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Nebat Hastalıklarile Mücadele 
İktisad" b"" · l k · b"" ·· b ı unyemıze var ı getıren utun ne-tt lllahsullerinin her sene maruz kaldık

arı muhtelif hastalıklar yüzünden uğra
dıkları harabiyet hahkkile hesap edile
bilse milyonlarca liraya baliğ olaca

ğına şüphe yoktur. 

y * • * 
. Urdurn - . . ki' l tılli uzun musaıt ı ım e-htt\. \re çeşitli topraklarının 
~tr 4 •tdiği nebat mahıullerio in 

lltvi - . d t•~ uzerıe e parazit ola• 
'le t"Şayan mantar hastalıkları 
lttj Oceklerin vukun 1retirdik· 
t'e\)·~•rarları ayrı ayrı hesap 
ttr, 

1

1 
nıek imkinı yoktur. Bu 

titdi~·"r her mıntakanın yetiş
~let 1 hububat, baklıyat, seb
llıııt' llleyvalar, çiçekler, pa-

ıs: t ~t-
'•it' u un, keten, kenevir, ve 

t -hl1-1 k uzerinde her se11e vukua 
'tae tedir. 

dll 1ttıtrnen bir müstahsil yu • 
~.:tan memleketimizde bütün 
~'-t l lllahsullerimizin muhtelif 
~ıı ~ •klara maruz kalmaları ve 
e~i ••tahklar yüzünden hem 
ilet Yet hem keyfiyet itibarile 

"' •ar 'Ve nevilerinin bozulması 
le lc~~lllası telifisi hiç bir şey-
t•t t 

1
•1 olmayan büyük bir za-

a11' lldu edilmelidir. 

haatahğının mantarı ortadan 
kaldırılmazsa bir tarlanın değil 
bütün bir köyün buğdaylarını 

istila ederek mahsulü berbat 
eder 
İnsan camiaları arasında mik

robik olan sari hastalıklar ne 
kadar çabuk intişar eder ve 
yayıhrlarsa ve böyle yayılma 
yüzünden nasıl ki, bütün bir ca
mia sarsılır ve tehlikeye düter. 
se, ayni şekilde bir mantar hu
talıj'ının veya zararlı böcekle
rin yayılmusile bir koca ziraat 
ınıntakaaının nebat ve ziraat 
mahsulleri camiası da tehlikeye 
düşmüş olur. 

Aradaki fark şudur: 

Birincisi hepimize tehlike ve 
ölüm korkusu verditi için he
men tedbir alır, doktora koşar 
her türlü fedakirhğa katlana
rak çare arar. 

'ıtllt ~•rarı başka hiç bir şeyle 
lle~ı ek ırıürukün detildir. Se-
1\i~iıı Uınunı ziraat mahsulleori-

No tt•bit randımanını birer birer 
9 •1ıu.. edecek olursak bu mah· 

4t "te ~ 
ı~ l arız olan hastalıkların, 

Fakat ikincisi iktisadi bün
yemizde ayni tiddetli tesiri yap
tığı ve mahsulümüzü telılikeye 

düşürdüğü halde - Allahtan 
gelmedir ve fazlasını böceğin 

yemesi mukadderdir! . - gibi 
b.sit bir dilşünce ve zihniyetin 
kurbanı oluyoruz. Halbuki, ta· 
biat kanunlarında daima bir 
mücadelei bayat vardır. 

1•tileo :uğu ıenelerdeki miktar
~'ki ~stalıksız geçen seneler· 
)'~d ttııktar istihsalat arasında 
f e . 'tlc Yırnıiden otuza kadar bir 

55 ... aör-ı tlid· l1 eceğine hayret etme· 

ı ıt" 

~, kır, Bu fark velevki yüzde 
tııı, lldar dahi inmiş bulunsa 
,b,:ı:kün itibarile muazzam 
loıı•jı rı doldurııbilecek kadar 
~t d Çok yüksek bir niıbet 
'' •re ~he ceye balit olacağına 
lııtıkı edilmemelidir. Nebat has· 
tı •tını d L.ııcı,._ n evamlı :ıuarla-
"Q h, kurtulmak için evvela, 
htı,t.•t'.'1 1 kların biolojik vazi-

b ı111 b'I l Qİt h ı rnek ister. 
tı-j t. aıtalığı tevlid eden amil-
t<fe ••ınıyan, bu amillerin bün
lly~ hpabileceği tesirleri an· 
ı...: "hn b' 't4iıt ır doktor, hutalığı 

• 'tle~ ne kadar zorluk çeker
' te,· ·.t baıtalıklarının da amil 
ı ır er· · 
t 'tleb ını tayin edemeyen 
kı,,, •t doktoru da aynı Hr• 

•'tl el. lll•ruz kalır. işte bun
il ~. olayıdır ki, yurdumu-

llh r ha . b 
llr td ngı ir mıntakasıncla 
bitin~n nebat haatahkların· 

ı:lc~i 1 kolay kolay herkes 
t.{ edemez. 

' tıeli: b' 
Yet h . ır zeytin ıinetinin 

tyt' •ııt oij Ü 
Q ''tl at c. r nen zararı bir 
, 11 ._,h •cının bir senelik bü
lldıll:ı •ulünü bozmata ve 
lf· anın 1 Rtlir 1 hiçe iadirmete 

d
ll.'kltri b• .Eter bu bir atacın d ,,. . lll,... ınci senede imha 
ı ... \te 'h 

••ne b ı mal edilirse erte-
t ~lttcc Ütün bir zeytinliğin 
•cı b· "• hatti binlerce 
'• ır 'f 1 YG _ çı t sineiin çoğal-
'hk· :ı:upd \ Uttı k en uıabvolmağa 
'ti alır K . tıdt k · ezalık buj'day 

•ıtacık denilen pas 

Bu mücadele bütün canlılar 

arasında mevcuttur. Bizim büm
yemize taarruz eden parazit 
canlılara her türlü vaııt" ile 
karşı koymata çalıştığımız hal
de t.izim bünyemizi besleyecek 
ve yaşamamızı temin edecek 
mahsullerimizin bünyeıine taar
ruz eden hastalık anıillerine 

kartı hareketsiz durmamız bu 
srünkü yaşama usul ve tarzla
rına tamamen zararlı bir lıare
kettir. 

işte bundan dolayıdır ki, yur
dumuzun her köşesinde bir 
doktora olan ihtiyaç niıbetinde 
bir de nebat doktorunun veya 
bu işi yapabilecek mücadeleci
lerin bulundurulması kati bir 
ihtiyaç şekline girmiıtir. 

Bu zaruretin icablarına göre 
nebat haabıılıklarının tedavisi 
ve yayılmaması için Hükumet 
ile beraber halkımızın da el 
birliğile çalışması lizımgelir. 

Halkın her bansri bir hasta · 
hk zuhurunda alakadar ziraat 
dairelerini haberdar etmesi ve 
bu idarelcria a-ö.tereceği ted -
birleri günü sreçmedea derhal 
yapılmasına itina olunması icap 
eder. Bir bahçe veya tarlada 
görülecek her hangi biı' hasta
lık veya böceklerin yanındak 
bat ve bahçelere de süratle 
ıeçebilecetini dü,ünerek konu 
komşuların da bu mücade!eye 
ittirik ederek hastahtın önüne 
geçilmesine yardım etmesi za. 
rureti vardır. Aksi taktirde te
miılenmit bir bahçenin yanın-

Memleket Haberleri (a M ÜN AK A SAL A R 

İtalya ve Almanyaya bol miktarCla arpa 
sevkiyatı yapılıyor. 

ln,aat - Tamirat • ı af1a isleri ve Malzemesi -Harita 

Nafıa Vek!letinden: 

Arpa !i&tışları devam et-
mektedir. Piyasamıza getirilen 
arpalar az oldutundan srelen 
arpalar derhal satılmaktadır. 

Son günlerde fzmire bol mik
tarda arpa sevkolunmaktadır. 

İzmire kadar navluau ucuz ol
duğu ve İzmirden İtalyaya ve 
Almanyaya arpa yüklenditi 
için İzmir piyasuında arpa bol
laşmıştır. Yunanistanıa Türki
yeden mübayauına karar ver
diği on bin ton arpanın. ancak 
bir kısmıotn lemin edilebileceği 
söyleniyor. Arpa ihtiyacımız 

Dün gelen zahireler 
Dün piyasamıza 260 bin kilo 

mısır, 90 bin kilo çavdar, 485 
bin kilo yumuşak, sert ve kızıl
ca buğday ile 9500 kilo tiftik 
getiı ilmiş ve hepıi 1atılmıştır. 

Hububat fiyatlarında hiç bir 
değişiklik olmamıştır. Nohut 7, 
kuşyemi 6,05, susam 19. IO ku
ruttan satılmıştır. 

Son günlerde pirinç fiatların
da yeniden yükselme olmuştur. 
Muhtelif pirinçlerin kilo başına 
fiatlarına 20 para zam edilmiş· 
tir. Bazı tüccarların stok yap 
mı ya devam etmeleri f iatlara 
oynaklık vermektedir. Tosya 
pirinci 25 kuruta çıkmıştır. 

Üün piyasamıza yüz çuval Tos
ya getirilmiştir. 

İhracata müteallik 
kliring muameleleri 

12 numaralı kararnamenin 
14 üncü maddesi mucibince 
Türkiyeden ihraç edilen malın 
bedeli on beş gün zarfında 

memlekete g~lmelidir. 

Bu bedelin memlekete relip 
gelmediği kambiyo müdürlük
leri tarafından takip olunur. 
Binaenalı!yh gönderildiği malın 
bedelini ıerl:>est dövizle alan 

tüccar, bu dövizlerin aahf pu
sulasını kambiyo müdürlükleri
ae isbat ettiği gibi, kliringli 
bir memlekete mal gönderen 
tüccar da mal bedelini Merkez 
bankasından tahsil ettiği 2aman 
bunu bankadan alacağı bir pu· 
sula ile karabiyo müdürlütine 
tevsik etmelidir. 

Merkez bankası kliring yoli
le ödenecek havaleleri kliring 
hesaplarının müsaadesi aisbe
tinde ve tarih sırasile temin e• 
der. Bundan dolayı borçlu olan 
kliringlerden para bekleye!l ih
racatçılarımızın bir miktar sıra 
beklemesi lazım gelmekte ise 
de, borçlu vaziyette olan kli· 
ring he.aplarında fazla para 
teraküm etmeditinden hilen 

daki bahçeden yine oraya ruz· 
gir ve sair vasıtalarla hastalı

ğın geçebileceğine tüpbe eciile· 
me:ı. 

Halkımıza kolaylık olmak için 
her hangi bir hastalık zuhurun· 
da baatalıiın nümunelerini ala· 

arttıtı için Yunanistana ihracat 

yapıldıtı taktirde yerli ihtiya
cımızı karşılamak rüçle,ecektir. 

Şehrimizde arpa sarfiyatı art· 
mıştır. Buaun sebebi nakliye 

itlerinin kamilen atlı arabalara 
tahsis edilmiş olmasıdır. Bira

lık , arpalerı da Ankara çektiti 
için şehrimize bu cins arpa-

d11n hiç gelmt!mel..tedir. Ana• 
dolu arpaİıının yemlik olanla• 

rından dün yalnız bir val'onda 
on beş ton gelmit ve aatılmıt· 
tır. 

Alman kliringinde bir ay n 
diğ'erlerinde de ancak bir kaç ay 
ııra beklenmektedir. Alacaklı 
nziyetinde olan kliringler ise 

ibracatçılarımız için çok müsai• 
olup Merkez bankasına 1relen 
havale derhal ödenir. 

İtbalitçılarımıza miltena:aır o
larak, ihracatçılarımıza da, 
menıe şahadetnameai (8) nfls
huile gönderdikleri malın kar· 

•• memleket i'Ümrüklerinden 
geçtiğini tevsik etmek külf•ti 
terettüp etmektedir. 

Menşe şahadetnameleri ekıe-
ri dam,.ah olarak dotrudan 
doğruyıır Merkez bankasına gel
mektedir. Bununla beraber ba· 

vatle Merkez bankasına reldij'i 
zaman mente ıahadetnamesi 

mevcut değilse ihracatçı bu ve
sikayı bir mene zarfında banka

ya ibraz edeceğine dair bir taa• 
hhütname vermek suretile pa
rasını tahsil edebilir. Alman 
kliringinde ithalit ll:ıamında 

Eksiltmeye konulan İi: 
Susnrluk çayı ıslah işleri k.e~if bedeli 1,114,931 lira 12 

kuruştur. 

Eksiltme 15.3.939 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 
15 te Nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

İstekliler eksiltme şırtnamesi, mık"avele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 
50 lira mukabilinde sular umum mi.idürlii!ünden alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 47, 197 lira 93 ku-

ı
jruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılaca~ı 

günden en az 8 gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla 
birlikte bir dilekçe ile Nafıa vekaletine müracaat ed~rek bu 
işe mahsus olma" üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz 
etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulınma· 
yanlar ek~iltmeye iştirak edemezler. 

İsteklilerin tP.klif mektublannı yukarıda yazılı saatten bir 
saat evveline kadar sular umum müdurlüğüne makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Kartal Tarım Kredi Kooperatifinden: 

Kartalda inşa edilecek idare biııasınm ihalesj 14.2.939 
tarihinde yapılamadığından 21.2.939 selı gününe bırakıld tı 

ilan olun ,Jr. 

Kayseri Belediye Reisliğinden: 

Eksiltmeye konulan iş Kayseride Erkilet yolu üzeria
de Gölbaşı mevkiine yapılacak mezbaha inıaatıdır. Mu
hammen keıif bedeli yüz bin dört yüz yetmiş bir lira •3 
kuruş olup kapalı zarf usulile e\uiltmeye konulınuıtur. 

r, vahidi fiat üzerinden verilecektir. 
Bu ite ait şartname ve evraki saire aşağıda yaııhdır: 

A- Yapı eksiltme ıartnamesi, 
B- Mukavele projesi, .. 
C- Bayındırlık işleri renel ıartnamesi, 

menşe şehadetnamesi kaydi 1 
mevcut değilıe de ihracatımız 

için bu mecburiyet vardır. 

D- Nafıa yapı işleri umumi ve fenni şartna•eıi 
E- Fenni şartname 
F - Keşif ve ıilailei f iat cetvelleri 
G - Proje Yesair evrak Mal henüz sevkedilmeden ih

racatçılarımız lehine gönderilen 
havaleler, muayy~n bir müddet 
zarfında malın ıönderilecetine 

dair teminat verilmek suretile 
Merkez bankasından tahsil olu
na bilir. Ancak bor9lu kliringle 
de bu nevi hnalelerin tediye· 
ıi bazı kayıt ve şartlara tibidir. 

lngiltere tiftik istiyor 
İngiltere ile takal itleri hak

kında verilen karar üserine 
piya1alarımızda hareket ba,la
mıştır. İngiltereden mühim bir 

müessesesinin müme11ili şehri
mize gelmiş ve alakadar tüc
carlarla temas etmittir. Bu fir
manın piyasamızdan mühim mik
tarda tiftik9 almak iıtediti an
laşılmıştır. 

Türkiye-lsveç ticaret anlaş
masının metni dün alakadar 
dairelere teblit edilmittir. 

rak ziraat idarelerine götürül
düğü taktirde kendilerine has
talığın nevi ve çareleri götte
rileceğinden muhtemel zararla· 
rın kısmen olsun önüne 1reçil· 
miş olur. 

L. A. KENBER 

C ve D fıkrasındaki evraktan başka diğer evraklar 
talibleriue 5 lira mukabilinde belediye heyeti fenniyesiace 
verilir. 

C ve D fıkrasın ~aki evrak belediye heyeti feooiyeıia· 
de tetkik edilebilir. 

Muvakkat teminat miktarı 6273 lira 58 kuruıtur. 
Eksiltme 6.3.39 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

16 da Kayseri Belediye dairesinde müteıekkil belediye 
encümeni tarafından yapılacakbr. 

Ankara Belediyesinden : 

Hipodrom karşısındaki çamlıklarla Samanpazarındaki 

habçenio muhafazası çevrilecek tel örrü 15 iilD müddetle 
açık eksiltmeye konulmnştur. 

Muhammen bedeli 1661,68 liradır. 

Muvakkat teminat 127 liradır. 
Keşif ve şartnamesini iÖrmek istiyenlerin her ıün ya

zı işleri kalemine ve isteklilerin de 3 3.939 aah güaü be. 
lediye encümenine gelmeleri. 

istanbul BelediyHiadea: 

Keşif bedeli 534 lira 63 kuruş olan Heybeliada tur yolu betoa 
toaesindeki çatlaklarla istinat duvarının tamirine ait açık eksiltme 
27 .2.39 pazartesi gününe uzatılmııtır. Keşif evrakile tartname lı
tanbul levazım müdürlüğünde g6rülebilir. 

istekliler 2490 uyılı kanunda yazılı vesika ve 410 lira 9 kurut
lu\t ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarıda yazıh 
günde aaat 14 bu~ukta daimi eneümende bulunaıahdırlar. 

• 



Sayfa 2 M0NAKASA GAZETESi 

Bu gün lian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a MOnakasaıar-

Jf Şubat 1939 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire ~orsası 

Fiatlar , 

CiNSi A?•rı 
Kr. Pa. 

16.2.938 

Y11kar1 
Kr.Pa. 

Bufday 
Arpa 
Un 
lh•ır 

Gelen Ton 
485 

15 
114 
260 

lnf•lıt, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme Harita 
Butday yumutak 5 30 

5 10 
5 25 

6- iç cevlç 
Çudar 

-
Antrepolarda ~alvanizli uç tamiratına ait işçiliti 
lımet la6nü ilk okul binuının ihata dıvarı ta· 

miri (temd) 
lnceau mrk. ille ol::ul binasının tamiri (temd) 
lmaret·Ataparkta yap. c;içek camelcinı 
Haydarpaşa Nümune bast. bademe ko~ufU İDf. 
Sinop-Ayancık yolu üzerindeki 9 beton arme 

menfez inş. (temd) 

aç. ele!!. 

pu. 

• 
af. eks. 
paz. 

Hl2lar, Kllnlk ve lapen9lyart allt, Hastane Lev. 

Eczayı tıbbiye: 136 kalem aç. eks. 

Elektrik -Havagazı·Kalorffer (teala•t ve malzmeal) 

Ampül 2:l0 voltluk: 500 ad.-110 voltluk: 110 ad. paz. 

Menaucet, Elblae, Kundura, 9amafır v.a. 

Nalın: 1000 çift 

Kereste • Tehte v.a. 

Ambalaihk tahta: 2200 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaöları v.a. 

Vakum: 5 t.-valvalin: 1,5 t. • ham petrol: 500 
lc.-rres yıtı: 300 it. (temd) 

MOteferrlk 

Kanaviçe: 40CO m.·lunnap: 30 k.- çivi: 400 k.· 
mühür kurşunu: 50 k.-balya ipi: 300 k. 

Az kullanılmış 938 modeli Şevrole marka lcım· 
yonetı 1 ad. 

Lama demiri pergola için: 750 k. 
Dizel lokomotifi: 2 ad. 
Saf kalay: 800 it. 
Btıyük freze: 1 ad. (temd) 
Montesi ve karoseri tadilita veklletçe yap. Ü· 

zere bir adet aoyyar tamirhane mal.ıemeai 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

Sadeyaf: 4 t. (temd) 
Bulrur: 14 t. 
Çorbahk piriaç: 5,5 t. 
Şehriye: 5,5 t. 
K. fasulye: 17 t. 
Makarna: 6 t. 
Pillvlılı: pirin9: 9 t. 
K. mercimek: 15 t. 
Nohat: 15 t. 
Zeytin yafa: 3,5 t. 
Saban: 6,4 t. 
Sadeyaf: 2450 k. 
K. sotaa: 6 t. 
T. ıeker: 4 t. 
Çekirdelı:ıiz k. üz.Om: 3,5 t. 
Çay: 70 t. 

b Müzayedeler 

Harici fotin: 302 çift-dahili fotin: 279 çift· te
neke: 3928 ad.·listik islı:arpia: 300 çift - ter
lik: 312 çift-bel kemeri: 618 ad.- sarh leteıı 
ve ayna: l ad. 

Karmızı biber ve hayvan paacara (temd) 
Kok köm&rli: 50 t. 

aç. ekı. 

paz. 

paz. 

paz.. 

kapala ı:. 

pu. 
kapalı z. 

" ,, 
paz. 

pas. 

" ,, 
" 
" 
• ,, 
,, 
• ,, 
" 
• 
" 
• 
" 

aç. art. 

latanbul Nafıa MGdOrlGğünden: 

1797 -
1860 -

848 52 
5971 57 

3000 -

150 -

5400 -
2160 -

17500 -
4500 -

4000 -
2150 -
1303 50 
1341 25 
2465 -
1485 -
2556 -
2100 -
2100 -
2033 50 
2374 40 
2641 18 

621 60 
1080 -
812 -

2450 -

626 61 

7.3.931 sah rünü ıaat 1 14 de Nafıa MüdürlD~ü Eksiltme Ko· 
miıyonu odHında (5971.57) lira ketif bedelli Haydarpaşa Numu
ne Hastahanesi bademe koğufU intaatı açık eksiltmeye konul · 
mu§tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırhk itleri ıenel, huaual ve fenni 
4artnameleri, proje, kefif huliaasile buna müteferri diter evrak 
daireıinde gl>rOlecektir. 

Muvakkat teminat (448) liradır. 
isteklilerin en az bir teahhüte (3000) lirahk bu it• benzer iş 

yaptığına dair idarelerinde almı' oldutu yesik lara istinaden İa· 
tanbul Vilayetinden eksiltme tarihinden (~) ıün evvel alınmıf eh· 
liyet ve 939 yıhna ait Ticaret odası nsikaları ile gelmeleri. 

* 

lsmir Denisbank Şubesinden: 

Antrepolarda galvanizli aaç tamiratlna ait işçilik eksiltmeye 
konulmuttur. Ke,if bedeli 1797 liradır. ihale 20.2.39 pazartesi ıü
nü saat 16 da şubemizde yapılacaktır. Fazla malümat almak iıti

yenlerin yapı ve binalar Hrvisi şeflitiııe müracaatı. 

448 -

225 -

12 so 

405 -
162 -

1312 50 
337 50 

300 -
322 50 
196 -
202 -
370 -
223-
385 -
383 -
315 -
305 -
356 -
396 -

93 -
162 -
122 -
370 -

94 -

lzmir Denizbanlı: Şubesi 
Kayseri Vilayeti 

. " 
Trıbzon BelediyHi 
lst. Naha Müd. 
Sinop Viliyeti 

M. M. V. SAK 

lst. Komut. SAK 

Topbaae Lvz. SAK 

Tophane Lvz. SAK 

lıt. Komut. SAK 

Tophaae Lvz. SAK 

Bayburt BelediyHi 

Trabzon " 
inhisarlar U. Müd. 
Nafıa Vek. lıt. Elekt. lıleri U. 
M. M. V. SAK 

• • 

Giresun Aık. SAK 
Edirne Tümen SAK 

" " 
" " 
• • ,, ,, 
" . 
,, " 
" " . ,, 
" " 
" . 
• • 
• • . ,, . " 

Tophaae Lvs. SAK 

20-2-39 16 -
9-3-39 

9-2-39 itib. 1 ay 
.alı-cuma 14 -
7-3-39 14 -
1 ay zarfında 

6-3 39 11 -

20-2-S9 10 JO 

3.3.39 15 -

22-2·59 14 -

20-2-39 11 -

22-2·39 14 30 

aalı ve cuma 
3-4-39 15 30 

Mild. 6-3-39 15 -
6·3-39 15 -
2~-2-39 11 -

18-2-39 
21-2-39 
21-2-39 
21-2·39 
21-2-39 
22-2-39 
22-2-39 
22-2-39 
22-2-39 
22-2-39 
22-2-39 
22-2-39 
23·2-39 
23-2-39 
23-2-39 
23-2-39 

11 -
9-
9 30 

10 -
11 -
9-

10 -
11 -
13 30 
14' -
15 -
16 -
9-

10 -
11 -
13 30 

3.3.39 14 30 

KayHri Yonca Deneme lıtas. SAK 22-2-39 14 -
Feriköy Maliye Şubeıi Tahsil Şef.- 17-2-39 15 -

Dolmababçe Havagaın Şirltei~ 

ltaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

l 36 kalem eczayı tıbbiye açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 3000 lira olup ilk teminat 
miktarı 225 liradır. 

ihaleai 6.3.1939 pazartesi günü saat 11 de vilAyet 1&· 

tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin muayyen saatte ilk teminat veya makbuz· 

lariyle komisyona gelmeleri. 

~ektrik, Hava_gazı,@alorifer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Komutanlığı Satanalma Komisyonundan : 

Komutanlık için 500 aded 220 voltluk 500 tane, 1 lO 
voltluk ampöl satın alınacaktır. Pazarlıiı 28.2.1~39 paaar· 

,. sert 
,, kızılca 

Arpa Anadol 
Keten tohumu 
Çavdar 
Arpa yemlik 
z. yatı 

,, l ci 
Ce•i:z kabuklu 

3 37 

Gnz yünü 77 -
Kutyemi çuvallı 6 -

,. d8kme - -
t,. Fındtk 84 20 
Tiftik mal 118 -
Tiftik Otlak 
Suaem 
Yapak Anadolu 

• Trakya 
Mısır beyaz 
Mı•ll' sari 
Yulaf 
Keçi kılı 
Sanaar deriıi 
Porak deriıi 

19 10 

48 -

fi 37 

4 5 

5-

88 -
118 20 

52 -

Z. Yatı 
Faıulye 5 
Kuşyemi 54 
Kepek 60 
Susam 28 50 
Tiftik _!..,-
~~;__--------'foll 

Giden 
Un ıot , 
Tiftik 6 

1
' 

Kepek 31~ 25 
Afyon 
Mııır 2çO 
Kuşyemi ~ ___ _..;;.;;,_, __ ~--------------

Dış Fiatlar 
Llverpul 2 99 Buğday 

" 
" Arpa 

Mıaır 

Şika~o 3 14 
Vinipek ! 91 
Anvera 2 83 
Londra 3 28 

Keten T. : • 6 34 
Fındık G. :Hamburı --

• L.: -
lstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

Bezelya Sultani Kilo 

Sırık domateı 

Dolmalık b!lber 
~l'fri bllber 

Patates 
Araka 
Çalı fasulyesi 
BarbUDya ıurmızı 

80 -

=-

__. 
16.2 939 ==~=====----

9,l -

- = 

1 

Gümil,tıane elması kilo 16 -
Amasya elması • lfi -
İnebolu elma ı • 8 -
lnglllz elm sı (taraklı) 13 -

Ankara armudu 
İnebolu armudu 
Cevfa 

1 Ayva 

• 
8-

!O -
8-• yeeıı • 

Bakla (bınlrden). av- sa-

Ferik elması 

Keılane 

Nar 
• 

Ayıekadın faeulye • 

Lanaaa 
Iapanak 

Kak ker•vb • 
Pırasa • 
~ama bahar aded 
Enginar • 
Yeşil salata 100 • 

Yetil •oinn 

1 50 
3-
4-
l 50 
4-
8-

35 -

1~ 

Maydanoz 

Pancar 

demet - 5U 
2-

Havuç • 
Kereviz Yaprak • 
Şal&am • 
~rmuı ttırp 

Bayır turpu 
Balkabatı 

Yer elması 

• 
• 

kHo 

• 
Lu elmuı ~ 

2 50 
2-
2 -

-50 

ı -
fJ -

4-

Taıe aarımsak demet ! 

Maadartn .\Jaoya 100 
., Bodrum 

,, 
T\lrunç 

Rize • 
Fenike 

Merııin 

adet 
,, 

ı-

2-
4 -
6 -
2 25 

12 -
15 -
60 -

1 75 

- 75 

:3 -
S 5C 
3-
s-

- 80 

ı 50 
6-
5-

1 50 

1 f>O 

• 
Muz yerli 
Mıız 

60 -
ttO -

Afaç kavunu Adet H -
u:;D,,. 

Yerli lioıonlOO adod ~ - ., 
Sao "' Ecnebi limon 100 • 19[) -
""'5 ,,. 

Portakal Dörtyol 861ık 250 - ..,, 
Gt • 21ö - soO 

: so. 210 - ~ • 
• • ıoo • ısu - "PJ" 

• • 150 ., 181> - zoO 
Portakal Alaııya 100 A 176 - ~ 

80 225 - ı1 
• • 

().\ SQO - 525 / 
• Sô 

• Fenike 100 450 -

• 

• 200 450 -
Rize 10<) 150 -

80200 -

• 
• 

• , 64 250 -

• Mersin Yaf. 120 850 -
95 --

• • 
• • 

100 800 -
200 750 -

Kestane kabafı kilo 5 -
Dereotu demet -.\O 

Nane • - ~o 

k ı kl·ı . . btl~ 
tesi günü saat t0,30 da yapılac tar. te ı ermıo . 0 
gün ve saatte Fındıklıda Komatanlık Satın lma Koınıs1 
nuna gelmeleri. 

Measucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan : ~ 

Bir metresine üç yüz kuruş kıymet biçilen vasıf ~~ ;' ~i~ 
ncğine uygun kırk bin metre kaputluk hoz kumaş cl.3. 1 d 

· ·· d k l f 1 ·· · ı t aiıf' cumartesı günu saat on a npa ı zar usu u ı e sa ın ~ 

cak.tır. ., t 
Şartnamesi altı lira karşılığt komisyondan ahna~ul' ıt' 

olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 7250 liralık ıl" ıl' 
minat ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif zab;0 
rını belli gün saat dokuza kadar komisyona vermiş olıl111 

İ•tanbul Belediyeıinden: 1,~ 
Temizlik amelesine lüzumu olan ve hepsine 525 lir bcıde~l 

min edilen 90 çift l&stik çizme açık eksilt~eye konulmuftuf· ;f, •" 
nameai levazım müdiirlütiinde görülebilir. lıtekliler 2490 ili'~ • 
kanunda yazılı veaika ve 39 lira 37 kurutluk ilk temiı:nt ııı"c1l t 

veya mektubile beraber 3.3.39 cuma srüaü sıı.at 14 buçuktn 
eneümeade bulun•ahd1rlar. 



btaııbuı lev A • l•v• S t 1 K . d 'OOo . azım mır ıgı a ına ma omısyoaua an : 
-. gij ~ çıft nalan alınacaktır. Açık eksilimesi 3.3.939 cu
btıal ııu saat 15 de Tophanede lstanbul levazım amirliği 

· • te 111~ komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 150 
o. d ınınatı 12 lira 50 kuruştur. Şartname ve nümanesi 
ıu ,' raruınr. tateklilerin kanuni vesikalarile beraber 

••tte Ko.na gelmeleri. 

trcst 
e, tahta ve saire 

~latıb 
. 2200

1 levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
ltıııesj 2~det anbalajlık tahta alınacaktır. Pazarlıkla ek
••ııl!ı .. -·~.39 çarşamba günü saat 14 de Tophanede 

\'e ltnırliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ev-
3 k•t'~eraiti komisyonda görülebilir. İsteklilerin yüzde 

1 tenıinatlarile belli Hatte komiayona gelmeleri. 

~ Benzin-yağları Makine v. s. 

Su . Ankara Belediyesinden: 
~ ·~leri . d . . . l k O kilo . 1 aresı ıçın a ınaca 6 O kilo ve kamyon ve 6 
tye k dııel motör ya~ları 15 gün müddetle açık eksilt-

h orıulnı M 
"IU\' k uştur. uhammen bedeli 2370 liradır. 
Ş~rt a kat teminat 177,75 liradır. 

ııı· nanıe . . .. k . l . 
ıııe . nıı gorme ısteyen erın her gün yazı i~leri ka· 

tıııııe Ve 1 teklilerin de 3.3.939 cuma günü bo1ediye encü· 
gelmeleri. 

De,ı ---
l et Dcmiryolları Satınalma Komisyonundan: 

llıııı
0

ııgduldaktan Ankarna kadar nakJi mı-ccanen idarece 
1 e ıJ • 

t"·b· ecek olan ve beher tonuna 20 lira muhammen be· 
t 15 ~edilen ~()() ton :;öm ikok 2.3.939 perşembe aünü 
n aı' da kapalı zarf usulile Ankarada idare bina:ında 
Bu ırıacaktır. 

kaıı~§e girmeK isteyenlerin 300 liralık muvakkat teminat 
t ııun t · tt'r..' ·k 1 kl fi 11130 ayın e 16 1_ vesı a ~rı. ~e te 1 ~rin~ aynı gün 

"' ~artrıa a kad.ır komısyon reıslığıne vermelerı lizımdır. 
~ llar. ıneler parasız olarak Ankarada malzeme dairesin

ı:;llılnıak tarlır. 

: l•t•nb 
~al u.~ Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

~liye e runij çıkan talihlerin fiatları pahalı görülerek 

k.1taburuna teslim edilmek suretile 5000 kilo vakum 
' 1 o 1 ' ,,, tı e• va valin ve 500 kilo ham petrolle 300 kilo gres 

Pa &afı dahilinde satan alınacaktır. Pazarlığı 20 ıubat 
"" ili ~•rteıi günü saat 11 de yapılacaktır. İsteklilerin 

llıi 8y 11 ve saatte Fındıklula Komutanlık Satınalma 
onuıaa gelmeleri . 

Q teı er r i k 

~illi .. 
I ait Mudafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

}t\ k:det büyük freze tezgahı yeniden kapalı zarfla eksilt
i~at n~Iınuştur. Muhammen bedeli 175.,Q lira olup ilk 
l llıık . 
hqıe. tarı 1312 lira 50 kuruştur. 
~ ko 

81 6.3. J 939 pazartesi günü saat 15 de vekalet satın· 
ş,ttnllıısyonunda yapılacaktır. 
r ~kı~~e.si her gün komisyonda görülebilir. 

%at 1 erın muayyen saatten bir saat evveline kadar ilk 
,, \re teklif mektuplarını komisvona vermeleri, 

' M • 
te bj 0 ntesi ve karoseri tadilih vekaletçe yapılmak 
'-lıtı,r adet seyyar tamirhane malzemesi pazarlıkla sa· 
..,ili taktır. 
~tııa~:llıenin hepsine tahmin edilen fiyat 4500 lıra olup 
lUt. •tı 337 lira 50 kuruttur. Şartnamesi komisyonda 
~.~ 

I ~-t::!1~1 22.2.93Q çarfamba gönü saat l 1 dedir. 
ttitıde •ra gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 mad
'-)Yen Yazılı belgeler ve· ilk teminatlariyle birlikte 
~lllt11ı iün ve vakitte M.M.V. aahnalma komiayonun

ltlaları. 

1~nb 
~ '-~tr Levazım Amirliği Satınalma KomisyonuDtllan: 

8r ~ ~1~i, 56 ~-kanaviçe, 300 kilo balya ipi, 30 kilo kınnap, 400 
~ İtU t~bllt 

93
110 ınübür kurtunu alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltme

. ~ı d tı ••t 9 Çarşamba günü "ıaat 14,30 da~Tophanede levazım 
1 ,.. ' •llal k • l hl>l), Qıa omiıyonunda yapılacaktır. NGmuaeleri komiı· 

~ i 'ttt , Caktar. Nümuneleri komiıyonda görfllebilir. l,bu mal
e,rl 11'tl•ti) 11'~ da ihale edilebilir. lıteklilerin yil:ıde on tıe, ltatt 
, t( e elli Hatte komİtyOaa felmelerİ. 
ıtl' 1 

Ilı 
11 -~'tet .\ta Trabıoa Bele:liye Encilmenia«lea: 

t 'tlı1t1, Parltta yapılacak Perrole i eia 750 kilo lam• demi· 
lıcGllıe ... '1l1lbavaa olunacatındaa taliplerin Hh .-e eurna pa-.. , _ .. 

-uracaatlan Hin olunur. 

I~ 
,,f. ~~ ~ıııı,"ıl Bayburt Belediye RiyHetinden: 
~ 

1 
~' '"'c't l"llı, 938 modeli bir adet Şevrole marka kamyonet 

' '•tı,., i;~dan utıhta talip olaolar1n Baybart belediye1iae 
ilQ olunur. 

lllONAKASA GAZITESl 

Bornova Zeytincilik l.taıyoau Mütlürlütüadea: 
İıtuyonumuz için teıiHtı ile birlikt• bir motör dört iaeellk 

dürbin ve bunlara ait boru n teferrüab mübayaa edilecektir. 
Şeraiti anlamak iıtiyenler her fÜn i.ta1yon midürlütüne mü· 

racaat edebilirler. 
Bedeli ketif 1445 liradır. 
Eksiltmeye ittir ak adecek talipler yi1zde 7 ,5 teminat akçalarl· 

ai lzmir malHndıtıoa yatırıp makbuzlarile birlikte J.3.39 ayının 
cuma günö ıaat 14 de i.ta1yonda toplanacak komiıyona mOra· 
caatları ilin olunur. 

Çanakkale Mlst. Mevki Satınalma Komisyonundan: 
Çanakkale müstahkem mevki birlikler için açık ek

siltme ile aşağıda yaıılı mutabiye alınacakbr. 
İhalesi 6.3 39 pazartesi ıünü saat 10 da yapılacaktır. 

Nümune Çanakkalede komiayonda görülebilir. 
Evsaf ve tartnamesi İstanbul İzmir Bursa Adana ve 

Balıkesir askeri satınalma komisyonunda görülebilir. 
Taliplerin belli aaatte Çanakkalede müst. mv. aatanal· 

ma komiayon11nda bulunmaları. 
Cinsi Miktarı 

adet 

Kadana yular baılıiı 450 
Yerli hayvan yular 350 

baılığı 

Mu. Te. 
L. k. 

135 
78 7~ ---

800 213 15 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesi Mubayaa 
Komisyonundan : 

Yabancı memleketlere aevk ve ihrac olunacak afyonlar 
için muayyen tiplerde nlimunesi ve şartnamesi mucibince 
asgari 1500 sandıtın imııliyeıi depomuza teslimi münaka
saya konulmuıtur. 

Taliplerin tartnameyi ı«trmek ve mtlnakasaya ittirak 
etmek üzere Sirkecide Liman ilanında 4 üncll katta mez
kur Ofisin Mubayaa Komiayonuna müracaatleri ve yevmi 
ihale olan 20.2.S~39 pazartesi günü saat 14 te hazır bulun· 
maları lüzuma ilin olunur. 

• • • 
Çamaltı tuzlası için iki adet Dizel lokomotıfi alınacak· 

tır Bak : İnhisarlar U. Miid. ilanlarına . 

Erzak, Zahire, t:t ve Sebze : 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyon~ndan: 
Ankara garnizon birlik ve müe1aes.eleri için 400QO ki· 

lo piricç kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuıtur . 
Tahmin bedeli 11,000 lira olup muvakkat teminatı 825 

liradır. 

İhaleai 28.2.939 salı günü saat 15 te Ankara levazım 
amirliği satınalme komisyonun.la yapılacaktır. 

• • * Müteahhit nam ve hesabına 2100 lira kaşar pey
niri açık eksiltmesi 3.3.939 cuma günü saat 11 de Ankara 
levazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1264 lira 20 kuruıtur. 
llk teminatı 94 lira 82 kuruştur. 

Marmara Üssü Bahri K. Satınalma Komisyonundan : 
Darıcada bulunan Komutanlık emrindeki kara erleri· 

nin yiyecek maddelerinden 24,000 kilo sığır eti kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

Eksiltmesi 3.3.939 cuma günü saat 15 te lzmitte Ter· 
sane kap11ındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

Tahmin edilen umumi bedeli 6600 lira olup ilk temi
nata 495 liradır. 

Bu işe aid ıartname bedelsiz olarak komiayonundan 
alınabilir. 

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan : 
500 ton buğday kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 31850 lira ilk teminatı 2318 lira 15 kuruı· 
tur Eksiltmesi 3.3.939 cuma günü saat 15 te Erzurumda 
Aı. sabnalma Komiayonunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün Erzurumda Ko. da g6rülebilir. Teklif mektupları hel
li saatten bir saat evvel Ko. na verilmeai: 

Afyon Kor Satınalma Komiıyenundan: 
Cinsi Miktarı Mubammea Muvakkat Ekıiltme glnl Saat 

kilo 
F aıulye 13000 
Pirin~ 10000 
Makarna 10000 

bedeli teminat 
lira lira lı:r. 

1300 97 50 
2350 177 25 
2200 165 00 

24.2.39 
24.2.39 
24.2.39 

14 
15 
16 

Kor merkea birlikleri ib•iyacı için yukarada cinıl, miktar, bedelile 
muvakkat teminatları yazıla 3 kalem erzak yanlarında yazılı gün ve 
11atte ayrı ayrı açık ekıiltme ile ihaleleri yapılacaktır. 

Yukarıda yazılı miktarda pirinç ve makarnada• ea ucuz olın ter· 
cıhan alıaacaktar. 

Evsaf ve ıeraitini ,örmek iıtiyenler her gün iş aamHında ve iı· 
teklilerin yazılı p11 ve ıaatte teminat ıD&kbuzlarile birlikte Afyonda 
ltor ıatınalma komiıyoauaa gohaeleri. 

ı.tiyu IMlri ,,.. y- ..... 
Oinldlrl: ı..- Girit 

&ıdchtı 7•: ARTUN .... _..) 
(;.J.at. llll6ıT KıWr No. ıe 

Sayfa 3 

Gireson Alay Sahnalma Komisyonundan: 
4000 kilo sade yağının beher kilosuna verilen fiatlar 

pahalı olduğundan ihale müddeti 18.2.39 cumartesi yapıl: 
mak üzere 1 O gün azatılmııtır. 

Muhammen bedeli 4000 muvakkat teminatı da 300 li· 
radır. 

isteklilerin ayni günde saat 11 de alay satınalma ko· 
misyonuna gelmeleri ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden~ 1 

1- İdaremizin Çamaltı tuzlası için alınacak iki adet 
Dizel lokomotif kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli Sif İzmir (5400) lira yilzde 7,5 muvak· 
kat teminab (405) liradır. 

11- Eksiltme 3.4.939 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15,30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111- Şartnameler paratız olarak her gün sözü geçe o 

ŞubedeD alınabilir. 
lV- lkailtmeye iştirak etmek isteyen firmalarıa fiatsız 

tekliflerini ve detay resimlerini eksiltmeden bir hafta ev· 
vel İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesine berayi 
tetkik tevdi etmeleri ve taklilerinin kabulünü mutazammın 
veaika almaları lazımdır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kaıauni vesaik ile yüz· 
de 7,6 güvenme parası makbuzu veya banka mektubunu 
ve münakasaya iştirak veıika.ıoı ihtiva edecek olan ka
palı zarflarını ihale güuü eksiltme saatinden bir saat ev· 
veline kadar yani nihayet saat 14>30 a kadar mezkör Ko· 
misyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lizım· 
dır. (1035) 1-4 

-

,l D.D.YOLLAlll İŞLETME u. MUDUQLUGÜNDEN ı: 
L 

Beherinin muhammen bedeli 380 kuru' olan 5-6 bin mete 
cari bat traveni kapalı zarf uıulile 28.2.939 1ah günü ıaat 16 da 
Sirkecide 9 itletme bina1ında Hho alıDacaktır. 

Taliplerin 1710 liralık teminat ve diter kanuni ve1ikalarını 
ibtin edecek olan kapalı zarflarını aynı fÜD 1aat 15 e kadar Ko· 
miıyona •ermeleri lizımdır. Şartnameler paruız olarak Komiı· 
yondan verilmektedir. · (743) 4-4 

İnşaat M~lzemesi 
İstanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

Alçı yerli 50 kg.lak torbuı 

• • 
,, almaa 

Asfalt verli 
,, ecnebi 

40 ,, 
50 " 

kilosu 

" 

• 
" 

Çimento yerli 50 kg. çuvalı 
,. ecnebi 

Çini (mozaikten) 
,, (çimentodan) 

F ayanı ecnebt 
,, ,. (aksamı) 

Kireç (H) 
,, (tos) 
,. (taş) 

Kiremit (Bakırköy) 
,. (E.skişebir) 
,, (Kütahya) 
,. (Büyükdere) 

Künk (çhaento) 
,, (toprak) 
,, (dökme boru) 
,, (ecnebi) 

50 " " 
taneıi 

,. 

" 
" tonu 

" 
" tancıi 

" 
" 
" santimi 

numarası 

kiloıu 
,, 

Metre mikabı 
bini 

Mermer (yerli işlenmiş) 
Tutla (Büyükdere prete) 

,, (Feri köy deliksiz) ,. 
,, (KiR-ıthane delikli) ,. 
,, ( ,, delikıiz) ,. 
,. (ateı, yerli) tanesi 
,, ( ,. ecnebi) ,, 
,. (fran11z: prese) ,, 

Kere1te (döşemelik kök.nar) Metre mikabı 
,, (çaralı, lambalı) ,, 
• ttavanlık köknar kordonlu) ,, 
,. (kaplamalık çıralı) ,, 
,, (sıvadibi kökaar) ,, 
,, (pervazla!&. köknar) ,, 

300 
80 

350 

- 400 
- 90 
- 400 

11 - 12 
82,50- 85 

5 - 7 
- - 4 
5,75- 7 
6,50- 10 

800 - 1000 
600 - 700 

o, 75 1 
- - 9 
11 - 12 

- - 3 
4 - 5 

17 - 18 
19 20 
- -800 

- -3500 
1300 -1500 
1500 -1800 
1800 -2100 

10 - 13 
27 - 28 
20 - 22 
3900-4800 
4200 5200 
4200 - 5000 
4200 - 5200 
4500-5200 
4500 5200 

................................... 
Demir ve Madeniyat 

İstanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

Bakır 
Çinko 
Demir 

,, 

" • ,, 
" Karfiçe 

Kalay 

" • 
• Saç 

• 
" 

(Tahta ve yuvarlak) kiloıu 67 - 68 -
" 24,50 - 26 

(Camlık köşebent) ,, J 1,50- 12,50 
(Dört köşe, lama, yuvarlak) ,, 10,50- 11 
(Mıhhk silme) ,, 12 - 13 
(Putrel) ,, - - 10,50 
(Siyah çember) ,. 13 - 13,50 
(Yuvarlak çubuk) • 10,50- 11 

(Çubuk) 
Ekıtra 

Birinei 
ikinci 
(Galvaniıli düz.) 
( " (ıiyah) 

o•uklu) 

" 14,50- 16,50 

" 
" 
" 
• 
" 
" 
" 

265 - 270 
260 -265 
- -255 
20 - 24 
20,50 - 21,50 
14 - 18 .. ................................ .. 
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Tableau Sy optique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Mode Prix Caution. Ueu d'adjadication et du 
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A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation-Trev. Publlcs-Materiel de Construction-Cartoaraphl• 

Mai s d'oeuvre pour reparation entrepôts en 
taleıı ralvaniseea. 

Con truction erre a Atapark a imaret 
,. dortoir pour subalternes hôpitel 

Modele Haydarpaşa. 
eonııtruction mur de souhinement iı la bitiıı

se ecole Primaire ismet lnönü (aj.) 
Reparation bAtiue ecole Primaire (aj.) 
Construction delots en beton arme a/route 

Sinop-Ayancılc : 9 p . (aj.) 

Gre a rre 

" 

Gre iı rriJ 
,, 

1797 -

848 52 
5971 57 

1860 -

448 -

Dir. Deaizbank .5uc. bmir 20·2-39 16 -

Muaicipalite Trabzoa 
Oir. Trav. Pub. lat. 

Vilayet Kayseri 

,, 
Vilayet Sinop 

Mardi et Vendredi 14 
7-3-39 14 -

9-J-39 

1 moia a partir d• 9-2·59 
Dana 1 moiı 

Prcıduits Chimto.uee et Phern eceutlquee-lnstruments Sanitalree-Fournlture pour "8pitau.x 

Prodoita pbarmaceutiquea : 136 lota Publique 3000 -

Electrlclte-Gaz-Chauffage Central (lnstallatien et Materlel) 

Ampoules : 500 p. de 220 wolt et 110 p . de 
110 wolt. 

Gre a gre 

Habillement - Cheusaures - Tlssus - Cuire 

Sabotı en boiı : 1000 paireı. Publique 

Boia de Construction, Planches Poteaux ete 

150 -

Plancbe pour emballare : 2200 p. Gre a gre - -

Combustlble- Carburant-Hulles 

Vacoum ı S t. - Valvaline : 1,5 t .· Petrole 
brute : 500 k.- Huile ııraisse: 300 k. (aj 

Elv rs 

Canevu : '4000 m - Corde pour batles : 300 
k.- Ficelle : 30 k.- Clous : 400 k.- Plomb 
pour eachet : 50 k. 

Camionnette peu usage marque Chevrolet 
model 938 : 1 p . 

Fer lama pour pergola : 750 k. 
Locomotivea Dieıel : 2 p. 
Etain pur : 800 k. 
Mac bine a Craiser grande : 1 p . (aj .) 
Materlel pour atelier reparation ambulHt 

dont montage et carroHerİe a Ja charge 
du Ministere 

Provlalons 

Beurre : 4 t. (aj .) 
Ble concasse : 14 t. 
Riz pour aoupe 
Vermicelles : S,S t . 
Haricota secs : 17 t. 

acaroais : 6 t . 
Riz pour pilaf : 9 t. 
Lentilles rouges : 15 t . 
Pois-chiche : 15 t. 
Huile d'olives : 3,5 t . 
Suon : 6,4 t. 
Heurre : 2450 k. 
Oi~nons : 6 t. 
Sucre en poudre : 4 t. 
Raisin ~ecı Hna pepins : 3,5 t. 
Tbe : 70 t. 

8) Adjudications a la surenchere 
Sacs de salpetre : 4745 p. 
Herbts du terrain febrique poudre a Bakirköy 
Chausıures, pantoufles, ceinture, miroira ete. 
Poivre rouge et betterave pour animaux (aj.) 

Coke : 50 t . 

Gre a rre 

Gre a gre 

Gre a rre 
Pli cach 

" 
" 

Gre a gre 

Gre a gre 

• ,, 
" 
• ,, 
• 
" ,, 

" 
• ., 
• ,, 
• 

Pablaque 
,, 

" 

5400 -
2160 -

17500 -
4500 -

4000 -
2150 -
1303 so 
1341 25 
2465 -
1485 -
2556 -
2100 -
2100 -
2033 50 
2374 40 
2641 18 

621 60 
1080 -

812 -
2450 -

521 31 
110-
626 61 

225 -

12 50 

405 -
162 -

1312 50 
3l7 50 

300 -
322 ~o 
196 -
202 -
uo -
223 -
385 -
383 
315 -
305 -
356 -
396 

93 -
162 -
122 -
370 -

39 50 
8 25 

94 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 6·3-'9 11 -

Com. Aelı. Co•mand. ı.t. Findrldi 20-2-39 10 30 

Co . A.cb. lntend. 1 t. Tophane 3.3.39 ıs -

Com. Ach. Intend. I.t. Topltane 22-2-39 14 -

Com. Acb. Command. lıt. Findikli 20-2-39 ı 1 -

Com. Aelıı. lntend. lat. Tophane 22-2-39 14 3~ 

Municipalite Bayburt 

,, Trabzon Mardi et Vendredi 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tacbe 3·4-39 15 30 
Min. Trav. Pub. O. G . Electricite Iıt. 6-3-39 15 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 6-3-39 15 

" 

Com. Ach. Milit. Gireıoa 
Com. Ach. Oiv. Edirne 

• 

" 
" ,, 
n 

" ,, 
,, 
" ,, 
• ,, 
" 

22-2-39 11 

18-2·39 
21-2-39 
21-2-39 
21-2-39 
21-2·39 
22-2-39 
22·2-39 
22-2-39 
22-2-39 
22-2-39 
22-2-39 
22-2-39 
22-2-39 
!2-2-39 
!3-2-39 
23.2.39 

11 -
9-
9 30 

10 -
11 -
9-

10 -
11 -
13 30 
14 -
15 -
16 -
9-

10 -
11 -
13 30 

Com. Acla. D. G. Fab. Mil. Salapazar 17-2-39 14 -
.. 3.3-39 

Com. Ach. lntend lıt. Tophane 3.3.39 14 30 
Com. Acb. Station wai Semences 22-2-39 14 -

Kayseri 
Bar. fiac Feriköy Ste Gaz 

Dolmabah9e 
17·2-39 1~ -

ı~~~~~~~~~~ 1 Müteahhitlerin Takviıni 
~ ~ 

Cumartesi 18-2-939 

Bakır bakraç (M. M. V.) .~! 9~2 
Çuval tamiri içi• iplik ve çuvaldız ipliei (O. D. Y.) N! 963 
lakarpin (İıt. Erkek Ôfretmea Okul•) .,! 964 

Memento des 

. 
Samedi 18-2-939 

•t~k 
~ 

Fil aroı et fin pour rep. de sacı (Chemins de Fer Etat) N° h~ıı 
Chauaaures (Dir. Ecolo Normale Ist.) No 964 ,, I S 
VaHs de cuivre avec ans .. (Com. Ach. Ministcre Def. Nat.) t\ tt.ı 

llıt 

b) M 0 Z AY E 

Devlet Demiryolları iki ci İşletme Arttırma ve Elcsiltınt. 
Komisyonundan: 

Ankara İ•tasyonu arkaaında idareye ait yılc:ılıaakta olan bili 
çıkan azami 400 bin adet nıaıf mahruti kiremit 2.3.39 tarihili' 
lıyan perıembe günü saat 15 de Ankarada ikinci işletme bili }Oıı 
toplanacak lı:omiıyonda açık arttırma auretile satılacaktır. ~ ~ 

Mubamme bedeli 1200 liradır. lıteklilerin 90 liralık muva~, 
miHtlarile lıcaaunua tayin ettifi vesaik ile birlikte muayyen f6 ~ 
ıaatte komisyona mürauatları ilin olunur. ' a 

Şartname ve mukavele projeleri ikiaci iflctme kaleminden P 
olarak datılllmalctadır. 

labiaarlar Samaun Baımüdürlüğünden: 
1 

Samıua inbiaarlar idaresi zürra emanet ambarında mevcut " 
telif zürralara ait 407 denkde 8852 kilo 1935 mahsulü tütünler 
ta çıkarılmıştır. ihale 22.2.39 .;arşamba günü snat 15 de tütil11 

kezindeki yaprak ambarı binasında yapılacaktır. 
lateklileria ibale rünü laazır bulunm•ları ilan olunur. 

Ankara Defterdarlıfından : 

Muhammen bedeli 
Cinıi Markası Motor numarası Lira K. 

Otomobil DHoto 17519 1100 ~' 
Yukarıda evsafı yazılı kalorifer, radyo teşkilatını havi faal / 

aatlam bir adet otomobil bir ay müddetle paznrlıka konulaıll~t 
isteklilerin her haftanın pazartesi ve perfembe günleri sa•1 

-

defterdarlıkta kurulan komisyona ıelmeleri, bu husultaki şart 
ve otomobili görmek istiyenleria defterdarlık milli emlak mudilr 
milracaatları. 

lzıair Belediyesinden : 

Havaruı fabrikasında mevcut ve tahminen yüz bin kilo 11f11~ gayri milltamel bir adet razometrenin bihlmum ufki ve şakı1 1 

iıkeleti ile direkleri ve muhtelif kalınlıkta demir ve çelik ıısv 
lardan mürekkep kazanları dahil olduğu halde tamamının atıl~, 
kitiplikteki ıartnameai veçhile açık artırm aya konulmuştur. rJı.ı 
bedeli beher kilosu 3 kuruştur. İhalesi de 28·2-939 aalı günü 
dadır. iştirak edecekler 225 lıralık muvakkat teminat makbut:ıl 
cümen• relirler. 

Kırklareli Tümen Satına ima Komisyonunds0: t 

Kırklareli tüm anbarında meqcut 5709 çift köb0 

tin müte hhit nam ve hesabına yeniden arttırmn)'9 

rılmışhr. Muhammen bedeli 8 kuruş 50 santim ilk 
natı 36 lira 50 kuruştur. İhalesi 22.2.39 çarşamba g6 
saat 15 dedir. fateklilerin fotinleri tüm anbarmdıı 

9 
lirler. İsteklilerin belli saatte Kırklarelinde tü satı 
komisyonuna müracaatları. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonu0~ 
302 harici 800 çift dahili fotin 279 çift er 1 

raıı 3g2s teneke 300 çift lastik iskarpin 312 çift~ 
618 bel kemeri 2 sırlı lej'en bir ayna sahlacaktır· 
ması 3.a.939 cuma günü saat 14,30 da Tophanede 
zım Amirliği satıoalma komisyoouud yapılacaktır· - () 
sinin tahmin bedeli 626 lira 61 kuruştur. Kati t~, 
94 liradır. Enalar Kuleli askeri lisesinde görülebillrf 

İsteklilerin temioatlarile berai.er belli saatte ~o 
na relmeleri. 

Fcriköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden : . ~l 

Dolmabahçe Havacrazı şirketinin muamele vergi~~ 
cundan dolayı haciz altına alınan 50 ton kok köıııiJr t

111 
şubat 939 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te 
babç~ Havagazı şirketi merkezinde satılacağı illin oJı.ıl' 


