
\Tater ecnebi 4 Hindiye 

" n 6 " 
,, ,, 8 ,, 
,, " 10 ,, 
" ,, 12 ,, 

Ekstra yerli 14 İngiliz 
,, ,, 15 ,, 
" ,, 18 ,, 

" " 20 " .. 
" .. 
" ,, 
" 
" 

" 22 
" 24 

" 
" 

" 
15 İtalya 

" 18 
" 20 
" 22 
" 24 

,, 
" 

" 

• 

1 
kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

" 
" 
" 
" ,, 
" 

kilosu 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

sandığı 

b. sandığı 

" 
kilosu 

,, 
,, 
,, 
" ,, 
,, 

" 
., 

" 
" ,, 
" 
" 
" .. 
,, 

çifti 
kilosu 

" .. 
çifti 
kilosu 
çifti 

,, 

" 
" kilosu 
,. 
" 
" tanesi 

" ., .. 

paketi .. 
" 
" 
" .. 
,, 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

En az· En çok 

-14,75 
-15,20 
- 7 
-16.00 

14.50 - ı5.00 
12.00-12.50 
ı ı .oo-ı ı.so 

-16.50 
- 21,50 
-26,00 

22.50 - 24 

- - - 25 
52 

30.oo-. s1 
28.00-· 29 

19- 20 
- 25 

28 
20 --21 

_goO 

- 6.05 
_ 4,50 

4.. 48 a-
32- 36 
22 - 26 
18- 21 

15 
_:102,so 

ıOO 
82- 86 

60 
:11.50 

46 

290- 6(l} 

300 - 500 
295- 360 

101.25-102·25 

160- 165 
40 - 42 
50-

5~ 
55- 6 

l IO- ı55 
48- 50 

125 
13~ 

105- 11 

-
330-3'065 
360 3 
310-315 
390 _4oO 
430 440 
650-725 

670-1~ 
680 775 
100-1 
73o-8 1 ~ 
780-~ 
630-6 5 
670-~~ 

_130 
_780 

.,.,.. 



..._a) MÜ NAK A S·AL A 

~aınir,at • Nafıa işler~.:_~c .~\~lzcm:~-!'ari::ı 
Milli MGdafaa Vekileti Sahnalma komiıyonundao: 

.f E,kişehirde 300 yataklı bir hava hastanesi yaptırılacaktır. Ke
;~ bedeli 99276 lira IO kuruş ve ilk teminatı 6214 liradır. İhalesi 
it · 10.938 cumartesi günü saat 11 de vekalet aatınalrna ı<.o. da 
apalı zarfla yapılacaktır. 

t it ~artnaınesi 497 kuruş mukabilinde Komisyondan alınabilir. İs
.\ lılerin belli saatten bir sa al evveline kadar kan11n.&a yazılı ve-

1 •larla teklif ve ilk teminat mektublarını komisyona verme· eri. 
'• • Kayseri Tayyare fabrikasında bir montaj atölyesi yapıla

~ktır: Tahmin bedeli 87369 lira 20 kuruş ve ilk teminatı ihalesi 
t le l8 lıra 50 kuruştur. 14-IO 38 cuma günü aaat 15 te Aokarada 
: llet sabnalma komısyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. Şart· 
h laleıi 438 kuruş mukabilindenabiJdiği gibi keşif proje ve resimleri 
trran komisyonda srörülebilir. 

•ile Eksiltmeye girecekler kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı ve
t' •larla birlikte kanuni teklif ve teminat mektublarını ihale saa· 
'tıden bir aaat evveline kadar komiıyona vermeleri. 

Manisa Valiliğinden 

"- Mernleket hastahanesinde yaptırılmakta olan arteziyen işinin da
d . 30 tnetrelik kısım borusu ıle birlikte 17 40 liralık keşifnamesi 
•ıre. d . 

sın e eksıltmeye konulmuştur. 
IG~ işe ait şartname ve keşif evrakı parasız olarak nafıa müdür-

den ahnır. 
d . ihalesi tetrinievelin altıncı perşembe günü saat 10,30 da vilayet 
t ctıııai encümeninde yapılacaktır. Muvakkat teminat 130 lira 50 ku
~r. 

• ~ • • Eşme Tahmak yolunun dördüncü kilometresindeki Deiirmen-
lçr~ köprüsü tamiratı 1367 lira 24 kuruşluk &Peşifnamesi dairesinde 
~ ~ksiltnıeye- konulmuştur, 

l(lh u 'te ait şartname ve keşif evrakı parasız olarak nafıa müdür-
İ nden alınabilir. . 

cı_. halesi teşrinievvelin altıncı perşembe günü saat 1 J de vilayet 
ıllıi encümeninde yapılacaktır. 
~Uvakkat teminat 102 lira 55 kuruştur. 

Samsun Vilayeti Daimi Endiıııeniııden: 

3" Sarn un mem!ekr.t hastnnesi nıü:temilatında yaptırılacak 
ta~~g lira 46 kuruş keşif hedelli esaslı tamiratı 10.10.938 

lj .. tıhiııe ra lıyarı pazarte::ıi günü ::ıııat 15 te ihalesi ynpılmak 
ıe , 

re açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhale vilayet daimi cnciimeııinıie y:ıpılacnktır. 

l Muvakkat teminatı '267 liradır. Tcıııiııat 1~ hanka::.ına ya
trılacaktır. 

il Ek iltmeye girebilmek iç'n muvakkat teminat mak.huzu 

1~ hirlikte ticaret odusı rı<la kayıtlı Lulu ııd uğun u hiJd i n,n ve 
l}ı··a Ve 1500 lirahk iş yapmış olduğuna dair Vi ayet Naf:a 
~ Udürlüğiindcn 1938 s~ııesi içinde alınını~ belgt! ihnızı 
ilı ltır. 

qt d •,. * Eksiltmeye konulan iş (Samsun Cumhuriyet Okul
J a Yaptırılacak hela inşa~ı) 

"'il İhalf' 3.10.9:m tarihine raslıyun pazartesi gii nü ~nat 15 te 
ayet daimi encüıneninde açık ek::.ıltme u::;ulilı· yaı ılacakt1r. 
l\e if bedeli 2559 lira 3 kuruştur. 

la Muvakkat teminatı 191 lira 3 kuru~tur. Tt:minat 1~ h.ın 
Itıa yatırılacaktır. 

tj ~k iltmeye gireceklerin teminat ınakbuzlaril·· birlikte ca-
1~ e~e içrndc ticaret o<la::ıında ıc.ayıtlı huJu .. duğuna dair vı:

tu il ıle bu gibi i~leri yaptığına dair Vilayet Nafıa mııdürlıi· 
tıden tasdikli belge ibraz etmesi lazımdır. 

Balık.esir Viliyet Daimi Encümeninden 

"cı ~~•iltıneye konulan iş: Balıkesir-Edremit yolunun 86+ 700-90 + 550 
~•ih·110rnetreleri arasındaki kısmın tamiratı esasiyesi olup 15. 10.38 
~~tt'tıe rastlıyan cumartesi günü saat 11 de ihalesi yapılmak 
~"•tı.ı IS ırlin müddetle ve kapalı zarf uıulile eksiltmeye konul
~-t t r, Bu tamiratın keşif bedeli 127ö7 lira 19 kuruş ve muvak-

~llı· 
h ınatı 957 lira 54 kuruştur. Qll • 
A. 11e ait evrak ı,unlardır. 

bııfıı;l<eşif bülasuı, fiat itordroıu, Metraj cetvelleri, malzeme 
l:i leri. 

~ 'l-iuauai ve fenni şartnamelerle ekıiltme şartnamesi. 
j~Mukanle örneği. 

~' Y~nler bu evraln her giin vilayet daimi encümen kalemin
'\ıııt Yll Nafıa müdürlüğüne gönderilebilir. 
•'-1,~'u_karıda yazılı gün ye saatte Balıkesir hükumet da1· 

'-"ıliyet daimi encümeni tarafından yapılncaktır. 
.. ---- ' 

Hizan Kaymakamlığından: 

ttıu~0rı tip plana göre 18:100 lira bedel üzerinden 15 giin 
~Uttı CtJe kapalı zarf usulile münaka~aya hırakılan Hizan hü
~~ elt konağma istekli çıkmadığından iş bir ay miidcletle ve 
!37; 1 ~ surctile oçık eksiltmeye bırakılmıştır. İstt•klilerin 
1~Pla ~ıra 50 kuruşluk ıiipozito akçeleri veya teıniııal mek
iji~/11e ihale günü olan 21.I0.938 cumı gü.nü saat J5te 
~c k tı .tnaliye dairesinde müteşekkil komitiyona, proje, plan 

ıı.,~tae§ıfnaıneleri görmek üzere de Bitlis Nafıa müdürlüğüne 
Caat etmeleri il!n olunur. 

lj l\0 Konya Eretlisi Kaymakamlıtından : 
~t' s~"h Eretlisinin Hortu köyünde iotaaaı mukarrer Ye 4943 
~it ~'9 kuruş bedel keşifli ilk okulun yapılma11 açık .eksiltme uıu· 
"'"'~ ·938 rününden itibar•n 15 ııü• müddetle eksıltmeye ko. 
~ ttur, 

,. ~-,:~•k~at teminat bedeli 370 liradır. 
"'iti il bılri edinmek iıteyenler Erej'li hususi ıuuhaaebc daire· 

lto11aisyona toraunlar, 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

26 9.938 tarihinde ı\liinakasJ gazetesinde neşredilen ilan
da 14. L0.938 cuına giinü ~aut 15 te açık eksiltme surntilc 
ıhalesi mukarrer Luluııarı 5565,42 lira keş . f beddli Selimi
vc liavvan Sa&lık nıemurJaıı ve nalband mektebi t!Saslı ta-, , " 
ınıratı yazılacak iken ~ehvr.u mı>zk-Gr mektebde yemekhane 
pavyoııu in~ııatı yapılacağı şeklinde yazıldığı güriildüğiindcn 
ayni t ı r ı!ı vı; auttc yapıl:.ıca k oları ihalenin, m•·ktdıin e;;ilslı 

tamiratına aid olduğu tashihen ılan olunur. 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Diyarbakır·Urfa-Gaziantep yollarının teli.kisinde ve Urfa şehri 
içinde ve Karakoyun deresi üzerinde inşa edilecek 22 metre açık
lığında beton.ırme kemerli köprü 39259 lira 56 kuruş muhammen 
bedel üzerinden ve vahidi kıyasi fiyat esasına göre kapalı zarf 
usulile 17.9.938 tarihinden itibaren bir ay müddetle ekıiltnıey r: 

konulmuştur. 

İhale 17.10.938 tarihine müsadif pazartesi (Ünü saat 1 l de Ur
fa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait evrakı fenniye: proje, mukavelename projesi. met
raj, hulasai keşfiye, kapalı zarf uııulile ekıiltme şartnamesi, be
tonarme köprüler fenni şartnamesi, hususi şartnamelerle bayın· 

dırlık i,leri genel tartnameıinden ibarettir. 
Muvakkat teminat miktarı 2944 lira 47 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektublarına aşağıdaki evrakı bağlamaları 

şarttır. 

A - Yukarıda miktarı yazılı teminat akçHinin huıusi muha 
sebe hesabına Ziraat bankasına yatırıldığına dair makbuz. 

İsteklilerin 20.000 liralık bir köprü veya 20.000 liralık betonar
me inşaat yaptıklarına dair ellerinde meycut vesika ve sair bon
aervislerile ihaleden asgari sekiz ıün evvel Urfa vilayetine müra
caatla alacakları ehliyet vesika.ı. 

C- Teklif sahiblerinin menıup oldukları ticaret odasından 
aldıkları 1938 senesine ait vesika veya musaddak sureti. 

D- İsteklilerin mühendis olmaeı olmadığı takdirde bu itin 
meıuliyeti fenniyesini deruhte ettiğine dair Nafıa Vekaletince eh
liyeti muuddak bir mühendisten alacağı teahbüt senedi. 

B- isteklilerin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun umumi 
hükümlerile kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi ahkamına Te 
yukarıda yazılı maddelerin icaplarına riayet eylemeleri farttır. 

Aksi halde hiç bir mazeret kabul edilmez. 
İstekliler bu işe ait evrakı fenniyeyi ve şartnameleri Urfa, 

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana nafıa müdürlüklerinde tetkik ede· 
bilırler. 

Posta ile gönderilecek teklif mektublarının ihale aaatından bir 
aaat evveline kadar eksiltme komisyonuna varması şarttır. Pos· 
tada vuku bulacak gecikmelerden dolayı komisyon meıullyet ka
bul etmez. 

haçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 
~~_.............. sn;::;:;.Dl ~ .. 

İstanbul Levazım Amirligi Sahnalma Komiıyonundan 

Ordu sıhhiyesi için alınacak 22 çeşit tıbbi ilicın kapalı 
zarfla eksiltmesi 13.10.938 perşembe iÜnü saat 15 de Tophaned .! 
iıtanbul levazım amirliği satınalmn komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 9081 lira, ilk teminatı 681 lira 7 kuruş
tur. Şartnamesi komi~yonda görült:bilir. İsteklilerin kanuni veai
kalarile birlikte teklif mektuplarını ihale sadinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

M. M. V. Sntınalma Komiıyonuodan: 
Hepsine tahmin edilen fiatı 16 bin lira olan 80 tane otokla~ 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 14-11-38 pazartesı 
günü saat ! 1 de Ankarada MMV satınalma komisyonunda yapı· 
lacaUır. İlk teminatı 1200 lira olup şartnameıi komiıyonda gö
rülür. Ekıiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu· 
nun 2, 3 üocü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mek· 
tublarıoı eksiltme 11aatinden behemehal bir saat e' veline kadar 

Ankarada M. M. Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri. 

• Hepsine tahmin edılen fiatı 59000 lira olan 20 tane sey· . "' 
yar isterilizasyon takımı kapalı zarf eksiltmesi ile eahn alınacak-
tır. Eksiltme 15. 11.38 ulı gunü saat 11,30 da Anl<arada M. M. 
Vekaleti satınalma komi11yonunda yapılacaktır. İlk teminatı 4200 
lira olup şartnamesi 295 kuruşa M. M. Vekaleti satınalma komis· 
yonundan alınır. Eksiltmt.ye girecekler kanuni teminat ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te teklif mektublarını eksiltme ııaatinden bir saat evveline kadar 
M. M. Vekaleti utınalma komisyonuna vermeleri. 

Elektrik Hava~azı, (Kalorifer Tesisat ve Malzem.) 
..., • twwww~.-~.,.,._.,_ ~~-----

Karacabey Belediyeıinden: 

Nafıa Vekaleti tarafından musaddak elektrik projesi mucibin
ce Karacabey kasabasının 29.8t4 lira 40 kuruş bedeli keşifli lo
komobil makine ve elektrik techizatı şebeke, malzeme ve monta
jı ve bunların Karacabey iş mahalline kadar nakliyes~nden ~baret 
elektrik tesisatı 45 gün müddetle ve kapalı zarf uıulıle ek11ltme
ye konmuştur. 

yukarıda yaulı elektrik tesisatı 14 te4rinisaıii 938 tari
hine musadif pazartesi günü saat 15 te Belediye binasında topla
nacak encümen marifetile ihale edilecektir. 

Muvakkat teminat 2.250 liradır. 
lıtekliler keşif ve projeler fenni ve mali 'artnamelerle sair ev

rakı fenniyeyi Karacabey Belediyesinden ve İstanbulda Galata 
Selanik Bankası hanıodar. dördüncü katta mühendis Haaan Halet 
lşıkpınardan bedeli mukıı.bilinde alabilirler. 

Bolu Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizce kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan elektrik 

teıisatı inşaat müddetinin noksanlığı hasebile talip bulunmadığı 

Sayfa 3 

Yalri müracaattan anlaşılmış olduğunclan gene ayni şerait ve be
df'l dairesinde olmak uzere müddet 12 aya iblağ edilmiştir. İhalesi 
13.I0.938 perşembe günü saat 15 te Bolu belediyeıinde yapılacak
tır. Proje ve şartnameler Bolu belediyesind~n ve lıtanbul'da Gala
ta' da Asekurazion banda elektrik mühendisi Bay Hann Halet 
lşıkpınar,dan alınabilir. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden 
Muhammen bedeli 24000 lira olan 200 kim. kapalı bron:ı tel 

14. 11.938 pazartesi günü eaat 15 de kapalı zarf usulile Müdüriük 
binasında ıatın ahnacaktır. 

Bu ite girmek iatiy~nlerin 1800 liralık muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği veıikaları ve tekliflerini havi kaj>&lı zarf
larını aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler her gün Levazım Oairemizde görülebilir. 

Lüleburgaz Belediyesinden 
Aşaiıda adları yazılı malzemei elektrikiye mevcut bulunmak 

şartile mustaceliyetine binan encümeni belediye huzurunda pa
zarlık neticesinde tekarrür edecek bedelle monte iti ve on gün 
parelel çalıthrılması Vı.! bütün fenni mesuliyeti talibe aid olmak 
üzre kompile bir elektrik tevzi tablosu alınacaktır. 

Taliplerin 8 T. Evvel 938 tarihine tesadüf eden cumarteıi gü· 
nü nat 15 de pazarlık neticesi takarrür edecek bedel Üzerinden 
yermeleri icab eden teminat paralarile Lüleburgaz belediye en
cümenine gelmel~ri ilin olunur. 

Adet Malzemenin adları 
J Sünkroniznsyon tertibatı aşağıdaki parçalardan İ· 

baret 
A- Bir adet devir kolu 
B Bir adet dubiifrekanunmetre 
P- Bir adet valtmetre 
T- Bir adet sıfır voltmetre 
S- İki adet faz lambası 
Otomatik şartlar 3X100 amper 
Ampermetre 400 Amperlik maa 

Voltmetre 400 Voltluk 
Ampermetre 10 amperlik 

1 Voltmetre 140 voltluk 
ı Mermer IXI ebadında 

• • • 

ceryan Tranıfor

mötörü 

7,) adet harici a:ıın~ lamba (urınatür) alıııııcaktır. Bak: D. 
D. Y. ifanlnrına. 

Mensucat-Elbise- (undura-Çamaşır v .:s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher metreıine tahmin edilen fınt 80 kuruş olan 1 500.000 ili 
2.350.000 metre portatif çadır bezi kopalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 14. 11 .938 p;ızartesi günü aaat 11 dedir. ilk 
teminat 70270 liradır. Evsııf ve şartnamesi elli lira mukabilinde 
M. M. Vekaleti aatınalma komisyonundan ahnır. 

Bartın kaymakamlığından: 

t'öy korucuları için yaptırılacak (bir caket, bir pantalon, bir 
kasket, bir tozluk, bir po ta çantası bir takım sayılarak 204 ta -
kım elbi!le açık eksiltme suretiyle satın ahnacakhr. 

1 Eksiltme 1 Teşrincvvel cumartesi günü saat 12 de Kayma 
kanılıkta komisyon huzuriyle yapılacaktır. 

2- Elbitenin beher takımı 9 lira 95 kuruştur. , 
3 - Şartname ve nümuneleri görmek istiyenler (tatil günle· 

rinden gayri) her gün Kaymakamlığa müracaat edebilirler. 
4- Muvakkat teminat 152 lira 24 kuruştur. 
5- İsteklilerin Ticaret Odasına kayıdlı bulunmalara ve taah

hüdünü ifa edebilecek vaziyette bulunduğuna daiı· Ticaret Oda· 
sandan bir vesika ibraz etmesi lazımdır. 

.. * • Çarşı ve mahallat bekçileri için bir caket, bir pantalon, bir 
kasket, bir tozluk bir takım sayılarak) 16 takım elbise açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. 

1- Eksiltme l Teşrioevvel 193~ cumartesi günü saat 12 de 
Kaymakamlıkta komisyon huzu1'iyle yapılacaktır. 

?- Elbisenin beher takı~ı 12 liradlr. 
. 3- Şartname ve nümunevi görmek istiyenler (tatil günlerin

den gayri) her gün kıtymakamlığa müracaat edebilirler. 
4- Muvakkat teminat 14 Hra 40 kuruştur. 
5- Ticaret Odasında kayıdlı bulunmaları lazımdır. 

Akşehir Belediyesinden: 
1- Belediye tanzifat amelesi için Nümunesine tevfikan yap· 

tırılacak 16 takım elbise 15 gun müddetle açık eksiltmeye çıka

rılmıştır . 

2- Takım: Çaket, pantalon, kasketten ibaret olup nümuoesi 
belediyede mevcuddur. 

3- Muhammen bedeli 1.16 liradır . 
4- Taliplerin teminatı muvRkkateleı:ile birlikte 7.10.938 tari

hine ra.tlZ\yan cuma günü saat 14 de Akşehir Belediye encüm~
nine müracaatları ilin olunur. 

• • * Belediye Bando efradı için nüm un esine tevfikan yapı(a
cak 13 takım elbise 15 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

Takım: Çaket, pantalon, kasket ve kordondan ibaret olup nü
munHi belediyeye mevcuddur. 

Muhammen bedeli 260 liradır. 
Taliplerin teminatı muvakkatelerile birlikte 7.10.938 tarihi

ne rastlayan cuma gunü saat on dörtte Akşehir belediye encü
menine müracaatları ilin olunur. 

'Y ---~ • 

Mathaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

İcel Kültür Direktörlüğünden 

Vilayet ilk okullarının 8 kalemde 17 460 tane evrakı 
matbaa ihtiyacı 12 birinci teşrin 938 e rastlayan çarşam-
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ba günü saat 15 de ihale edilmek üzre İcel daimi encü
mence açık eksiltmeye vazedilllliştir eksiltmeye konan 
evrakı malbuanın umum bedeli 670 lira olup muvakkat 
teminatı 52 lira 25 kuruştur. isteklilerin şartnameye ve 
evrakı matbua nümunelerini görmek üzre her gün kültiir 
direktörlüğüne ve ihale günü belli saatinde daimi encü
mene başvurmaları ilan olunur. 

l taıılnıl Defterdarlığından: 
Mali ye ~ubeleri ıı d e mevcut ciltleri eskimiş 1217 adet 

defterin yeniden ciltettirilınesi muhammen 1147 Jira 65 ku
ru~ üzerinden nçık ck::,iltmeye konulmuştur. İsteklilerin ve 
ş~raitini öğrenmek j ... teyenlerin her güıı Milli Emlak idarc
sıne ve eksiltmeye gı recekl erın de Ticarf':t odac:ı 938 sene~i 
vesika ı "e yüzde 7,5 nisbctiPdP. pey akçd~rıle 13. IO 9.38 
per:. mbe günii saat 14 de Mılli Emlak ~1üdiirlüğünde top
Japan ı< onıisyoııa gelmeleri. • - --- -

Konya işleri Bürosundan : 
Köy işleri bürosunda mevcut numunelere göre merkez ve Na- • 

biye köyleri posta servisleri için luzum olan zitnmat ve servis 
cetveli ile ita emri ve hes bı kat'i cetvelleri tabettirileceğioden 
iııteJdilerin şerait ve miktarını anlamak üzere köy işlerine müra
caat(arı ilan olunur. 

Devlet Dem\ryolları ve Limanları işletme Umum İdaresinden: 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mik.arı aşağıda göı
terilen yerli veya ecnebi malı olmak üzere 39 kalem kağıd ve 
karton 14. 11.938 pazartesi giioü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır . Bu işe girmek isti
yeolerin muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini nyni gün saat 14.30 a kadar Kcmisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şart ameler 'l32 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

Alınacak kağıd ve karton numuneleri Huydarpnşada Tesellüm 
ve Sevk Şefliğinde ve Ankarada Malzeme Dairesinde görülebilir. 

Muham. bedel Muv. tem. 

Yerli malı olduğu takdirde 
Ecnebi ,, ,, • 

Lira 
67513 
46435 

Lira 
4625.75 
3482,63 

Mobitya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmnlma Komisyonundan: 

Beher adedine tahmin adilen fiat 330 kuruş olan 20.000 ili 
30.000 ddet kilim kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

ihalesi 15.10.ô38 cumartesi günü saat 11 dedir. İlk teminatı 
6.200 liradır. Evsaf ve şartnamesi 495 kuruş mukabilinde M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 &ayılı kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir sant evvel M. M. Vekaleti Satı-

nalma komisyonuna vermeleri. 

• *"' Beher adedine tahmin edilen fi at 350 kuruş olan 15.000 
ita 20.000 adet kilim kapnlı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. ihalesi 17.10.938 pazartesi günü saat il dedir. İlk temi· 
nat 4750 lira evsaf ve şartnamesi 350 kuruş mukabilinde M. M. 
V. St. Al. Ko. dan alınır 

Kan Daimi Encümeninden: 

1- İlk okullar için yaptırılacak 400 adet sıra 18 gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhnleıi 5. I0.938 çarşamba günü saat 14 de vilayette Dai-
mi encümen odasında icra olunacaktır. 

3 Şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. 
-ı Tahmin bedeli 6 liradır. 
5- Muvakkat teminatı 180 liradır. 
6 İsteklilerin ihale için ikinci maddede tayin olunan gün ve 

saaltn Encümen kaleminde hazır bulunmaları ilan olunur. 

ahrukat Benzin- akine yaRian \'. . -
Samsun Askeri Sııtınalmn Komisyonundan: 

Samsun garnizonunda bulunan birliklerin senelik ihtiyacı olan 
427 ton çcltek maden kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. Tu
tarı 3t07 lira 46 kuruştur. lık teminatı 255 lira 60 kuruştur. Ek
siltmesi 10-10·38 pazartesi günü s at 15 de tümen binas ındaki ko· 
misyonda yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği S. A . K· 

MÜNAKASA GAZETESi 

P. T. T. Müdürlüğilnden : 
İdare ihtiyacı için açık eksiltme ile 20.000 litre benzin alına

caktır. 

Muhammen bedeli 3540 lira muvakkat teminat 266 lira 50 ku
ru,tur. 

Bu işe ait şartname ve mukavelename hergün müdürlük ka
leminde görülebilir. 

İhale 8. 10.938 cumartesi günü saat 11 de yapılacağından talih
lerin teminat makbuzlarile P. T. T. müdürliiünde müteşekkil 

komisyona müracaatları. 
~~~~~==============~=========================:~~~~ 

ütef erri < 
Konya Köy işleri Bürosundan: 

Köy işleri bürosunda saklı numuneye göre merkez ve nahiye 
köyleri içın IOO adet posta ıervisi çantası pazarlıkla satın alına

caktır. 

İıteklilerin numuneyi görmek ve şeraiti anlamak üzere köy 
işlerine bıat vurmaları ilan olunur. 

M. M· Vekaleti Sabn Alma Komisyonundan. 
10 tonoluk 6 adet dizel motörlü yol ıilindi ri satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 43200 lira olup ilk teminatı 3240 liradır. 
Eksiltmesi 15.11.938 salı günü saat 15 de M. M. V. satın alma 

komisyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. 
Şartnamesi 216 kuruş mukabilinde alınabihr. 

Trabzon Belediye Encümeninden 
Belediye Tahsilat dairesi için pazarlıkla bir kasa mu· 

bayaa olunacağından istckliJeria cuma ve sah günleri saat 
14 de encümene müracaatları 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Satınaima Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 675000 lira olan 750 ton elektrolit bakır 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyo
nunca 15-11 ·38 salı &"Ünü saat 15 de kapalı ıarfla ihale edilecek· 
tir. Şartname 33 lira 75 kuru' mukabilinde komısyondan verilir. 

Muvakkkt teminat 30750 lıradır. 

12-10-3~ Ç&rfamba günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edile
ceği resmi 1ıaz:ete ile 26, 29 ağuıtoı 1, 3 eylül 93i tarihlerinde 
Ulus ve Cumhuriyet gazetelerile 26-28-30 aiuıtos ve 1 eylül 938 
tarihlerinde ilan edilen l 001) ton elektrolit bakırın şartnamesinde 
değişiklik yapıldığından bu bakıra ait mezkür günlerde çıkan i- 1 
lanlar hükümsüzdür. 

• * • 
60 adet galvaniz cup kabı alınacaktır: Bak: İst. Belediye ilan

larına. 

C:rzak, lahire, Et ve Sebze : 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

1- Tahmin edilen bedeli 17232 lira 60 kuruş olan 154000 kilo 
nohut 13 Teşrinievvel 938 tarihine rastlayan perşembe 1rünü saat 
l 1.30 da kapalı zarfla alınmak üzere münakasl\ya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 45 kuruş olup şartnamesi her 
gün komisyondan alınabilir. 

3 isteklilerin 2400 say•h kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpatada bulunan komisyon başkanlı· 
ğınıı vermeleri. 

Balıkesir Askeri Satma.ima Komisyonundan: 

Kor merkez birliklerinin 38 ton bulgum açık eksilt
meye konulmuştur. ihale 1 l.10.938 salı güııü saat 11 de 
Balıkesir kor satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 285 liradır. Evsaf ve şartlar komisyondadır. Ta
liplerin muayyen saatte komisyona müracaatları. 

• • * Kor merkez birlikleri için 20 ton kırmızı mercimek açık 
eksiltmeye konmuştur. İhalesi 11-10-938 saiı günü saat 15 de Ba
lıkesir kor satınalma komisyonunda yapılacaktır iık teminatı 173 
liradır. Evsaf ve hususi şartlar komisyonda &"Örülebilir. Taliplerin 
muayyen saAtte müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Sa~ınalma Komisyonundan : 

Ankara garnizon birlik ve müe11eseleri hayvanat ihtiyacı olan 
330050 kilo samanın pazarlıkla eksiltmeıinde talip çıkmad•ğından 
tekrar pazarlıkla eksiltmesi 8 birinciteşrin 938 saat l 1 de Ankara 
levazım amirliği satınalma komısyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5775 lira 87 kuruş ilk teminatı 433 lira 19 
kuruştur. 

Muhnfız alayı için 4500 kilo çam kömürü paz rlıkla 30-eyli'ıl-938 
saat 15 de Ankara Levazım amirliği satınalmn komisyonunda mü
bayaa edilecehtir. 

EDE 
Ankara Nümune Hastanesi Başkanlığından 

Milli ~i üdaf..ın Vekaleti Sat nalına Komisyonun<laı ı : 

:.8fY161 kilo i~pi ı to mahlutu benzin kapalı zarfla eLilt
meye konulmuştur. Beher kilosun..ı 26 kuruş fiat tahmin 
edilmiştır. Ek itme~i 14.10.938 cuma giinü saat 11 dedir. 
Şartnamt>si komisyonda görülebilir. ilk teminat 5625 liradır. 

Çorlu Kor Sahnnlma Komisyonundan 
Kolordu için alınacak 200 ton ko~ kömürü kapalı zarf

la eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 4800 lir 
ve ilk pey parası 360 liradır. Eksiltme 13 T. Evvel 938 
perşembe günü saat 16 da Çorh da Kor satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenler her gün İstanbul leva· 
zım amirliği satınalma ve Çorluda kor satınalma komis
yonunda görülebilir. 

Ankara Nümnne hastanesinde vefat eden ve variıleri zuhur 
etmeyen eşhaıın eşyayı zatiyeleri 6.10.938 perşembe günü saat 
lO da Ankara 3üncü sulh hukuk hakimliği marifetile haıtanede 
müzayede ile satılacağından taliplerin 15 lira pey akçelerile bir
likte tayin olunan gün ve aaatta hastaneye müracaatları. 

İzmir lthallt Gümrüğü Müdürlüğünden: 

T. No. Eşya kıymeti Kilo Cm. C. T. No. 
Lira Kr. 

58/202 83 750 90 ()() 96 000 853 

66 50 00 265 000 552/B 

Cinai eşya 

Mütehzeratı 

tıbbiye Bo
yala teneke 
kutu 

Yukarıda yazılı iki kalem eşya 6.10.930 günü acık artırma 
ıuretile satılığa çıkanlacağınJan dahile alıcısı cıkmıadığı takdirde 
15. 10.938 günü ecnebi memleketlerine rötürülmek üzere satılaca
ğı isteklerin o gunu İzmir lthalit gümrüğünde mü· 
teşekkil utış komiıyonuna gelmeleri ilan olunur. 

28 Eylul 1938 

Balıkesir Orman Başmühendisliğinden : 

Cinıi Miktarı Beher metre mika- Tutar bedeli Muv. t•0
'" 

Metre mikap 
Çam yatar agaç 40 853 
Çam tomruk 478 896 

bının fiatı 

Lira Kurut 
5 10 
7 00 

Lira Kuruş Lira l{urUf 

267 05 
208 34 

3352 27 
:i560 61 

Duraunbeyin Civana devlet ormanında meYcut yulcarıda mil" 
tar Ye bedelleri göıterilen 40,853 metre mikap yatır çanı aA'acile 
478,896 metre mikip çam tomruğu 23·9·938 tarihinden itib•''ıı 
açık artırma ıuretile satışa çıknrılmıştır. 

Artırma 14·10-938 cuma günü saat 15 de Balıkesir yeni bükCl• 
met civarındaki orman başmühendisliği binasındaki orman ,atıf 
komiıyonunda yapılacaktır. 

Fiat, bedel ve muvakkat teminat miktarları yukarıda gö•teril• 
mittir. 

Şartname ve mukavelename projeleri Balıkesir ve Dursunbe1 
orman idarelerinde görülebilir. 

Temizlik işlerine lftzum olan ve hepsine 900 lıra bede 
tahmin edilen 60 tane galvaniz çöp kabı açık ekıiJtrneYt 
k~?ulmuştu~. Şartnamesi LeYazım Müdürlüğünde göriilet 
bılır. İstekhler 2490 No. lu kanunda ynzılı ve~ika v~ 6 

lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be: 
raber 4.I0.938 Sah günü saat 14 buçukta Daimi Eociiaıetl 
de bulunmulıdırlar. (6598) 

!~~~~~~~~~~~~~~ 
Çanakkale Vilayeti Daimi EncümenindeJ1 

Alınacak eşyanın cinsi Muhammen bedeli Muvakkat teıı" 
lira lira 

97 kalem eczayı tıbbiye 3000 225 
28 ,, Ameliyathane malzem. 

113 n Laboratuvar ,, fe 
Çanakkale memleket hastanesinin 938 yılı ihtiyacı olaıı ıP 

muhammen bedeli 3000 liradan ibaret bulunan cem'an 238 1' 11~,s 
eczayı tıbbiye ile ameliyathane ve laboratuvar malzemesi tJ. (O. tİ' 
perşembe günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 22.9.938 t•11,. 

hinden itibaren 21 gün müddetle •çık eksiltmeye konulmıJŞ~teıl 
İsteklilerin gösterilen gün ve saatte teminat makbuzlarını bnıııt fe 
Çanakkale Vilayeti Daimi Encümenine ve tartnameyi ve il!Ç tıı' 
malzemenin evsafını görmek isteyenlerin de her gün Daim• i' 
cüm~n kalemine ve Vilayet Sıhhat Müdürlüğüne müracıuıtl•;~J 
lıin olunur. (6702) 

~~~~~~~~~~~~ 
lstanbul Kız Ogretmen Okulu Satınalma 

Komisyonundan 
Beher metro ~U 

Metro, çift ve adedin Eksiltme ~~i 
d d 

s•ıı 
a e i ve çiftin ilk tem gün ve 

tah. bed. / 
-- - ~efı 

bOO M. 268 K. 120 60 3.10.938 paı.11' ~e 

Cinsi 

Elbiselik 
Lacivert kum aş iÜnÜ ıaot 2 

açık ekıiltme /ı 
~~~~~~..-,---~~---------~---~---~------.;_-------~ tel 
Siyah ıaten 1200 M. 56 K. 50 3. 10.938 paıe~ jt 

- - t 'l .... ıunu aaa ' 
açık eksil~ 

· İpekli kumaş 380 M. 150 K. 42 75 3.10.938 pııı~ ~, 
günü saat 2, 

_________ ,_.,........_ açı~ 
330 Ç. 475 K. 117 56 3. IO 938 pııı•,t ~e 

- - t 3 gunu sa• 
açık eksiltrOe ~ 

40 A. -ııoo· K. 33 -- ·3.10.938 paı;~tj~ 
günü saat 3, 

Ayakkabı 

Dershane ıırası 

açı~ ~:i1tıııe /. ____________________ __,, ________________ ....;;_~.~ıt 

. . ö . f'' , 
lııtanbul Kız ğretmen Okulunun Muallim kısınıle di" 

yon kısmı talebelı>ri için yukarda yazılı metro ve çift ile ııd~ıı <' 
tahmin bedellerile ve ilk teminat ve eksiltme şekli ve gu 
saatleri hız~larında yazılı olanlar ekııiltmeye konmuştur· ı,ilr 

2 - Ekııltme iıtanbul Kültür Direktörlüğü binasında ~1 
Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. j,t:~e' 1 
ilk teminatlarını belli gün v" saatten evvel Liseler Muh~~((ıltl" 
l iği Veznesine yatırılarak teminııt makbuzlarını ve bu gib• ıl 
ayakkabı ve ııraların ima 1 eden fabrika veya atclye safifbİ :.,~' 
larına da 938 yılı ficard Odası ve sikıuı ibr ı etmeleri ve ıııJ 
leri üz~rine vermeler\. 81,e' 

3- istekliler şartnameleri ve numuneleri görmek ve 3) 
mek üme Okulo mü•acaatlan ilin olunur. (6602/: 

~ ...... EHEMMivEfil.NAzARı aı'KKATAI : 
~ ' ' ' 1 

' ' ııı.. ııe' 1 
,. Beyaz ve pirina salıunlarını askeri evsafa uyguıı . 1 j 
• yerden ucuz yalnız aşağıdaki adreste hulabilecek!-

1
'l ı 

~ A. S. Turan Sabun Fabrika s 1 ; 
~ İzmir, İkinci Mıhcılar sokağı No. 4-6 ,ı 

A.A..A.A.A _....... ....._..._ A A A. .&. >-~ 
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bi 11~- ld11remizin nakliyat şubesi için şart amesi muci-
1 •de Yaptırılacak açık güverteli, armah ve "tam teçhizatlı 

et çektirme (Tekne) açık eksiltmeye konulmuştur. 
11- M '-b 
33 

uhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat temi· 

11 
7.so lirad1r. 

~t \- Eksiltme 1 l .X.938 tarihine rastlayan sah gunu 

1 - Şişeli içkilerin anbalajmda kullanılmak üzere şart· 
namelerine ekli listelerde eb'ad ve miktarı yar.ılı 4572.63 
metre mikabı kesilmiş sandıkhk tahta 16.8.9.18 tarihinde 
ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltme· 
ye konmuştur. 

ll- Muhammen bedeli beher metre mikabı 36·30 lira 
hesabile 165986 lira 47 kuru~ ve muvakkat teminatı 
9549.32 liradır. dtki A.5·'30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin 

lV hın Komisyonunda yapılacaktır. 
~bed - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 1 

V en alınabilir. 1 

111- Pazarlık 10 10.938 tarih"oe rastlayan pazartesi 
günü saat 16 da K11oataşta Levazım ve mubayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

~ r - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
t~ Uzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 1 

en I<ornisyona gelmeleri ilan olunur. (6819) 2-4 1 

iV - Şartnameler 830 kuruş bedel mukabilinde lnhi· 
sarlar levaz:ım ve mubayaat şubesile Ankara ve İzmir baş 
Miidürlüklerinden alınabilir. 

V -- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
ta muvakkat teminat paralarile birlikte yukarda adı ge-

~, .. Beledôye Reô•Hğônden 
~~iYe temizlik işleri hay

l~S 1 İçin mubayaa edilecek 

" lciio ıaman açık eksilt-
t le 

'-
0 nulmu,tur. 

it 13 
-- • -10.938 perşembe gü· 
'-t6 '•t 14 de Belediye daimi' 

lbtıı• 
" 

1 
huzurunda yapıla-•. 

Cinsi Miktarı 

1 Çelik çember 
parçaları 

Toz yaldız 
muhtelif reıık 

Çul parçalan 
Kola çuvalı 
Yamalık kana-

vıçe 

1000 kilo 

200 " 

500 ,, 
350 adet 

1218 kilo 

1 çen komisyona gelmeleri ilan olunur. (6732) 2-4 

* • * 
Muhammen Bedeli yüzde ı 5 
Beheri tutan teminatı 

K. S. L. K. L. K. Bulunduğu mahal 

2. 20. 3. - Kutu fabrikası 

40. 

13,25 
18.-
16. 

80. -

66.25 
63. --

194.88 

12. 

9, 93 
9, 45 

29. 23 

" " 

" 
,, 

" " Ahır kapı deposu 

Eksiltme saatı 

14.-

14.10 

14.ıO 

14,30 
14.40 

Yamalık çul 274 kilo 4. - 10.96 1, 64 " 
14.50 

" " ql,b._. 
İskarta kanaviçe812 kilo 1 ı. - 87.44 14. 61 

" 
15.-

" " lskarta çuval 401 kilo 5. 20.05 3. )) ,, " 
15.10 

" 
ıp 25 !dlo ı 4. 3.50 -.52 il " il 15.20 

' ııı edilen bedel 247 lira 
~ 11ttur. 

l " 11~11ıkk 
~.~ at teminat 21 lira 12 

I~,, r, I- Yukarda cins ve miktarı yazılı 9 kalem iskarta eşya ayrı ayrı pazarlık usuliyle 
satılacaktır. ~"1-t. t>490 sayılı kanun bü

tıııe h ltt Kore yapılacakhr. il- Muhammen bedelleriyle muval<kat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

1\... tlcliıer b . "d ki" . .._~ • u ıfe aı gere ı 

'İtfjı ~tlediye temizlik işleri 
~ltt,lıııt müracaatla görebi· 

111 - Arttırma U.X.938 tarihine rastlayan salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kaba· 
taş'ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki mi teşekldl Komisyonda yapılacaktır. 

iV Nümuneler kutu fabrikasında ve Ahır kapı deposunda görülebilir. 
V İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 15 teminat para· 

lariyle birlıkte yukarda adı yazılı satış Komisyonuna geımeleri nan olunur. (6776) 2 4 

-- -- ,- MÜ te ahhi ti erin Takvimi ~ 
İŞLETME U. MÜ oLJ n İ. 060 N DEN ı ;._.,;,__......;,.--...........,P-.er..-..şe .... m-be.._2_9_ ..... 9 ..... 38 ........ ııiiilliiiıiiii__.iiiiiiiiıiiiiii~ 

""~ ~llıı'ta:llıınen bedeli 3696 lira olan 70 adet harici asma lamba 
Ilı. 't1 11 \ 17. IO 938 pazartesi günü uat 15 te Haydarpaşada gar 
't;ıı_'hilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın 
a~ ~tır. 

'''-
1
te · \ t ~ gırrnek isteyenler in 277 lira 20 kuruşluk rnuvaklut te-

\ 
1 ~'J>t kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte tekliflerini muh-
~'• ~~ 1 zarflarına aynı gün saat on dörde kadu Haydarpaşa-

\, 
1 1l•sı dahilindeki Komisyon Reisliğine vermeleri liıım· 

'~"' i' ı_clJ e ait şartname?er Komisyondan parasız oları.ık dağıtıl-
t. (6907) 1-4 

• • • 
~ ~~~'llııneo bedeli 1595 lira olan 2000 metre muhtelif eb'atta 
\ ·~ b~Qı ·1.10.938 pazartesi günü saat 10,30 da Haydarpaşa-

:ı..., 111
•11 içindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile aa· 

~"il . C.lctır • 
._:..~ 

1

~ rirınek iıteyenlcrin kanunun tayin ettiği veuik ve 119 
-:-' ~lıttışluk nıuvvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü 

'.;' it liıdar komisyorıa müracaatları lazımdır. 
'-' te •it şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki ko

'tafından parasız olarak dağıblmaktadır. (6464) 4-4 

~-.., ... 
\ ,,,~ıııen bedeli 1500 lira olan 160 ton karpit 8.11.938 sah 
~il 15,30 da kapah zarf uıulile Ankara'da İdare binasın
~ ı1 'lı?•caktır. '~--il~ gırnıek iıtiyenlerin 1125 liralık muvakkat teminat ile 

ı.._'t ~•Yi11 ettiği veaikaları, tekliflerini aynı gün saat 14,30 
\~~ 0rııisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

~-..,:ilı~ler paraaız olarak Ankara'da Malzeme Oaireıindcn 
t• da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıhlmaktadır. 

~6745) 3-4 

'~ .. "' ... 
1 ~ .. ,llıt!len bedelleri ve muvakkllt teminatlara aşağıda yazıh 
1 '\; '-'t ttıgih ayrı ayrı ihale edilmek şartile 11. l L.938 cuma 
i a '11._ IS te kapalı zarf uıulü ile Ankarada idare binaıında 
~ \.'lalı 1~liıt~lctar. 
1 ~ ~)'.i•rnıek iıteyenlerin aşağıda gösterilen teminat ile ka
l l i-. ~ 1? ettiği veıikalan ve tekliflerini aynı gün uat 14 e 
1 ,"'1,,~1'Yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
i \~Ilı ı-.eler para11z olarak Ankarada malzeme Dairesinden, 
ı flda tesellüm ve ıevk fefliğinden dağıtılacaktır. 

._2!ı2ahın cinsi ve mıktarı 
3 adet toraa tezgahı 
1 •det Vargel planya tezgahı 

(6808) 2 - 4 
Muhammen Muvakkat 

bedel teminat 
Lira Lira 

1237 50 
1500 -

liaç ıMMV) .\! 778 
Portatif ç,dır b~zi (MMV) A'• 787 
Çam kasa (Seyhan Orman Başmühend.) .Y! 797 
imalatı sınaiye ve kanal inş. (Nafıa Yek) .\! 808 
Yulaf (Çonakkale Mst. Mvk. SAK) .\! 812 
Şeker, soğan, patates, çay. bulgur v.s. (jandr. G. K. Anld .\! 812 
Ekmek (Tekirdağ" C . Müddeiumum.) .\~ 802 
Opğrama işleri (Güzel Sanat. Akad .) .\~ 814 
Sarı köşkü tamiri (Milli Saray. Müd.) .\~ 814 
Dolap kilidi ve karyola (Siyıosal Bilgiler Ole.) ,\; 813 
Kofre ve toprak kablosu (DDY) .\! 816 
Buğday Öğütülmeai (TeJtirdağ Ask. SAK) .\! 817 
Ekmek, f't. sadeyağ, kuru fasulye v.s. (Emniyet U. Müd.} ..:\! 819 
Benzin (Ankara Vali .) .\~ 819 
Kaynak makinesi (lst. Beled.) J\'! 819 
Amerikan bezi (lst. Beled.) .\! 819 
Sönmemiş kireç (DDY) .\~ 820 
Sömikok (Ziraat Vek .) .'\~ 820 
Yer!ı sömikok (Maliye Vek.) .\ ; 820 
Gömlek, kravat, mendil, yün fanila, çorap v.s. (Ank. Bölge Sanat 

Okulu) .\~ 820 
içki sandı~ı (lnhis. U. Müd.) X 820 
* Köhne kamyon (Tophane Lvz.) .\~ 821 
Yulaf ( ı\ıık . Vali) .\; 821 
Yulnf (Edırne Tuğ-.) .\! 821 
Lastik bez keıeıi, lastik termefor irigatör lastiti v.s. (Tophane Lvz.) 

.\~ 821 
istinat dıvarı inş (Ank. Vali.) .\! 821 
Kok kömürü, sadeya~ ve ekmek (Balıkesir Ortaok. SAK) .\~ 822 
Patates ve kuru fasulya (Giresun Ask. SAK) ~\! 822 
Bulgur (Giresun Ask . SA ~) .\• 822 
Okul sırası (Balıkesir Vil.) .\• 823 
Et, şeker, yumurta, peynir v.s (Balıkesir Ortaok. SAK) .,! 823 
Menfez inş. (İzmir Vil.) .\~ 823 . 
Sıfat istasyonu inş . (Giresun Yeter. Dir.) .\~ 825 
Hükumet konağı inş. (Nazımiye Malmüd ) .\! 825 
Eczayı tıbbiye (Gaziantep Vil.) .\; 825 
Erzak ve sebze (Konya Liaesi Oir.) .'ı! 826 
Er:r:ak ve mahrukat (Kayseri Kültür Dir.) .\~ 826 
Okul binası inş. (CHP Seyhan llyö.ı. Başk.) ,,~ 826 

Odun (Çan:ık. Mst. Mvk. SAK) X 826 
Toz şeker (İnhis . U. Müd.) .\: 828 
Parke taşı (Malatya Vil.) A; 828 
• E~mek kırıntısı (Tophane Lvz.) .\! 829 
• Elektrik motörü, kalorifer muıluğu, kayıı soba v.s . (lst. Defter.) 

• \! 829 
İncesu köprüsü ta:niri (Kayseri Vil.) .'i: 829 
Pamuk şilte, yorgan çarıafı, yastık yüzü v .s. (DDY) 1'! 830 
Ordu evi inş (lst. Komut ) .\: 830 
Yulaf (iz mit Tünı ) .Y! 831 
Adanada meteoroloji enstitüsü binası inş. (Adaaa N. Müd.) .ı\'• 831 
Biht ve program bastırılması (Anlı:. Vali.) ·'! 832 
Saman (Diyarbakır Lvz.) .ı\~ 832 
Jandarma binHı inş . (Ordu Vil. Jandr. Komut.) .\! 832 

• 

Sayfa 5 

La F oire İnternationale d'lzmir 
(Suite de la 6me paıe:) 

La Foire d'lzmir eıt l'expreuion de l'activite economique du 
Sud-Est·Europeen et du Proche- Orient et leı nationı etrangeres 
participantes ont ete tres heureuses d'avoir a expoıer dans leuu 
pavillons reıpectifs tout ce qui peut caracteriser la vie cr.ono
mique de leur payı. 

La ville d'lzmir, cite qui 2rar.dit du jour au jour ıouı l'cgide 
d'un homme dont l'enerıie est grande, comme le Dr. Behcet Uz 
qui eıt en meme tempı le grand animateur de cette Foire lnter
national a ıu fa!re un accueil admirable a touı les reprcıentanta 
d<= ceı nationı, ce dont nous vous sommeı tres reconnai11ants. 

Nous remercionı done le Co:nite de la Foire et M. le Maire 
au nom de nos paya reıpectifs et penonnellement, au nom de 
mon payı, la Roumanie qui est liee a la Turquie par une amitie 
sincere. pour l'accueil qui nous a ete fait et ıoubaitonı de grand 
coeur de voir le ıucces de la Foire grandir d'annee en annee. 

Je leve mon verre a la prosperite de la Nouvelle Turquie et 
a la sante de son grand chef ATATÜRK et de cea cminenh 
collaborateura. 

il Memento des Fournisseurs 

Jeudi 29·9 938 

Medicaments (Min. Def. Nıt.) No 778 
Toile pour teotes (Min . Def. Nat.) No 787 
Caisseıı en bo'. ı (Dir. Foretıı Seyhan) No 797 
Trav. d'art et conıtr. caaal (Min. Trav. Publics) No 808 
Avoine (Com. Ach. Place Forte Çanak.} No 812 
Diveraes provisionıı (Com. Ach. Command. Gen. Gend. Ank.) N. 812 
Pain (Proc. Gen. Tekirdaıh) No 802 
Travaux de menuiserie (Com. Ach. Academie des Beaux Artı) N. 814 
Rep. Sarı Kioık (Dir. Palais Nat.) No 814 
Cadenas et lits (Dir. Eoole Sciences Politiques) No 813 
Coffret et cable ıouterrain (Cb. de Fer Etat) No 816 
Moulure de blrs (Com. Ach. Milit. Telcirdaıh) No 817 
Paiıı, viande, beurre ete. (Dir. Gen . do SOrete) No 819 
Ben:z:ine (Vil. Ankara) No 819 
Machine de soudure (Mun. lstanbul) No 819 
T oile americaine ( n ~ No 819 
Chaux vive (Ch. de Fer Etat Afion) No 820 
Scmi-coke (Miniıt . Aırricultuıe) No 8'20 

n ( n de Financeı) No 820 
Chemiseı, cravateı, ch.ıussetteı, mouchoirs: flanelles ete. (Dir . Ecole 

Arts Anlı:.) No 820 
Caisses de boissons (Dir. Gen . Monopoles) No 820 
• Camion cao:elote (lnt. Tophane) No 821 
A voine (Vil. Ankara) No 8 H 

" tBrigıde E.dırne) No 821 
Articles sımitaires en caoutchouc (lnt. Tophane) No 821 
Constr. mur de soutainement (Vil. Anktıra) No 821 
Provision et combustible (Cam. Ach. E.cole• Second. Balikesir) 

No 822 
Po:nınes de terre, haricots ıecs et bles conca11es (Com. Ach. Mil. 

Guireson) No 8l2 
Bancs pour dasses (Vil. B.likeıir) No 823 
Viande, sucre, oeufs et fromage (Com. Ach Ecole Second. Balike· 

sir) No 823 
Constr. arches (Vil. Iı.mir) No 823 

n station de srlection (Dir. Veterinaire Guireson) No 825 
n konak gouvernemental (Dir. Fiıcal Nizimiye) No 825 

Produits pharmaceutiques (Vıl. Gaziantep) :\o 825 
Pro ıtision et legumes (Dir. Lyeee Konya) No 826 

,. et combuıtible (Dir. Culture Kayııeri) No 826 
Constr. bit. ecole Primaire (Dir. Maison du Peuple Seyhan} N. 826 
Bois (Com. Ach. Place Forte Çanak.) No 826 
Sucre (Jir. Gen. Monopoles) No 828 
Pierres pavcs (Yıl. Malatya) No 828 
Rep. pont lncesu (Vil. Kayseri) No 829 
Draps de lit, taies d'oreiller ete. ~Ch. de Fer Etat) No 830 
Constr. maison armee (Command. Istanbul) No 830 
Avoine (Div. lzmit) No 831 
lmpression de billet et programme (Vil. Ank .) No 832 
Constr. bat. Institut Meteorologique a Adana (Dir. Trav. Public 

Adana) No 831 
Paille (lntend. Diarbakir) No 832 
Constr. bat. gendardemerie (Command. Gendarmerie Ordu) No 832 

... --~ 

------------------------
Kadıköy ve Anadolu 

yakasında İnşaat sahiplerine 
Mühim Fırsat 

Haydarpaşa tren yolu geçidindeki eski istasyon 
binasını yıkmaktayım. Buradan çıkan nadide inaat 
malzemelerini çok ucuz satmaktayım. Arslan marka 
halis Marsilya kiremitleri, çok pişkin tuğla nadide 
keresteler İstanbula araba vapurile nakliyat yapılar, 
yıkım yerindeki memuruna müracaat. . . 

Müteahhit RASiM ESKiM 
Zindan Kapu No. 23, Telefon: 22574 

• 

imtiyaz ..tübi •• ,. .. itleri 
Dinldiri: t..m.il Girit 

<;aLııtıa BilUir IO&ca\r Nn. 10 

Başı3dıjı 7er: ARTUN Baaımevı 
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-----~----·--- ---- - -·--·-- --------------------
A) Adjudıcations au Rabais 

Cc,nstruction- Reparation-Trav. Publics-Materiel de Construction- Cartographle 

Rep. bat. hôpital Regional Samsun 
Constr. veııpasienne a la bit. eeole Cumhuriyet 

,, batiment eeole Primaire 

Rep. s. route Balikesir-Edremit 
Operation pour adduction d'eau a la uline 

Çamaltı (eah. eh. P. 102). 
Constr. depôt de poudrc et habitation pour 

gardien a Babaeski ( cah. eh . P. 27). 
Inı.tal. ebauffage central fosse septique, ci

terne, depôt pour vente d'alcool ete. a 
Kayseri (cah . eh. P. 39). 

Rep. bitiment theatre de la ville 
Constr. konak gouvernemental (aj.). 
Constr. pont en arc beton arm e sur riviere 

Karakoyun a Urfa 
Repar. bitiıse eeole des marechaux ferrants 

et des veterioaires de Selimiye (reetifie) 

Publique 
,, 
it 

Pli caeh 
,, 

,, 

Gre a gre 

Publique 
,, 

Pli eaeh 

Publique 

3559 46 
2559 03 
4943 95 

12767 19 
20325 13 

5304 35 

7660 43 

1175 07 
18300 -
39259 56 

5565 42 

Constr. pave en parquets : 903 m2 (•i·l· Gre a gre 2899 20 

Electricitc-Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Materiel) 

lnsta lation chauffagc central batiment Direc
tion monopole Kayseri (voir eonıtruetion). 

Tablcau electrique de distribution : l p. 
Boites de dıstrıbution de eables de 10 perio 

deı : 284 p.- ld. de 15 periodes: 11 p . et 
ld. de 25 period'!s : 3 p . 

Condensateur 2 M. F. : 250 p.- Recepteurs: 
500 p.- Couvercles de recepteurs : 200 p.
Metal pour recept•ur11 ; 1000 p. 

Fil en bron:ze : 200 kim. 
Conetr. inatallation eleetriquc a Bolu (aj.). 

lnstall. electrique au bourg Kar:ı.cabey y com
pris la machine locomobile, les appareils 
elee trique le materiel du reseau et montzee 

Lampes de suspension (armateurs) : 70 p. 

Habillement - Chaussures - Tissus -

Toile pr. tentes portatives: 1500.000-2350.000 
m. (cab. eh. L. 50). 

Costumes : 204 eomplets 
., : 16 eomplets 
., pour ouvriers de voirie: 16 eomplets 
• : 13 eomplcts 

Travaux d'lmprimerle-Papeterie 

lmpression de divers releves 
Reliure des eabienı : 1217 p. 
Papier et carton de prov. indig. ou etrange· 

re : 39 lota 

Publique 

Gre a grc 
Publique 

" 

Pli each 

Pli each 

,, 
Cuirs 

Pli cach 

Publique 

• 
• ,, 

Publique 
Pli cach. 

2526 -

575 -

24000 

29844 40 

3696 -

le m. O 80 

la p. 9 95 

" 12 -
136 -
260 -

1147 65 
67513 ou 

46435 -

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Tapisserie ete. 

Bancs : 400 p. 
Kılimı : 15000-20000 p. (eah. eh. P. 350). 

,, : 20000-30000 p . ( ,, P. 495). 

Combustible - Carburant-Huiles 

Benzine : 288461 k. 
Coke : 200 t. 
Charbon de terre : 427 t. 
Benzine : 20000 litr es 
Charbon de bois de sapin : 4,5 t . 

Divers 

Saca pour dossiers : 100 p. 
Coffre·fort: 1 p . 
Cylindre ôe 10 t. pour route marque Diesel: 

6 p. (e h. eh. P. 216) 
L'lldj . qui deuit avoir lieu le 12·10·38 pour 

l'aehııt de 1000 t . de cui vre electrolite a 
ete annulee. 

Publique 
Pli cach 

,, 

Pli eaeh 

" Publique 

" 
Gre a rre 

Gre a gre 

" 

la p. 6 · 
it 3 50 
it :\ 30 

le k. O 26 
4800 - -
3407 46 
3540 -

Pli each 43200 -

267 
191 03 
370 -

957 54 
1524 39 

397 83 

574 53 

88 13 
1372 50 
2944 47 

190 -

44 -

1800 

2250 

277 20 

70270 -

152 24 
14 40 

Vılayet Samsoun 

'' Kaymakamat Konya-Ereğli 

Vilayet 8alikeıir 
Com. Ach . Eeon. Monop. K. tache 

" 
,, 

10-10·38 15 -
13-10·38 15 -

15 jours a partir 
du 22·9-38 

15-10-38 11 
14-10-38 15 

14-10-38 14 

14-10-38 16 -

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 13-10-38 14 30 
Kaymakamat Hizan 21-10-38 15 
Vilayet Urfa 17-10·38 11 

Dir. Trav. Pub. Iıtanbul 14-10-38 15 

Munieipalite Menemen 30-9·38 15 -

Com. Aeb. Eeon. Monop K.tache 14-10-38 16 -

Municipalite Lulel:ou.-gaz 
Dir. T e lephones Is tan bul 

,, 

8-10-38 15 -
14-11-38 14 30 

14-11-38 1 t -

" 14·11-38 15 
Municip . Bolu et Bay Huan 13-10-38 15 

Halet lşıkpınar Galata Asikurasyone Han 
Munieip. Karabey et l'lng. Hasan 14-11-38 15 

Halet Banque de Salonique Galata 

1 ere Expl. Ch. de Fer Etat H .paşa 17-10-38 15 -

Com. Aeh. Mın. Def. Nat. Anlt. 14-11-38 11 

Kaymakamat Bartın 
,, 

Muoieipılite Akşehir 
,, 

Bureau Af. Village Konia 

1-10-38 12 
1-10-38 12 -
7-10-38 14 -
7-10·38 14 -

Defterdarat l.tanbul 13·10-38 14 -
4625 75 ou Adm. Gen. Ch. de fer 14-11-38 15 30 
3482 63 Etat Ank . Bureau Exped. H.paşa 

180 -
4750 -
6200 --

5625 -
360 -
255 60 
266 50 

3240 

Com. Ach . Vilayet Kars 5-10·38 14 -
Com. Aeh. Minist. Def. Nat. Ank. 17-10-38 11 

,, 

Com. Aeh . Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Aeh. Corps Armee Tchorlou 
Com. ı\eh. Milit. Samsun 
Dir. P . T. T. Ankara 
Com. Aeh . lntend. Ankara 

lfi-10·38 11 -

14-10-38 11 -
13-10-38 16 
10-10-38 15 -
8-10 38 11 
30·9-38 15 -

Bureau Af. Village Koaia - - - -
Munieipalite Trabzonde Vcndredi et mardi 
Com. Ach . Min. Def. Nat. ADkara 15-11-38 15 

Com. Ach. O. G . Fab. Mil. Ank. 

Cuivre electrolite : 750 t. (eah. eh . L. 33,75) Pli cach 675000 - 30750 
" 

15-11·38 15 -

Provislons 

Ürge : 18275 k. 
Paille : 18275 le. 
Pomme de terr e : 34,2 t . 
Savon : 8, 7 t . 
Beurre : 13,2 t . 
Oirnons : 17,8 t. 
Haricots secs : 17 ,8 t . 
Proviıions : 43 lots 
Viande : 8 t. (aj.). 
Beurre : 5 t . 

Publique 

" ,, 
" Pli each 

Publique 

n 
,, 

Gre a gre 
Publique 

731 
247 13 

1710 -
3393 -

12210 -
890 -

1780 -

4750 -

54 82 
21 ıı 

128 
254 50 
915 --

66 75 
133 50 

334 87 

• 

Munieipalite Samıoun 

" Com. Aeh. Milit. Samsoun 
,, 
,, 
" 
" 6eme Exploit. Ch. Fer Etat Konya 

Com. Aeb. Plaee Forte Çanak. 
Com. Ach. lotend. Jst. Tepbane 

13-10-38 
13-10-38 
10·10-38 
8-10-38 
6-10-38 
7-10-38 
7-10-38 

10-10-38 
13-10-38 
11·10-38 

14 -
14 -
10-
15 -
15 -
15 -
10 -
10 -

15 -

La Foire İnternationale d'İzmir 
est l'expression de l'activite economique du 

sud-est Europeen et du Proche-Orient 
a dıt M. Th. HODOŞAN 

ı\u banquet offerf par le Cornite de la Foire el /O .. 
ıılunicipalfte d'f=mlr <İ l' occasiun dt· la f l'rmcfure de [{! 

8me Foire I nlernationale d' /::.mir, M. Th. l lodoşan, /e e 
Directeur de la Clzambre dı· Commcrce Roumaino-Tıırqıı 
de Bucarest, qui, a cu la dlreclion du Pavillon Rournalfl· 
en prenant la parole mı nom des nalions nrangeres 
participantes, a montd fo rôle qu' e:rerce cette manife~ 
tation economlque dans les pays du bassin de la Jı?Ll e 
Mediterrannh! el de l' I:.:urope Orienlalc. Nous publtofl

5 

ici le discours integral : 

Monıieur le Gouverneur, Monsieur le Maire, 
Meıdamea, Messieun 

d )) 
Je ıuis trea heureux de prendre la parole a l'oceasion e 1: 

fermeture de la 8 eme F oire lnternationale d' lzmir et pou-voir e 1 
· · · · t t t 1 - d c.e11 

prımer aınaı aux organısa eurs ou e a reeonnaı1aaace e 1 
qui ıont venus d'au dela des frontiereı pour expoıer ee qu'il rde 
de mieux danı leur paya et faire connaitre ainsi İl notre gr•0 lf 
amie la Turquie et eomme dans tout le Proche Orient le P011 

de la vie eeonomique de ces payı. e 
Pour un etranger qui debarque ıur les quais d ' lzmir c'est 11~1 ıl 1 

activite deı pluı irandes q .• 
cı 

voit ıe deployer danı cette ııı· 
te florisaante et alors, on c~te 
prenJ combien le choix a ~ e 

foır 
\) heureux pour abriter une 1 

de la portee de celle-ci, -':"; 
cette ville, foire, laquelle es ·e 
la fois le miroir de la Turqıl~e 
Nouvelle eomme eelui du ın°01, 
economique du ba sın dsıı~· 
haute Mediterrannee et du ııl 

, tO 
Est-Europeen. En effet. ıl' 
· d' ' t 1 • n• te ın ıquaı zm ır pour u . e~ 
manifestation iuternııtionale·, ( 

I' premier lieu son port dont ~el 
TH. HODOŞAN tivite rivalise avee celle 

0
-J' 

Preıiden t de la Chımbrc de plus grands ports et oiı 11 ıe* 
Commerce Roumaino-Turque voyons deı bateaux de toıı• ,ı 
pays, ıon maınifiquc golfe abrite par des collines imposante:,ıe 
aussi la ıııituation geographique de la ville qui fait d' elle la J' ıı~' 
ouverte par oiı l'interieur du pays correspond avec le ııt0 

t . 1 ' en ıer. ti t 
La Foire en elle-meme eıt une manifeıtation deı pluıı ıı ,ıJrf 

qui donne la po11ibilite aux commerçants, industrielı, agric.ultt ıtf 
de faire valoir leun capaeites professionnclles en mont~11".J". 
meilleureı crueıı • de leurs produits et de Jeur travail, au" ~~el 
tateurs et importateura en leur donnant la po11ibilite d' ouvrır 0d1 

nouYeaux debouehes et pour les institutions officiellcs et Je ıı 
l'Etat lui·meme, une telle manifestation c'e1t un exanıen ~ef 

· ' · d · 1 · d ndre ı v ıe economıque u paya, examen, quı uı permet e pre p' 
mesureı pour ameliorer ou equilibr• r la production, brancbe "''' 
branche et flxer ainsi pour l'avenir sa ligne de eonduite el'l 
tiere eeonomique. ııl" 

La 8 eme Foire lnternationale d 'lzmir a rempli de loin toııl 
eeı conditionı et c'est une grande satiıfaction pour tou• ıes 4~ 
de la Nouvelle Turquie d'avoir conıtate combien un pa}'5 rf.~ 
etait au bord de la ruine a pu ıe relever par l'action d'un b~erl' 
eomme le Prcsident ATA TÜRK e t a vce la volonte d'un peııP C' 
suıcite et l'activite d~ quelqueı hommes encrgiques teb qııe qd 
lal Bayar, lımet lnönü, Rüştü Ara., Kesebir et tant d'autre~,~J 
de jour au jour en joignant leur travail a celui du ır••d ııt ~· 
ont eonltruit un nouveau payı dont le• institutionı rivali~ ıı* ~ 
depassent ceux deı payı. Que ce ıoit danı l 'aı.·iculture, ,.:dııl 
eommerce, voiea terrestreı ou maritimeı et ıurtout dans 11 Cf '' 
trie, on ı'etonnera de voir combien ee payı a fait du pr0 g'tel 
ıi peu de temps, mais, on eomprend quand on aait quclle ıeİ 
cite et amour de la Patrie ont mis tous ces hommes d0 "

5 

travail f' '
1
, 

D 'ou, la Turquie etait avant le regime Kemaliste un P'tııı'~ 
ıentiellement agrieole et d' elevage, l' Anatolie etant de toııt 1 ', 

le paya d'eleetion de laboureurs et 'de pasteurs , les cultU~; q~ 
maiı, de l'orge, du ıeigle et du riz etaot a l'honneur, " 0

' ,.t~; 
par le plan quinquennal de 1938, l'Etat a fait conıtruirc '"et* 1 
le1 pointr. du territoire un enorme reseau d'Uıineı fina.,c 1 .,~ 
exploitees ıoua son contrôle direct donnant ainsi au P~~ıı~~~ 
rraode indu•trie. La realisatiou de ee vaste program111e ill' ~ 
trialisation, qui comprend: l'induıtrie tex.tile, eoton, l~"r' ~ 
chanvre; l'induıtrie miniere: fer, semi-cokt, charbon, c.ılt d' fi' 
soufre; l'induıtrie du papier, du carton de la eellulose et e~ 
soie artificielle; l'induıtrie du verre et de la porcclaine e ~ e1~ 
l'induıtrie chimique a necessite a l'Etat la mobilisati3n deııt (iT 

taux eno"mes, mais, leı reıultatı; magnifiques qu'on pe 
aujourd'hui, reeompense hautement toua ces efforts. 

· (Lire la ıuite en Seme page) 


