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İktı ad Vekilimiz· 
Beyanatı 

Halk sandığının açılış resmini 
yapan lktısad vekilimiz dün 

geldi ve tekrar Ankaraya 
döndü 

fatanbul Halk Sandığı, dün 
~-bah saat 11,30 da Şehinşah 
h·thlevi c?ddesindeki merkez 
11lasında lktıut Vekili Şakir 
~tsebir tarafından açılmıştır. 
.11 nıünasebetle yapılan mera· 
litnde, banka müdürleri, Tica-
1tt oduı Türkofiı, toprak mah· 

lktısad Vekilimiz 
B. ŞAKIR KESEBIR 

~ileri ofisi müdür ve erkanı, 
t tıaf cemiyetleri mümeHilleri 
'"t' ~ l••di daireler müdürleri ve 
tısat profesörleri hazır bulun
~lJşlardır. 

Sandık müdürünün 
nutku 

> fıctısat Vekili, merasime ri· 
~•et etmek üzere Sandığın 
~1ftleri11in bulunduğu alt kata 
llıtı. 
~- ış ve burada sandık mü-
) litü Sermet hir nutuk söyle· 
ttek demiştir ki: 

~ ~Cümhuriyetio feyizli ve mi
~lı eserleri arasına katılmış 
~ lunan Halk bankası, 3,5 ay 
~dar evvel açmıya muvaffak 
~ d~~u ADkara Halk sandığını 
l~•bea, bu gün huzurunuzda 

1 "tıbul Sandığanı da açmakla 
c'ttf ve bahtiyarlık duymakta
it, 

>G~lieuesemiz bu suretle bü
~ I ticaret ve endüstri merke· 
~ atanbulda, esnafın, küçük 
~llyi ve ticaret erbabının, ve 

~~kır, hizmetlerine koımakla 
ftebirdir. 

~ 5 Eylulde faaliyete geçen 
\

11
kara Halk sandığının bu gi

tiıı k•dar geçen kısa müddet i· 
!~~eki mesaisi hakkında bir 
~~t vereltilmek için, bu ıüne 
ı\ .'r 795 müşteriye 141400 li
•t 1•konto ettiğini ifade etmek 
~.ttirn. Görülüyor ki, 795 yurt
~~ "asatı olarak Sandıktan i
tq•tt Yüz lira yardım rörebil· 
~lcrdir. 

• lJ Yardımların yerinde ya· 
ış olmasına itina göster

}'' ''t 11 çalı şma tarzımızda hare-
~ tloktaaı saymaktayıı. 
~ 'rtıan ve imkanla mütena

t Olarak müessesemiz yurdun 
D~) Çok merkezlerinde daha, 
~1derpey sandıklar tesisini 

1
Ca gaye bilmekte ve bu 

gayeyi realize etmek için etüt
lerine ehemmiyetle devam et
mektedir. 

Son günlerde Şimali Anado· 
luda bahası biçilmez bir tetkik 
seyahr.tı yapan aziz Milli Şefi· 
miz İnönüne yurttaşların şehir
lerde ve kasabalarda küçük 
krediye olan ihtiyaçlarını bil· 
dirmiş bulunmaları, müeSBese· 
mize düşen vazifelerin bir an 
evvel başarıhnssı lüzumunu 
işaret eden gayret verici sesler 
olmuştur. 

Atatürk Türkiyesinin milli 
davalarını daima yürütmek ve 
ilerletmek ve onun yapıcılık 

vasfını yeni muvaffaluyetlerle 
tereflendirmek için ıonıuz ener
ji ve yüksek dirayeti dünyaca 
takdir edilmiş Şefimiz büyük 
vatanperver İnönüne, bağlılık ve 
saygılarımızın arzına, müesse· 
semıze dııima müzaheretini 
esirgememiş bulunan Türk Ban· 
kacılığının banisi Başvekilimiz 

Celil Bayara şükran sesimizin 
duyurulmasına Cümburiyet hü
kümetinin kıymetli mümessili 
sizden lutufkar deliletluinizi 
rica ederim." 

İktısat Vekilinin nutku 
Bundan sonra İktısat Vekili 

Şakir Kesebir de tunları söy
lemittir: 

"Muhterem arkadaşlar, 
Devletimizin dayandığı esas 

vaaıflardan biri halkçı olması
dır. Rejimimiz, halk için çalış
mayı en başlı vazifelerinden uy
mıştır. Cu huriyet hükümetleri 
daima halka hizmet etmek ve 
faydalı işler görmekle müfte • 
birdirler. Cumhuriyet bu yük
sek prenaiplere uyarak vücude 
getirdiği sayısız eserler araaına 
bununla bir yenisini ilave et
miş oluyor. Vakıa bu eser mü
tevazi bir haldedir. Görünüşü 

250 bin lira sermayeli bir krecll 
müessesesi olmaktan ibarettir. 
Fakat hakikatte mahiyeti bu 
görünüşten daha şümullüdür. 

İstihdaf eylediği maksat itibari
le memleketin muhtelif iş bö· 
lümlerinde çalışa• büyük bir 
k11ım vatandaşların kredi ihti
yaçlarını temin etmek gibi bir 
vazifeyi üzerine almış olan hu· 
suıi kredi teşkilatının bir uzvu· 
dur. 

Milli ekonomi hayatında kre
dinin ehemmiyetini hepimiz bi
liyoruz. Cümhuriyet, aldığı ka· 
nuni tedbirlerle ve doğrudan 

doğruya kurduğu veyahut hi
maye eylediği milli kredi müeı
seselerile bu büyük ihtiyacı ge· 
niş mıkyaata temin etmiye ça
lışmıtlır. 

Memleketimizin istihsal, mü· 
badele ve tevzi i'ibi muhtelif 

iktisadi sahalarında it gören 
vatandaşlara kredi ihtiyaçlarını 

eıkiye nazaran daha ucu• ve 
daha kolay tartlar dahilinde te
min etmektedirler. Yalnız, bun· 
lar arasında küçük sanat ve ti
caret işlerile uğratan ve küçük 
krediye mühtaç olan bir kıum 
vatandaşlarımız bu kolaylıklar
dan diğerleri kadar istifade e
demiyorlardı. Vakıa, memleke
tin muhtelif yerlerinde kendini 
hissettiren bu ihtiyacı tatmin 
için bazı kredi müe11eıeleri ku· 
rulmuştur. Fakat, bunlar ıne· 
nabi azlığı ve mürakabe kifa
yetsizliği gibi sebeplerle tam 
muvaffak olmuş değillerdir. 
Açık kalan bu ihtiyacın kar

şılığını yerine getirmek üzere 
Cümhuriyet tedbir aramış ve 
1933 senesinde kabul edilen bir 
kanunla Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları teşkiline karar ve
rilmiştir.. Bu knnuna ıröre, 

memleketin bu nevi iş sahala
rında halk sandıkları tesis olu
nacak ve buna ana banka va
zifesini görmek üzere bir halk 
Bankası kurulacaktır. 

Bir çok işler arasında bu ka· 
nunun tatbiki bu yıla kadar ka
bil olamamıştır Ancak, bu se• 
nenin beşinci ayında Halk Ban
kesının Ankarada tesisi müm
kün olabildi. 

Halk Sandıklarını kurmak ve 
onları yakında takip ve mura
kabe eylemek vazifesile mü
kellef olan Halk Bankası ilk 
faaliyeti eseri olarak ta Anka· 
rnda bir sandık teşkil etmiştir. 

Bugün, yine bankanın ikinc\ 
faaliyeti eseri olarak İstanbul 
Halk sandığını açıyoruz. 

• 

Vilayetlerde Halk san
dığı şubeleri açılacak 

Henüz sayısı ikiden ibaret 
olan halk sandıkları tedricen 
geniş bir kredi şebekesi halin
de memleketin her tarafına 

yayılacaktır. Bu müesseseler 
küçük sanat ve ticaretle uğra

şan vatandaşlara, küçük esna
fa, sıkıntıdan kurtarmak için 
az, fakat, kendileri için büyük 
sayılabilecek kredi bekleyen 
halka müracantlerinde daimi 
yardım elini uzatacaklardır. 

İstanbul Halk Sandığı hazi· 
nenin yardımile ve hallt banka
sı, Ziraat Bankası, İstanbul vi
layeti idarei hususiyesi, İstan
belediyesi ve Ticaret odası ta
rafından tes iı edilmiş bulunu
yor. 

Halk bankası, ikinci sandı· 

ğını açmıya muvaffak oldutun
dftn dnlayı takdir ve huzuru· 

uzda müdürüne tebriklerimi be 
yan ederken böyle hayırlı bir 
işte Halk bankasına yardımda 

bulunmuş olan Ziraat bankası
na, İ tanbul vilayeti idarei hu
susiyesine İstanbul belediyesine 
ve Ticaret odasına ayrıca mem
nuniyet ve teşekkürlerimi bil· 
diririm. 

Muhterem Başvekilim Celil 
Bayar bu kredi teşkilatına at· 
fcttikleri büyük ehemmiy~tin 

bir ifadesi olarak kendileri biz· 
zat bu nçıhşa riyaset etmeyi 
tasmim etmişl~di. Fakat fazla 
meşguliyetleri buna imkan ver· 
mediği için emirlerile bu va
zifeyi ben ifa etmiş oluyorum. 

Atatürk devrinin her sahada 

olduğu sribi milli ekonomide de 
bize kazandırdığı feyizleri bu 
münaaebetle derin bir minnetle 
anarak bu feyizleri temin eden 
ve artıracak olan Büylk Reisi 
cümhurumuz İımet İniinüne ıon 
suz saygı ve batlılık hiılerlmiı: 
içeriıinde, deruhte ettiQ-i nzi
feyi başarması temennisile lı
tanbul Halk sandığını açar ve 
snntlıkla münasebette buluna
cak vatandatların da daima 
faydalı neticeler almalarını te
menni eylerim.,, 

Sandığa yazılan ilk aza 

Şakir Kesebir, bu hitabeden 
sonra, ilk olarak kendisi on li
ra vererek sandığa kaydolun
muştur. Bundan ıonra da Es· 
naf Cemiyetleri namına, doku· 
macılarJan Yahya sandığa para 
yatırmıştır. 

İktısat Vekili, bu arada gaze· 
tecilcri de kabul ederek kendi
lerine şu beyanatta bulunmut· 
tur: 

- Hemşehrilerinizin kredi ib· 
tiyacını temin edebilecek bir 
müesseae kurmuş oluyoruz. Ti
caret ve sanat işlerile uğraşan 
sayııı pek çok vatandaşların 
küçük kredi ihtiyaçlarını kolay 
ve ucuz bir şekilde temin et
mek gibi hem iktisadi ve hem 
insani bir vazife ifa11nı üzerine 
alan bu yeni müessese zahiri 
halindeki tevazuuna rağmen 
hakikatte çok büyük bir hiz · 
met deruhte etmiştir. Bu müeı
seseye vatandaşlara hizmet yo
lunda hepimiz muvnffakiyet te
menni etmeliyiz." 

Bir aralık kendiıine, Nevyork 
sergisine iştirak için yapılan 

hazırlıkların atır ilerlediki hak
kındaki iddialar üzerinde soru
lan suale Şakir Kesebir şu ce
vabı vermiştir. 

- Biliyorsunuz ki, Nevyork 
sergisine iştirakimiz işite meş

gul olan bir komisyon vardır. 
Bu komisyonda çalı.ıan arkn· 
datlar böyle bir teahburdan en
dişe göstermiyorlar. Sergiye iş· 

tirak için bGtün kuvntimizle 
va bütün varlığımızla hazırlan
maktayız. Nevyork sergisinde 
Türkiye Cumhuriyeti hüküme · 
tinin ve Türk milletinin medeni 
alemdeki mevkii ile mütenaıip 
bir tekilde temsil edilecetinden 
şüphe etmemek liizım relir.n 

Bundan sonra İktısat Vekili 
ile merasimde hazır 

davetliler haıurlana11 

izaz edilmişlerdir. 

Memleket 

bulunan 
büfede 

Haberleri 

Türk-Yunan anlaşması 

Türkiye-Yunanistan arasın
da bir buçuk aydanberi devam
etmekte olan ticaret ve klering 
ile veteriner anlaşmaları iki 
tarafın arzuıu gibi neticelen· 
miştir. Yeni anlatma dün saat 
13 te merasimle imzalanmıştır. 
Heyetimiz bu gün Atin11dan 
hareket edecektir. 

AK s 
in aat - Tamirat · afıa işleri ve l\\alzemesi -Harita 

Çaaakkale Nafıa Müdürlüğünden : 

Eksiltmeye konulan iş : 377Q6 lira 25 kuruş keşifli 
Gelibolu hüku~et kn11aiı iaşaatanın t•999 lira 10 kuruş
luk birinci kısmıdır. 

Bu işe aid şartnameler ve evraklar şu tardır. 
A- Eksiltme tartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D- Yapı işleri umumi, fenni şartnamesi 
E- Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, fiat bordrosu 
G- Proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı Çanakkale Nafıa 

Müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilirler. 
Talip çıkmamış olan bu işin ib.alesi ıkinci defa elarek 

26.12.938 tarihine müsadif pazartesi günü saat J 5 te Na· 
fıa Müdürlüğü binasında toplaaacak Komisyonda yapıla

caktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
Eksiltmiye girebilmek icin işteklilerin 1800 liralık mu· 

vakket teminat vermeleri ve ihale gününden nihayet 8 
gün evveline kadar Vilayet makamına müracaatle alacakJ 
ları ehliyeti fenniye vesikasile 938 yılına aid Ticaret Oda· 
sı vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

Teklif rnektublarmın yukarıda yazılı gün ve saatten 
bir saat evveline kadar makbuc mukabilinde Komisyona 
verilmesi lizıındır. Posta ile gö11derilecek mektubların 

nihayet saat 14 e kadar gelmiş olmaları aksi takdirde 
postada olan gecikmeler ka"ul edilmiyecektir . 

itlçlar, Klinik ve ispençiyari alilt: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

9 bin kilo vazelin kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmesi 3. 1.939 salı günü saat 11 dedir. 
İlk temin.ıt 405 lira olup şartnamesi komisyonda görülür. 
Beher kilosuna 60 knruş tahmin edilmiştir. 
EksiltmP.ye gireceklerin kanuni teminat ve 2•90 

kanunun 2. 3 maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
santınclan behemehal bir saat evveline kadar zarflarını 
V, satınalma komisyonuna vermeleri. 

sayılı 

ihale 
M.M. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satına1ma 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen becieli 8250 lira olan 15 ton gliserin As· 
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Komis
yonunda 6-2-1939 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale tdilecektir. Şartname para ız olarak komhıyondan ve· 
rilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 618 lira 75 kuru~u 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki Vt!saikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

Elektrik, Havagazı, ( (alorifer Tesisat ve Malzeme 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Urnum 
)daresinden : 

Muhammen bedeli 18425 lira olan aabit ve seyyar telgraf ma
kina ve yedekleri 31. l.39 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf u
sulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ife girmek isteyenlerin 1381,87 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün sııat 

14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak malzeme dairesinden, Haydarpaşa 

tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 
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Bu gün iian olunan MOnakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün S.ı t 

-----------------------------------------------------------------------------------------------==----

a MOnakasaıar 

f "f88t, Tamirat, Nafıa ifleri, Malzeme Harita 

Gelibolu hükQmct konağı in~. (1 ci kısım)(temd) kapalı E. 14999 10 

ıl çlar, Kllnlk ve ispençiyari alftt, Hastane Lev. 

Vuelinı 9 t. 
Gliserin: 15 t. 

\tapala E. 

• 
lı:. o 60 

8250 -

Elektrik -11evagazı-Kalorlfer (tesi et ve melzmesl) 

Su altında kullnnılmnğa mahsus elektrik kapa • 
ın: ıocoo ad. 

Afyon PTT binasında yap. kalorifer tesis. 
Sabit seyyar telgı af makine ve yedekleri 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V_:!>· 

Yemeni: 5000 çift 
Palto: 2 ad. 
Lacivert kumaş: 250 m. 

Kereste - Tahta v.s. 

Çam tahta: 10 m3 

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v •• 

Odun: 6 t. 

MDteferrlk 

Kü<viik edevat çantası: 100 ad. 
Biaek nakliye koşumu ile mekkiıri hayvanatı 
Uzun nişan fişeği 22 likı 450000 ad.-kı a ni· 

şan fişeği 22 lik: 50000 ad. 
Avrupa hattı lokomotiflerine aid ycıdek aksam 

(şart. 300 kr) 
Vinç vagonu: 12 ad. (şart. 1800 kr) 
Çay demliği: 100 ad. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

aç. eks. 

kapalı z.. 

• 

500 -

5517 25 
18425 

kapalı z. çifti 2 -
paz. 
ı:ç. eka. m. 4 50 

paz. 520 -

pa:t. 

aç. eks. beh. 12 -
paz. 
aç. eka. 3400 -

kapalı z. 60000 -

• 
paz. 

360000 -

1800 -

405 -
618 75 

37 50 

413 79 
1381 87 

375 -

84 38 

78 

90 -

255 -

4250 -

18150 -

Çanakkale Nafıa Müd. 

M. M. V. SAK 
Ask. Fabr. U. Müd. Anlı:. 

İnhisarlar U. Müd. 

Afyon PTT Müd. 

26-12-38 15 -

3-1-39 11 -
6-2-39 ıs -

6-1-39 14 -

D. O. Yolları Ank. H. paıa 
31-12-38 14 -

31-1-39 15 30 

M. M.V. SAK 
Trabzon Beledıyesi 
Galatasaray Liseıi SAK 

M. M. V. SAK 

Trabzon Belediyesi 

M.M.V. SAK 
lst. Komut. SAK 
lahisarlar U. Mid. 

3-1-39 15 -
salı-cuma 14 -

4-1-39 14 30 

22· 12·38 10 -

salı-cuma 14 -

2-1-39 11 -
pazarteai-perşembe 14 -

6-t-39 14 30 

D.D.Yollara Ank. Haydarpa~a 6-2-39 15 -

" . 
Ankara Lvz. SAK 

• 17-2-39 15 -
19-12-38 10 -

Sadeyağ: 3950 k. 
Yulaf: 40 t. • k. ot: 40 t. 
Şeftali kompostosu: 3000 kutu-enginar konser· 

ve i: 1000 kutu-fasulye ayşek dın: 500 ad.
türlü konservesi: 50fl ad.-marmelat: 500 ad. 

aç. eks. 
pa . 
aç. eks. 

3752 50 282 -
yüzde 15 -

200 63 

Yozgat Alayı SAK 
Selimiye Ask. SAK 
Galatasaray Liseıi SAK 

30-12·38 14 30 
19-12 38 14 -

4-1-39 14 30 

Sığır eti: 50 t. 
Koyun eti: 3,6 t. 
Kuru kayısı-çekirdeksiz k. üz6m 

b Müzayedeler 

Boş maıot tenekesi: 700 ad. 
Buik markalı otomobil 
Elevatör, vapur kazanı ve Tripl Stim akinesi 
Meşe kömürll: 5048 kental 

" " 352 " 
Buğday: 60 t. arpa: 4 t.-yulaf: 500 k. 
ince ceviz talaşı 

kapalı z.. 
aç. eks. 
pa:t. 

aç. art. 
paz. 
aç. art. 

aç. art. 

n 

pu. 

Afyon P. T. T. Müdürlüğünden: 

k. o 12,50 
1440 -
2000 -

400 -

Afyon PTT binasında yaptırılacak 5517 lira 25 kuruş keşif bedel· 
li knlorıfer tesisatı kapalı zarf usuulile eksiltmeye konuldu. Şartna· 

melerle plin keşif name ve bu na mütefcrri diğer evral Afyon PTT 
müdürlüğünden parasız alınabilir. Muvakkat teminat 413 lira 79 ku
ruştur. isteklilerin teklif melt-tubları ve nafıa velcaletinden alınmış o· 
lan müteahhitlık ves kasını 31. 12.38 cumnrtcsı günü saat 14 e kadar 
Afyon PTT müdürlüğündeki eksiltme komıayonuna vermeleri ilin 
olunur. 

• • • 
Su altında kullanılmağa mahsus elektrik kapsülü alınacaktır. Bak: 

lnhia. U. Müd. ilanlarına . 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın ima Komisyonundan: 

Beher çiftine tahmin edilen fiatı 200 kurut olan 5000 
çift yemeni kapalı zarfta ksiltm ye konulmuştur. 

Eksiltme 3 ikincikiinun 939 sah günü saat 15 te An · 
karada M.M.V. satınalma komisyonda yapıla aktır. 

hk teminat 375 lira olup şartnamesi M.M.V. satın i
ma komisyonda görülür. 

Eksiltmeye girecekler .kanuni temi at ve 2490 sayıla 
kanunun 2 ve 3 cü m ddelerinde y zıh belgelerle birlik
te teklif mektublarım eksiltme saahndan behemehal bir 
saat evveline kadar Ankarada M.M.V. s bnalma komis
yona vermeleri. 

469 -
108 -

30 -

152 -

33 94 

Midyat Ask. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

" ,, 

Yüksek Ziraat Enst. Rck. Ank. 
Ankara Oefterdarlı~ı 
Oenizbank lzmir Şubeıi 
Kırklareli Orman Memur. 
Kadirli Orman Bölıesi Şefli~i 
THK lznik Şubesi 
Aılc. Fabr. U. Müd. Ank. 

2·1-39 
2-1-39 14 30 

20-12-}8 15 15 

30.12-38 10 -
29· 12-38 15 -
21-12-38 15 -
20-12-38 15 -
24-12-38 
31-12-38 15 -

3-1-39 14 -

Trabzon Belediye Encümeninden : 
Belediye şoförleri için iki adet palto pazarhkla muba

yaa olunacağından isteklilerin salı ve cuma günleri saat 
14 de encümene müracaatları ilin olunur. 

Kereste, tahta ve saire 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonuudın: 

Tahmin edılen bedeli 520 lira olan 10 metre mik!bi 
çam tahtası pazarlıkla satın alınacaktır. 

İlk teminatı 78 liradır. 
Pazarlığı 22. 12.938 per~embe günü saat 10 da yapılacak

tır. 

Şartnamesi her gün MMV satmalma komisyonuadan alı

nabilir. 
1 alip olanların mezkur gün ve saatte M.M. V. satınalma 

lrnmi yonuna müracaatlan, 

Bodrum 
Cinai 

Gil dik Muhafaza Taburu Satıaal•a Ko•iıyoaundaa: 
Miktarı Muham. Bedeli Boyu Tepetlen muhiti dipten 

• 2met mulıııitı 
Adet Lira Ku. Metre Sn. 

Çam direği 900 3150 7 40 
Yukarda cinsi miktarı, muhaname bedeli ve ebadı 

ça telefon direği açık ekıiltmeye koamuıtur. 

s •. 
55 

yaıılı 900 
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ISTANB UL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===:=====•4 .12.938 --

Fi atlar 
CiNSi Atağı 

Kr. Pa . 

Butday yumutak 
., ıert 

,, kıı.ılca 

Arpa Anadol 

Fa•ulya 
Çavdar 
Arpa yemlik 
Yulaf 

Peynir kater 
Ceviz kabuklu 
Ceviziçi 
Kutyemi çuyallı 

Nohut 
iç Fındık 

Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Susam 
Yapak Anadolu 

" 
Trakya 

5 20 
s 1 

s -
4 g 

4 2,5 

52 -

5 22 

75 -

20 

Mısır beyaz 4 10 
Mı•ır aarı 4 14 

Yukan 
Kr.Pa. 

5 37 
5 15 

6 15 
4 10 

4 32 

Gelen Ton 
tJIJ1 
ıOZ 
30 
11 -
-
~ 

---------~To• Giden 

Butday 
Arpa 
Bulıur 

Un 
Çaydar 
Yapak 
Nohut 
Z.yatı 
Tiftik 
Mı•ır 

Kepek 
Razmol 
Nohut 
Su1&m 
Un 

7!,5 --
-

Tiftill: 20~ 
------------------------~-Dış Fiatlar 
Butday : Llnrpul 3 03 

• : Şikaro 2 94 
" : Vinipek 2 81 

Arpa : Anvera 3 12 
Mı•ır : Londra 3 '7 
Keten T. : ,. 6 35 
Fındık G. :Hamburr - -

• L.: • 

Toptan Satış Fiatları 
------

~~ İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti ~ 
ı· ,,...-,.., __ ""_""'_AIV' ----· ~-..... -A.-~-..,..-.,..-~-~--.....--1~--~~ 

Mahrukat 

1 
I · 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

lı 

r 
! 
1 

Petrol dökme 
Benzin 
Motoria 
Maden kömürü yerli blok 

" n krible 
,, ,, marinlave 
,, ,, tuvönan 

Kok kömürü (fabrikada) 
Sömtikok (depoda) 
Kok ecsıebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç T oıya 
,, yerli Bonabcy 
,, ecnebi (Hintliye) 

Sabun birinci 
,, ikinci 
,, Pirina 

Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon ftaly• 

" 
Tarablus 

Patateı Adapuar 1 ci 
,, ,, 2 ci 

Zeytin taneıi duble ('36 ahıul) 

,, n ,, (937 

n ,, 1 ci ,, 
,, ,, 2 ci ,, 
,, ,, 3 cüj ,, 

Sade yat Urfa (birinci) 

,, • (ikiaoi) 
• Kan (erimiş) 
., ., (erimemiş) 

" 
Trabzon 

., Vejetalin 
Çay Cava 

,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
" 

n 

Deri ham ve ı,ıenml• 

Tuzlu 

" 
" 
" 

Hava 

" 
" Tula 

kuru keçi 
11 koyun 
,, manda 

11 ııtır 

kurutu kuzu 
,, koyun 
11 oğlak 

keçi 
,, 

~alamura 

koyun 
kuzu 

,, manda 
., sığır 

Kösele sığır 1 ci 
., manrla 1 ci 

MeşiL elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
., beyaz 1 ci 

L.... 

kiloıu 

litresi 
kiloau 
tonu 

il .. 
" 
" 
" .. 

kilesu 

" 
n 

" 

" 
" 
" saadıtı 

b. sandığı 

• 
kilosu 

" 
n 

" 
• 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" .. 
" .. 
" 
" 

çifti 
kiloıu 

,, .. 
çifti 
kiloau 
çifti .. 

,, 
" kilosu 

" 
" ,, 

tanesi 

" 
•• .. 

-14,75 
-15,20 
-7 

- -16.00 
14.50-15.00 
12.00-12.50 
ı ı.oo-ı ı .50 

-16.50 
-21,50 
-26,00 

20.--21-
20.50 -21,oO 

1
30:00:31: 
28.00-29 
19.00-20 

-25 
-28 

25--
- -700 

800- 8 75 
6-

- 4-
45-48 
32-36 
22 - 26 
18-21 
-ıs 

-107, 
-102·""' 

86-92 
68-70 

-82 
-49 

295-600 
290 - 600 
295-400 

101.25-102-~ 

180- zoO 
45 46 
55-60 
65-70 

- -- 1 

50 5J ! 

110 - 120 
120 125 --
35-40 
40-45 

175 -185 
145-150 
120-130 
oo-ıoo 

ı ıo-ı40 
ıoo-ı30 

ta 
B 

lll 

il 

lü 
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Bu direklu Muğla villyeti Bodrum kazası çiftlik, Gener Ka· 
tanlık ormanları dahilinde gösterilecek maktadan kesilecek ve 
Bodrumda kale içinde istif edilecektir. 

27 birinci kanun 938 sah günü saat onda Bodrum rümrük 
tnuhafaza taburu komutaahk binasındaki aatınalma komisyo · 
lltında ekıiltmeai yapılacaktır. 

istekliler 236 lira 25 kuruş muvakkat teminatı gümrnk veya 
lllal müdürlükleri veznelerine yatırmış ve 1490 Hyılı kanunun 
tarifatı dahilinde iıtenilen belgeleri komiıyona vermeleri mecbu 
tidir. 

isteklilerden direklerin tartnameıindeki nsaf ve teılim yeri· 
ni Öğrenmek jatiyenler İz.mirde giimrük muhafaza taburu aatın• 
•ima komisyonunda Milasta dağ alayı satınalma homiı· 
}'onunda Marmaris dağ taburu satınalma komisyonunda, Bodrum 
ıümrük muhafaza taburu satınalma komisyonuna miiracaatla öğ· 

teameleri ve şartname örneğini paraaız alabilecekleri ilin olunur. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v.s. - * * • 

Dosya dolabı, yazı masası hah koltuk v.s. alınacaktır. 
Bak. 1 tanbul Deniz Ticaret Müd. ilAnlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağları. vs. 

Trabzon Belediye Encümeninden: 

Belediye mezbahası için 6000 kilo odun pazarlıkla mu· 
bayaa olunacağmden isteklilerin sah ve cuma günleri saat 
14 de encümene müracaatları ilan olunur. 

~fiteferrik 

M. M. Vekaleti Satın ılma Komisyonundan : 

100 adet küçük edevat çantası açık eksiltmeye kon· 
lluştur. 

Eksiltmeıi 2.1.939 pazartesi günü saat 11 dedir. 
İlk teminat 90 lira olup şartnamesi komisyonda görü· 

lür. 

Çantaların beher takmnl'a 12 lira tahmin edilmiıtir. 

İstanbul Komutanlıiı Satıualma Komisyonundan: 

İstanbul komutanlığına bağlı birlikler namına komis
~onda mevcut evsafı dahilinde Binek ; Nakliye keşumu 
ıl~ mekkari hayvanatı satın alınacağmdan her pazarte· 
81 ve perşembe günü saat 14 de paznrlığı yapılmak üze· 
re hayvan sahiplerinin doğruca hayvanlarile beraber Fın· 
dıldıda komutanlık satmalma komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Komisyonda mevcut nilmunesine göre 100 adet çay 
dtnıliği ahnncaktır. Talip olanların pey akçeleriyle bera
ber 19.12.938 pazartesi günü saat 10 da Ankara levazım 
&ınirliği satınalma komisyonuna gelmeleri ilin olunur. · 

Devlet Demiryolları İ9letme U. Müdürlüğünden 

Muhammen bedeli 60000 lira olan Avrupa hattı lokomotifleri· 
11

t aid yedek akıam 6.2.39 pazartesi günii aaat 15 de lrapalı zarf 
11•ulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
11 

Bu işe girmek istiyenlerin 4250 liralık muvakkat teminatla ka
~ 11 rıun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni sıün saat 14 e 
'dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

~hl maktadır. 
* • • Muhammen bedeli 360000 lira olan 12 aded vinç 

la.gonu t 7.2.Q3g cuma günü saat t 5 te kapalı zarf usuli· 
t Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 18150 liralık muYakkat te· 
~İnatla kanunun tayin ettiği vesikalara ve tekliflerini aynı 
tGn saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri la
~11lldır. 
~ Şartnameler 1800 kuru~a Ankara ve Haydarpaşa vez
tltrinde satılmaktadır. 

• • • 
~ 50000 adet uzun ve kısa 22 lilt niıan fi§efi alınacaktır. Bıık: Jn-
'-r. U. Müd. ilinlarına. 

~' Zahire, Et ve Sebze : 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu od ım : 

~. Selimiye garniıonundaki tümen birlikleri heyvanahnın 
~t1Yacı için 40,000 kilo yulaf ile 40,000 kilo kuru ot pa· 
tlı"la satın alınacaktır. 

~U Pazarlık H~.12.938 pazartesi günü saat 14 te Selimiye 
> llıe askerlik dairesi binasındaki tümen satınalma komis· 
~tıunda yapılacaktır. 
~t PazRrlık sonunda takarrür edecek fiat üzerinden yüz· 
~~t 15 kat'i teminat derhal tümen muhasebe veznesine 

ltıiacaktır. 
~ Yukarıda yazıh miktar yulaf ve kuru ot defaten alı
~ t~ktır. Yulaf ve kuru ota aid evsaf her ıilo komisyo
'-llıda görülebilir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Levazim Amirliği Satınalma Komisyonurıdan 

Bin lirahk kadar kuru kayısı bin lirahk kadar çekerdek· 
siz 11 veya 12 No. kuru üzüm 20-12-938 salı günü saat 
15,15 de TophanPde amirlik satınalma komisyonunda pazar
hkla alınacaktır. İsteklilerin kendi nümunelerile heraber ka· 
nuni vesika ve kati teminatlarile komisyona gelmeleri. 

b) 

Nevi 
Otomobil 

Markası 

Buik 

ZAY DELE 

Ankara Defterdarlığından: 
Muham. bedeli Depozito 

Modeli Silindir lira lira 
930 8 400 !J 

Yukarıda evsafı yaulı bir adet otomobil 29.12.938 perşembe. 
J'ÜDÜ saat 15 de ihale edilmek üz.ere pazarlıkla artırmaya konul
muştur. 

İsteklilerin hizasında yazılı depoıito makbuzile adı ıreçen güa 
ve saottc defterdarlakta mütetekkil komisyona gelmeleri ve oto
mobili görmek iıtiyenlerin bergiln defterdarlık milli eıalik mü
dürlüğüne müracaatları. 

(Devamı 4 üncü aabifede) 

Müteahhitlerin Takvimi 

Paıartesi 19.12.938 

Telefon makineai ve nümeratör (Nafıa Vek.) .;'! 868 
Masa, dıvar ve seyyar telefonu (PTT Lvz. Müd.) .\! 868 
Grafit (Aık. Fabr.) .ı\! 868 
Demir ve bat teli {Nafıa Yek.) .;\: 869 
Mikroıkop (MMV) .~! 870 
Un (Zara Aalc. SAK) J\! 895 
Yüıs havlusu ve bornoz (Tophane Lvx.) .\! M7 
Kiremit (lst. :Seled.) J\"'! 897 
Hayvan velensesi (jancir. Gen. Koaut. Ank.) .\! 897 
Tank temelleri inş. (lnhis. U. Müd.) .~! 897 

ll 

Toz tütün çuvalı, yuvarlak başlı cıvata ve demir pul (lobia. U. Müd.) 
J\! 897 

, Elbiıe ve palto imnli (Teknik Ok. Dir.) .;\! 898 
Garaj ve manej inş. {lst. Komut.) J\! 898 
Tüfekçi sandığı ı MMV) .\! 898 
lıt. Vil. kona~ı binaaında yap. tamirat (İat. Defterdar.) J\! 898 
Zeytinyağı (Tophane Lvz.) .~ 898 
Haki ve siyah saten (MMV) 11: 898 
Defterdarlık binasında yap. tamirat (lııt. Defterdar.) .\! 899 
Kamyonet (İnhiı. U. Müd.) .\! 899 
Arpa (Balıkenir Ask. SAK) .ı\! 899 
Sadeyağ (Erzurum Ask. SAK) .. \! 900 
Halkevi bina ı inş. (8uraa CHP Baş itan ) :\! 900 
• Fort ve Spa marka otobüs (Devlet Havayol. Müd.) ,,! 900 
Sadeyağ (Çorum Aak. SAK) :'.\! 900 
Kömür ve odun (Tekirdağ Vil.) .\! 901 
Yalova kaymakamlık konağı tamiri (lıt. Beled.) .\! 902 
• Çam tomrukları (Devi. Orman işit. Karabük Revir. Amir.) l\! 903 
Belediye evi elektrik tesis. (Diyarbakır Beled.) .;\! 903 
Muhtelif nalburiya eşyası (Türkkuşu Gen. Dir.) J\! 903 
Binek hayvanı (Afyon Kor) J\: 905 
Yem torbası, sünger, kıl kolan , çul, belleme v.ı. (lzmir Lvz) J\: 906 
Alüminyum map (Harta Genel Dir.) .\! 907 
Pilavlık piri nç (Tophane Lvz.) .\! 908 
• Kimyahane eşyası (İıt. Gümr. Başmüd . ) .\: 908 
• Meıe odunu (Kastamonu Orman Dir.) ,;\ ö 908 
Kiliste yap . iki pavyon inş. (Kilis Ask. SAK) .\': 900 
Elbise (Gaziantep Beled.) ~ 909 
Sııdey,g-, kuru ııoğ'an, patatea, arpa, peynir v.s. (Edirne Piyade Jandr. 

Alayı SAK) X! 910 
Yulaf (lıt. Komut.) .\: 910 
Benzin ve yıığ (lst. Komut.) .\• 910 
Bando sazı (lıt . Kemut.) J\! 910 
Sadeyat (Kırklareli Tüm.) :\! 911 
K. fasulye, nohut (Vız.o Tüm.) X! 911 
Dıvar tamiri (Orman Kor. Gen . Komut. lst.) X! 911 
• Makine aksamı, hoparlör, kunduz derisi (lst. Gtimr. Baımild.) .ı'! 911 

Haliç Vapurlan İşletmesinden : 
31.12.938 tarihinde kunturat müddetleri bitecek olan Kasımpaşa 

ve Fener iskolelerimizdeki büfeleııin y~niden bir sene müddetle arttırma 
ve ihaleleri 22.12.938 perşembe günü saat 11 de idare merkezimizde 
müdürlük komitesi huzuıile yapılaca2'ından isteklilerin daha evvel şart· 
namelerini görmek üıere Galatada Mebmedalipaşa hanında 51 numara· 
h idare merkezimiz bürosuna gelmeleri. 

İstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden: 
Müdüriyet ve mülhakat limanları için 50 adet doıya dolabı 24 

adet yazı masası 6 meıe yazıhane 6 koltuk '2 halı ile ~75 adet 
hazeran sandalya ve 25 koltuıuo mubayaaaı ayrı ayrı açık eksilt
meye konmuştur. 

Sandalya ve koltukların tahmin bedeli l 125 lira di terlerinia 
iıe 3120 liradır. 1125 liranın yüzde 7,5 teminatı muvakkatesi 84 
lira 37 kuruş 3120 liranın 234 liradır. 

isteklilerin teminat muvakkateleri İstanbul muhasebe müdür
lüğüne yabrdıklarına dair maklımz veya banka mektublarile 22.12.938 
perşembe günü saat 14,30 da Galatada Rıhtım caddesinde iıtan· 
bul Deniz Ticareti Müdürlüğüne f&rtname ve reıimleri gÖr•ek 
iıteyenlerin de Müdüriyet İdare Şubeıine müracaatları ilin olunur. 

(8918) 

ludchit 7er: ARTUN ~. 
Galata Billir e.aık Ne. 11! 

Sayfa3 

İnhis rlar U. Müdürlüğünden: 1 

Cinsi 

Su alhnda kullanılmağa 

mahsuı elektrik kapsülü 
22 lik uzun nışan fişeği 
22 lik kısa ,, 

" 

Muhammen % 7,5 
bedeli teminat 

Miktarı Lira L. K. Saatı 

10000 adet 500 37 50 14 

450000 
50000 

500000 

" 3400 255 -

" 

14 30 

1- Şartnameleri mucibince satın alınacak 10000 adet 
su altında kullanılmağa mahsus elektrikli kapsül He 
500060 adet 22 lik (5.6 MiM) uzun ve kısa nişan fi. 
şeği ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

il- Muhammen bedelleri muvakkat teminatları hiznlarıo· 
da gösterilmiştir. 

lll- Ekıiltme 6.1.939 tarihine rastlayan cuma günü hiza· 
larında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartna eler parasız olarak hergüa sözü geçen Şu• 
beden alınabileceği gibi nişan fişeği numuneleri de 
görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saa te 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıd adı 
ıeçen Komi&yona gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
1- İdaremizce tomia edilen kamyon 

rile torba muı;ambalarının dikim 
ekıiltmeye konmuştur. 

(9190) 1-4 

araba muş mbala· 
işi pazarlık usulile 

11- Pazarlık 20.Xll.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
14,30 da Kab t şta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonu da y pılacakbr. 

111- Şartnameler bergün söı.ü geçen Şubeden alınabile

ceği gibi dikış örneği ve dikiş vaziyetinde görülebilir. 
iV- İsteklilerin pazarlık içi tayin edile gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme para!arile birlikte yukarıd adı 
ıeçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (8834) 4- 4 

* • * 
1- İd remizin Paşa ahçe fabrikası da yaptırılacağı, 

2 t .11.938 tarihinde ihale edileceği ve bilahare eksiltme· 
den kaldırılacağı ilan edilen betonarme döşemelerle sair 
müteferrik işlerin şartnameleri tadil dildiğinden yeniden 
kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il- Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 15.202 lira 40 
kuruş ve muvakkat teminatı 1140.18 liradır. 

ili- Eksiltme 26. 12.938 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü s aat 15 te Kabataşta Levazı ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname, keşif ve projeler 76 kuruş bedel mu· 
kabilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Muba· 
yaat Şubeıile Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alı· 
nabilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin diplomalı 

yüksek mühendis veya yüksek mimar olmah, olmadıkları 

takdirde Aynı evsafı haiz bır mütehassısı inşaabn sonuna 
kadar Daimi olarak iş başrnda bulunduracaklarını noter· 
liktec musadd k bir teahhüt kağtdı ile temin etmeleri ve 
bundan başka a g ari 10006 liralık bu gibi inşaat yapmış 
olduklarına dair fenni evrak vesaiki ihale gününden sekiz 
güa evveline kadar lohiıarlar Umum Müdürlüğü İnşaat 
Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fenni ehliyet v sikası 
almaları lazımdır. 

VI- Mühür!ü teklif mektubunu kanuni vesaik ile beşin· 
ci maddede yazılı İnşaat Şulaemizden alınacak ehliyet ve
sikası ve y~zde 7,5 güvenme parası makbuzu veya ban
ka teminc:t mektubunu. ihtiva edecek olan kapalı zarfla
rın eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
verilmesi lazımdır. (8928) 4-4 

• • • 
İdaremizin Afyonkarahisarında şartname ve projesi mu· 

cibince yaptıracağı barut deposuyla bekçi evi inşaatı he· 
yeti umumiyeai birden açık eksiltmeye konmuştur. 

11 - Keşif bedeli barut deposunu 4312.07 lira, bekçi 
e•inin 2851.77 lira ki ceman 7163 lira 84 kuruı ve mu· 
vakkat teminatı 537.29 liradır. 

lll- Eksilt e 28.Xll 938 tarihine rasthyan çarşamba 
günü saat 14 de Kabataşta LevaZ1m ve Mubayaat Şube 
siadeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartname ve projeler 36 kuruş bedel mukabilin 
de İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat 
Şubesiyle Afyonkarahisar Müdürlüğünden alı abilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin İnhi arlar 
Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinden veya mahallinin 
Nafıa Müdürlüğünden fenni ehliyet vesikası almaları la
zımdır. 

VI- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılae vesaik 
ile Vinci maddede yazılı fenni ehliyet ve yüzde 7,5 gü· 
venme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilin olunur. (9009) 2-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode Prix 
d'adjudic:ıt estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lıeu d'adiudication et du 
Cahier des Cbargeı - Jours Heure 

Construction-Reparation-Trav. Publics-Materiel de Constructlon-Cartographle 

Construction konak gouvernement Gelibolu 
(lre partie) (•i·) 

Plı cach 14999 10 1800 - Dir. Trav. Pu~. Çanakkale 26-12-38 15 -

Prodults Chimlques et Pharmaceutlquea-lnstrumonts Snnitalres-Fourniture pour H6pitaux 

Vaaeline : 9 t. 
Glyceriae : 15 t. 

Pli cach le k. O 60 

n 8250 -

flectricite-Gaz-Cheuffage Central (lnatallation et Materiel) 

lnatallation chauffagc central İl la bat. P.T.T. Pli cach 5517 25 
Afyon. 

Capsulea pour la ligne electrique fJOUS·marinc: Pli cacb 500 -
10000 p. 

Appareilı telegrapbiquea fixea et ambulıınts " 
18425 -

avec pieces de rechanges. 

Habillement - Chausaures - Tlssus - Cuir 

Pantouflea : 5000 paires 
Paletots : 2 p 
Etoffe bleue: 250 m. 

Pli cach la p. 2 -
Gre a a-re 
Publique le m. 4 50 

Bola de Constructlon, Planchos Poteaux ete 

Planche en boiı de upin : 10 m3 

Combuatlble- Carburzmt-Hullos 

Boiı : 6 t. 

Dlwera 

Saca pour outillage : 100 p. 
Cartouches longues No. 22 : 460000 p.- ld. 

courtes : 50000 p. 
Chevaux de trait et monture 
Pieees de rechange de locomotivu des lignes 

Europeennes (cah eh. P. 300) 
Vagcıu de grues : 12 p. (cah. eh. P. 1800) 
Theieres : 100 p. 

Provlslona 

Beurre : 3950 k. 
Avoine : 40 t.- Foin : 40 t. 
Compole• de pcche : 3000 boites Conserves 

d'artichauds : 1000 p.· ld. d'haricots : 500 
p.· ld. türlü : 500 p.- Marmelades : 500 p. 

Gre .iı. gre 520 -

Gre a gre - -

Publique la p. 12 

" 
Gre a gre 
Pli cach 

" Gre a gre 

Publique 
Gre a gre 
Publique 

3400 -

60(00 

360000 -

3752 52 

- -

405 -
618 75 

413 79 

37 50 

1381 87 

S75 -

84 38 

78 

90 -
255 -

4250 -

18150 -

282 -
15 0 1

0 
200 63 

Com. Ach. Minist. Del. Nat. Ank. 3-1-39 11 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 6-2-39 15 

Dir. P.T.T. Afyon 31-12-38 14 -

Com. Acb. Econ. Monop K.tache 6-1-39 14 -

Administ. Gen. Chemins de fer 31-1-39 15 30 
Etat Ank. Bur. Exp. H.paşa 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 3-1-39 15 -
Municipalite Trabzonde Mardi et Vendredi 14 
Com. Ach. Lycee Calatasaray 4·1-39 14 30 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 22-12-36 10 -

Municipalite Trabzon Mardi et Vendredi 14 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 2-1·39 11 
Com. Ach. Econ Monop. K.tache 6-1-39 14 30 

Com. Ach. eom. lst Fındıklı Lundi et Jeudi 14 -
Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 6-2-39 15 -

Caiıses Hayd.paşa 

idem 17-2-39 15 -
Com. Ach. lntend Ankara 19-12·38 10 -

Com. Ach. Bataillon Yozgat 30-12-38 14 30 
Com. Ach. Milit. Selimiye 19-12-38 14 -
Com. Ach. Lycee Galatasaray 4-1 39 14 30 

Viande de boeuf : 50 t. Pli cach le k. O 12 50 460 - Com. Ach. Mil. Midyat 2-1-39 

n n mouton: 3,6 t. 
Abricots aecı- Raisins secs. 

8) Adjudications a la surenchere 

Elenteur, chaudiere et machine CV. : 250 
Charbon de bois : 5048 quintaux. 

n ., n : 353 ,. 

Publique 1440 -
Gre a gre 2000 -

Publique 

Publique 

" Bidonı vides : 700 p. 
Auto marque Buick Gre a grü 400 -
Ble : 60 t.· Ora-e : 4 t.- Avoine 500 it. Publique 

Copeaux de noyer. Gre a gre 

Kırklareli Orman Memurlui'undu: 

Cinıi Miktarı M. Vahit Fi. 
kental Lira kr. 

Meşe kömür. 5048 O 40 
Kırklareli Vilayetinin Vize kazau dahilinde ayvalı pınar dev

let balta ormanıada 5048 kental meşe kömürü satııa çıkarılmış· 
tır. 

Satış 20.12. 38 IBlı i'ÜDÜ saat 15 de Kırklareli orman idare
sinde yapılacaktır. 

Bir kental meşe k8mürün muha men vait fiatı 40 kuruştur. 
Şartname ve mukavelnaaıe projeleri Edirne, Kırklareli ve Vi· 

ze orman idarelerinden alınır. 

Muvakkat teminat 152 liradır. 
Sabf umumidir. 

, 

108 - Com. Ach. lntend. lst. Tophane 2-1-39 14 30 
- - 20·12-38 15 15 

" 

Oir. Dcni:ı:bank Suc. lzmir 21-12-38 15 -
152 Prepose Forets Kırklarelı 20-12-38 15 -

Chef Prepose Foret Kadirli 24-12-38 

- - Recteur in titut Agricole Ankara 30-12-38 10 -
30 - Defterdarat Ankara 29-12-38 15 

- - Ligue Aviation Turque Suc. 21-12-38 ıs -
b:nik 

33 94 Com. Ach. Dir. G. Fabr. Mil. Ank.. 3-1-39 14 -

Denizbank İzmir Müdürlüg-ünden: 

Alaybey tersanesinde bir elevatör, bir vapur kazanı bir taae de 
250 beygir kuvve inde Tripl Stim makinası 21 12.38 ça rşamba günü 
saat 15 de açık arttırma ile satılacaktır. 

Taliplerin bildirilen saatte Tersanede bulunmaları ilan olunur. 

Yükıek Zira t Enstitüsü Rektörlüğünden : 

700 tane boş mazot tenekesi açık artırme ile satılacaktır. 
ihalesi 30.12.938 cuma günü saat IO da rektörlük binasında 

müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
Bot tenekeler eıki ziraat mektebinde su işleri şefliğinde her 

gün görülebilir. Daha fazla izahat almak istiyen\er enıtütüıü dAire 
müdürlüğüne müracaatları. 

Avis fficiels 
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat Turc 
L'adjudication de l'acier et des cbampignons pour 

tourner les bandages, precedcmment annoncee pour le 
19.12.938, est remise pour des raisoDs administratives au 
19. 1 .939 jeudi. 

Par consequent les echantillons doivent etre remis a 
la Presidence de la Commission 15 jours avant la date de 
l'adjudication. (9162) 2-2 

••• 

6.000 pieces de gabions d'une valeur estimative de 
29.580 Ltqs. Seront achetees par voie d'adjudication sous 
pli cachete le Vendredi 13 Janvier 1939 a 15 h. 30 aU 
local de l' Administration Generale a Ankara. 

Cenx qui desirent y prendre part doivent rcmettre iı 
la Presidence de la Commission le jour de J'adjudicatioıı 
jusqu'iı. 14 h. 30 leurs offres, une garantie provisoire de 
2.218,50 Ltqs. et les certificats exiges par la loi. 

Les cahiers des chaTges sont en vente au prix de 
148 ptrs. aux Caisses d'Ankara et de Haydarpaşa. 

(9125) 2 4 

Memento des Fournisseurs 

Lundi 19-12-938 

Machine telepboniques et numerateurs {Mın. Trav. Pub. No 868 
Telephone ambulant de table et mur {Dir. Economat P.T.T.) No 868 
Graohite (Fabriques Milit.) No 868 
Fil en fer et pour ligaturc (Minist. Trav. Pub.) No 869 

Microacope (Min. Def. !\at.) No 870 
F nrine (Com. Ach. Milit. Zara) No 895 

Essuie main et bornuz (lntcnd. Tophane) No 897 
Tuile (Mun. lstanbul) No 897 

Harnais {Com. Ach. Command. C.en. Gendıırm. Ank.) No 897 

Conıtr. fondement pour tank {Dir. Gen. Monopoles) No 897 
Sacs, boulonı et rondelles ( n ,, ,,) No 897 S 
Confoction des paletots et costumes (Dir Ecole Technique) No S9 
Conttr. garage et manege (Command. lstanbul) No 898 
Cniıses pour fusils (Min. Def. Nat.) No 898 

Rep. au konak vilayet lstıınbul (Dir. Biens Nat lst ) No 898 
Huile d'oliveı (lntend. Tophr.ne) No 898 
Satin (Min. Def. Nat.) No 898 

Camionnette (Dir. Gen Monopoles) No 899 
Orge (Com. Ach. Milit. Balikesir) No 899 
Beurre ( • Erzurum) No 900 c ti 
• Autobus marque Fort et Spa (Dır. Gen. Voic Aerienne de l'c.t• 

No 900 
Beurre (Com. Ach. Milit. Çorum) No 900 
Bois et ebarboa (Vilayet Tekirdağ) No 901 

Rep. au konak gouvernemental Yal ova (Mun. lstanbul) No 902 ~) 
. • Bois de 1apin (Dir. Exploitation F o ret de l'Etat a Karabıı 

ln~a~. ~~:ctrique İl la bit. municipale (Muncip. Diyarbakir) No 90S 
Articlea de quincaillerie (Dir. Gen. Türkkuşu) No 903 

Chevaux de trait (Corps Armee Afyon) No 905 

Artieleı de ıellerie (lntend. lzmir) No 906 

Mapes en aluminium (Dir. Gen. Cnrtosrraphie) No 907 
Riz pour pilav (lntend. Tophane) No 908 
• Articles de laboratoire (Dir. Venle• Douanea lst.) No 908 
• Bois de ebene (Dir. Forets Kastamonu) No 908 oO 
Constr. de deux pavillons a Kilis (Com. Acb Milit. Kılis) N° 9 

Costumes (Mun. Gaziantep) No 909 0. 
C ı:ıı•" Beurre, pommes de terre, fromnge, oignons, orge ete. ( o .. 

Batail. lnfanterie Edirne) No 910 

Avoine (Command. lstnnbul) No 910 
Benzine et huile (Commımd. lstanbul) No 910 

lnıtruments de musique (Command. lst.) No 910 

Beurre (Oiv. Kırklareli} No 911 
Riz, haricots secs et pois chicbe (Div. Vize) 911 11eJ 

• Machines aece11soire11, peaux de castor ete. (Dir. Ventes ooıı• 
lst.) No 911 

Rep. mur (Command. Gôn. Prot. For~ts lst.) No 911 


