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dünyada milletlerin beslenmeleri ba
k dan domatese çok büyük ehemmiyet 
1Yrnet verilmektedir. Vitamin denilen 

~:ilti madde.rıin domateste bulunuşu 
bu meyvanın kolaylıkla, ekonomik 

~~lar altında her yerde yetiştirile
ılnıesi domatese buğdaya yakın 
bir kıymet kazandırmıştır. Yalnız 
ekmekle domates yemek bile . 
ınsana kafi derecede enerji . 

verır. 

~t~· • • • 
ı.'h• ~ Avrupaya taze sebze 

ot 1hracında en ziyade mu
t 'rı J?lemlekct Bulgaris-
~ . trçi ltalya ve Holanda 
~hracatta çok ileri gitmiş-
4 &alkanlar gibi kendi 
~ıı ıiyade hariç memleket-

1111rı ihtiyaçlarına cevap 
Ilı ~tk ba21 mahsulleri yetiş

'ııı tıtıleketler ara1ında Bul
faaliyeti nazarı dıkkatı 

, ~•k bir ehemmiyet kazan· 
~ 81.ılgarlarm Almanyaya 
~ı lneyva ve sebze ibra
~ •erıeıinden itibaren art-

htj 
'ı! •taınn bilhassa domateı· 
~arı piyualannda iyi bir 
ttnin elmittir. Sürümün 
:lınao piyaaalanm bulgar 
td ~kküllerile sıkı müna-

, 8 t bulunmata sevk ct
'-'4 lll~a~ların domates bni
. h ıçıo aldıkları tedbirler, 

~t '~ tnalları ııkı ve devam
~İ) 0 

ler sayesinde kazandık
'•• talepleri bütün Bulıa

, it ~t~i istihsal n ıabş koo
~ ttnı11 teşkil edilmesine ve 
\ }'~\iıtahıillerini teşvik et
~lld~•tnışbr. Bulgar müstah
~ 1 koopuatif teşckkülle
trb türlü yardımına mazhar 

ıt. traber bu yardımın za-
)~dı )!lpılmasım temin etmit 
~in ınukabilinde faaliyetıni 

l<.ooperatif ile daimi te· 
L Ilı L • •• B . 
~~l "_tımemış ır. azı yeına 
'- •rıo umumileştirilen faa-

~lit:ı~•i1ade de her müstahıile 
~t . 1 ve dtf piyasaların ara· 

'4İl~ tatediti evsafta mahsul ye· 
& '411t • -it 11 temin olunmuştur. 
~ •rların yaş meyva ve ıeb· 
tj ~ İçin kabul ve tatbik et-

141> 0rıtrolun esas şarllanom 
\.·t • piyasalarının istedikleri 
,, i'iun olmua da bu memle
~i cıt •cat ıebze ve meyvala rı-
tt ''•le taoıtmata veıile teş

aı.ı"'e~te bulanmuştur. 
'ı.~~ ı~ •atanın teşkil ettiği mah"t . ?ntrol büroıu doma· 

,._._•çın öyle şartlar tes· 
\ ~d 1tUr ki ; bu :şartlara ih" 
'ı ~t~ll ınabıulüo dıt piywıalar· 
Ilı ~cıı_ relıtabet edebilmeleri hem 
~ ~/lılda ıatılabilmesi imkanı 
(~ .;!tniştir. Mesela : domates
\'li tlli itinaya tabi tutularak 
l. k~· tll\lmkün olabildiği kadar 
~ h ''dekli olmua, suyunun 
,ı.'te 1.1:1.ı~ınaması, ıık etli olması, 
~~ ; •rın uid nisbetinin a1ga-

•recede bulunması ile be-

raber, meyvaların tamamen ke· 
male erişmeden toplanmış olması 
liz ımdır. Ham meyva ile tam ol· 
gun meyvanın ihrn cı yasaktır. 

Toplanacak meyvaların l olda ve 
ambalaj kahları içinde bulunabi
leceği 3-6 günlük müddet zar
fında kemale erebileceği hesap e
dilmek lıizamıelir. Bu müddet İ· 
çinde domateslerin dış piyasalara 
varıncaya kadar bulunduğu kab 
içinde tamamile kızararak isteııi· 

len olgunluğu haiz bulunması ik
tiza eder. Şekil itibarile domatea· 
lerİn lekeıi:z, çiziksiz:, çatlaksı.ı, 

pürüz.süz, buruşmamış, yuvarlak 
şekilde bulunmaıı ve haogi ııevin 

çeşidi ise o çeşidin normal o lan 
büyüklüğünde bulunmalıdır. Bu 
noktai nazardan kontrol dairesi 
domaleıleri tiplere ayırmıştır. Bu 
tip!erin ber birinin kuturlan ölçü· 
luek muayyen bir tip büyüklüğü 
tesbit ve kabul edilmiştir. Birinci 
büyük tipin meyva tam ortasından 
müsavi bir tarzda ikiye bölünerek 
kutru 55-65 milimetre, ikinci tip 
kutru 45-55 miıimetre, üçüncü 
tıp kutru 40 45 milimetre bulu-
nacaktır. Bu tipten daha küçük 
kuturlu olanların ihracı ya sak e-
dilmiştır. 

Domateslerin ambalajı için de 
Hulanda sistemi ambalaj ka
bul olunmutlur. Bu ıistem bir 
ıandık ambalajıdır. Bulgarlar bu 
sistem ambalajı taze üzümlerinin 
ihracı için dııbi aynen kabul ve 
tatbik etmektedirler. Her sandıkta 
aynı büyüklük ve aynı çeşit do· 
mates bulunacaktır. Sandıkların iç 
kısma temiz olmakla beraber da· 
hili kısmı tamamen beyaz veya 
renkli kağıtla tefriş edilecektir. 
Her sandıkla büyük ve orta boy 
domateslerden yalnız iki sıra ola· 
rak, küçükleri ise üç sıra olarak 
ve üıt üste dizilmiş \'e sırall\nmış 

bulunması mecburidir. 
Her sandığın dış111da bir etiketi 

bulunacaktır. Bu etiketin üzerinde 
muhteviyatının menşei, kalitesi, 
ihraç eden firmanın isim ve adre· 
si, miktarı ve devşirme tarihi ka· 
yılla bulunacaktır. 

Bıılgarların taze üz:üm ambala
jı için de kullandıkları ambalaj 
.andıklarının domates, üzüm, e· 
rik, kayıı, şeftali, elma, armud i 
çin de elveriıli olacağı aşıkardır. 
Bu gibi sandıkları Antalya mınta· 
kasının muzlara için de bir az ta· 
dil edilmek şarti)e kullanmak 
miiınllündür. Holanda tipi amba-

H i 
Romanyanın Buğday ve çürüklüğü hu1Ule getiren amille-

Mısır lhracafl rin scbebi~i meydana koymakta· 
1 dır. Evvela, çoraplarm Qz:erinde-

R h 
, ki ddm2alar, malın kalitesini, ka· 

omanyada son yapılan ta • 1 l rn ığını ve iptidai maddHi olaa 
minlere göre, ihracata ayrılabile-

ipliğiu mahiyetini göstermemek· 
cek buğday stokunun sekiz yüz tedir. Her marka çorabıo iplik ve 
bin tonu bulduğu anlaşılmıştır. kalıte bakımlarından seçimi ayni 
Romanya hükumeti vagon başına değildir. Fabrikalörlerio biribirlt!ı· 
verilen ihracat primini mayısın do· riyle relcabet edemiyecek vaziye· 
kuzuna kadar temdit etm iş ise de te düşmemek için Almaııyadan 
on iki bin Leyden dokuz bin leye getirttikleri iptidai maddeler yük· 
indirmiştir. Bu prim serbest dö-

sck Torsiyonla değıl fakat adi 
vizle tediyat yapan memleketlere bükülmüş iplikle"dir. Bunlar da 
verilecek, diğer memleketlere ya- Benberg ve Vislws maddelerin
pılacak ihracat primi her nıemle- dendir. Oda tetkikatına de
ket için ayrı ayrı tesbit edilecek- vam edecektir • 
tir. Mısır s toku da üç yüz bin ton 
tahmin olunmaktadır. Yunanistan, 
Fransa, İtalya ve Almanya, Ro
manyadan mısır almaktadırlar. ----·-

Kadın Çoraplarının 

ÇUrUklUğU 

İpek kadın çornplarıom çürük· 
lüğü üzerine tatbik olunan s tan
dard uizumna:ncııi hükürn leıine 98 
tipe ayrılan çorapların işe yarıya

cak vnziyette bulunmadıkları anla

şılmıştı. Vekaletçe Avrupadan b"r 
de mntehassu getirtilm i şti. Mü-

teha11ısm verdii'i rapor üzerine 
vaziyetin ıslahına karar verilmiş
tir. Mütehassısın raporu Ticaret 
Odaııoa gönderilmiş ve mütalaB 
ıorulmuştur. Oda bazı çorap f ab
rikatörlerini dllvet ederek görüş· 

müştür. Fabrikatörler, ç oraplar.n 
çürüklüğüoü sarahatle söyliyerrıe· 
mişlerdir. Fakat odanın . tetkikatı 

Zeztlnyağlhracatl 
Romanyaya zeytinya~ lbracah· 

mız ümit verici bir şekilde inki· 
şaf etmektedir Romanyanın Tür· 
kiyeden bu seneki ithalatının ge
çen ıenekiaden çok üstün olaca~ı 
umulmaktadır. 

Türk zeytinyatlarının fiyatları 
bu günkü şartlara göre uyiun iÖ· 
rülmektedir. 

Hambura-dan bir firma memle
ketimizden cam, pencere ve oto
mobil silmiye mahıus güderi sa· 
tın almak, Parisli bir firma iıe ra• 
fine edilmemiş ve tercihan 12.5 
derece asitli pamuk çekirdeği yatl 
almak içiıı alakadarlara müracaat 
etmişlerdir. Ayrıca bır çok Alman 
firmaları paçavra, kuru meyva, 
palamut, ham deri, sünıer, ke· 
reste, hayvan yemi, kuru ve ta
ze sebze, yaf mcyva, j'Ül yatı, 
alacaklardır. 

Kanunlar, 
Ticaret 

ararnameler 
uahedeleri 

İşçi ücretlerinden yapılan cezai kesintiler 
hakkında 

İktısad Vekaleti - İş Dairesi Reialiğinden : 
i~ Kanununun 30 uncu madde· Bu güne kadar işbu kanuni 

si mucibince işçi ücretlerinder. hükme hakkile riayet edilmediği 
yapılan cezai kesintilerin, iş vere· anlaşıldığından, alakadar işveren

nin mülkiyt:line dahıl tululmaya· lerin gerek şimdiye kadar topla
rak, yardım veya tekaüd gibi busu- d ıkları gerekse bundan sonra işçi 

sat için işçiler lehi r e sandıkl a rı bu· Ücretlerinden cezaen yapacakları 
lunan işyalerinde işbu sandıklara kesintileri Merkeı.de açılacak hu· 
yatırılması ve böyle ıandıldar bu· susi bir hesaba keydedilmek ilze
lunmadığı taktirde, işverenin ka· re Ankarada İktısad Vekaleti em
nunen yapmakla mükellef olduğu rine Ziraat Bankuının mahalli Şu· 
hususlardan hariç olmak şartile, be ve Ajanslarına tevdi etmeleri 
ancak işçilerin menfaatlerine ya· ve bu suretle yatırılan meblağla· 
rayacak ve İkta1ad Vekaletınce ta- rm bir yıllık yekununun hesabım, 
yin edilecek bir cihete hasr ve yeni yılın şubat ayı iptidasına ka
sarfedilmek Üzere Hükümetin dar do~rudan dotruya iş Daireıi 
kontrolüne amade bir emanet olll4 Genel Merkezine bildirmeleri li· 
rak muhafaza olunması icab et-
mektedir. zımdır. 

laj sandıklarının büyüklüğü ve 1 4 t santimetre, derinliği 10,50 san• 
genişliğini bir az küçültmek veya tim.etr~dir. Kullanılac~k tı..htalar 
darlatmak imkanı da vardır. Her reçıneh ağaçlardan yanı kokulu o· 

· l "k' lan keresteden yapılmayacaktır. 
saodıtın tıp 0 ara_!t .! aye ayrılma- Her tahtanın kalınlığı bir santim 
sı muvafıktır. Kuçuk sandıkların b 1 k d,. do~r~ kö•e • . . . u unaca ve san ı6m • -s -
uzunluğu 52 aaobmetre, genışlıği ıine beş santim boyunda birer ta· 
32 santimetre, derinliği ise 7 san- koz yerleştirilecektir. Bu takoz· 
timetredir, Büyük sandıkların da; ı lar sandıkları üst üste koyabilmek 
uunluğu 54 1&nlimetre, geniıliği içindir. 

a) MUNAKASALAR 

inşaat-Tamirat-Nafıa iş ve Malzemesi .. Harita 

Kütahya Vi§ne FidanhAı Müdürlüğünden : 
Vişne fidanlığmda 1044 lira 6 kuru§ ke§if bedelli bir •ıı 

havuzu yaptırılacaktır. İhalesi 9 mayıs 939 salı günü saat 14 
de vilayet ziraat müdüdüğünde yapılacaktır. 

Taliplerin keoifname ve şartnameyi &örmek üzere her giill 
mesai saatlerinde fidanhk müdilrlüğünde müracaatları. 

Tire Belediye Reiıliğindea : 

Belediyemize ait hayvan pazarı birinci kısım inşaatı• 
nın 25.4.919 tarihinde yapılan açık eksiltmeıine istekli çık· 
madığından eksiltme Ye ihalesi 5.5.939 Cuma iÜnü 1aat on 

beşe kadar un gün daha temdit edilmiştir. Mulıammen be· 
deli 9565 lira 13 kuruştan ibaret işbu inşaata talip olan
ların yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat teminat ve 
939 ticaret odası sicil ve hüviyet varakasiyle birlikte muay· 
yen olan gün ve saatte belediyemiz daimi enciimenine mil· 
racaatları lüzumu ilin olunur. 

Bornova Belediytsinden : 
Rornovanın mevcud hali hazır haritasına 100 bektarhk 

bir sahanın ilAvcsi ve 1/ZOOO ve 1/500 mikyasındaki haritaları 
tersimatı münakasaya konulmuştur. 

Muhamnıen tJedeii 1000 liradır. 
Muvakkat teminatı 75 lirauu. 
Ek:::ıiltn1e açık olarak 17.5.939 ~"roamba gtı.nl saat 15 te 

Bornova Belediyesinde yapılacakllr. 
Eksiltrney.J iştirak edeceklerin ihtisas ve::ıikası ibraz etme· 

leı i mecburidir. 

A. d1yaman Belediye Riyasetinden : 
Adıyaman kasabası içme suyu etüd ve projelerinin tanıi· 

mı işi pazarhkla eksiltmiye konulmuştur. 

işin muhammen bedeli 2700 liradır. 
LtekliIPr bu i~~ aid ,artname, proj~ vesair enakı btlabı· 

cı~ı Anknra<la Ü!\hiliye Vek!leti Belediyeler lrnar Heyeti Fen 
Şefliğinden veya Adıyaman Belediyesinden alabilirler. 

İhale 22 ma) ı-; 1939 taıihine raetlıyan pazartesi günü ıaat 
l l de Adıyaınaıı Belediyesinde top!aoacak eksiltme komiıyo· 
nunda yapılacaktlf. 

Eksiltıniye gırebilmek için isteklilerin aıağıda yazılı temi· 
nnt veya vesaiki ihale gün ve saatine kadar Komisyon reisli
ğine teslim etmiş olmaları ıarttır. 

2490 sayılı kaııunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 
203 lira 50 ~ uruıluk muvakkat nak.dt teminat veya banka 
mektubu. 

Kanunım tayin ettiği vesikalar. 
Kauunıın 4 üncü maddesi mucibince ekıiltmiye girmege 

bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub. 
Münakasaya iştirak ede~ekleriıı su işlerinde sahibi ihtisas 

yüksek mühendis veya mühendis olmaları şart olduğundan is· 
tekiileriıı bu huısusu t~vsik eden vrsikalarını teklit ıarflarile 
beraber vermeleri Jtızınıdır. 

Teklıf mektubları ihale günü saat 11 e kadar makbuz mu• 
kabil inde Koınisyon reisliğine verilecektir. 

Posla ile gö .ıderilecek teklif mektublarının iadeli taahhüd· 
lü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmi~ bu· 
lunnıası lazımdır. 

Bu iş hakkında fıtzla izahat almak isteyenlerin 
Belediyeler İmEır Hrvf'li fon oefliğine ve Adıyaman 
ne müracaat etmeleri il!n olunur. 

Ankara da 
Belediytsi· 

Ankara Lvz Amirliği Satınalma Komiıyonundan : 

ı - Depolardaki muhtelif ocakları keşifname ve kro• 
kosine göre pazarlıkla tamir ettirilecektir . 

2 - Ocakları görmek isteyenlerin Depolar Komutan· 
lığına keşıfnamesini görmek isteyenlerin ve pazarlığa gire· 
ceklerin 57 liralık teminatlariyle birlikte 4.5.939 perşembe 
günü saat 10 da Ankara Lvz. Amirliği Satınalma Komisy· 
onuna müracaatları. 
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Bu gün ilan ol nan münakasa ve müzaye eler Listesi 

Cinsi Şekli Mu hm. bed. T eıninat Müracaat yeri Gün Saat 

A) Münakasalar 

alzeme Harita inşaat, Tamirat, Nafia lşlerl, ..... -=--
Balık.esirde anafarlalar cad. kütüphane

de birinci katında yap. tamirat 
Gönen kasabasında inşıı edilecek sıfat ıs

tasyonu 
Bergama Ceza evinde yap. iki nöbetçi 

kulübesi İnf. 
Hayvan pazarı inş. (temd.) 
Kayseride yap. Halkevi binası inş. ( l kısmı) 
Bornovanın hııli hcmr haritasına 100 hek-

tarlık anhanın ilavesi ve tersimnh 
Alaşehir Belediye binası ikmali inşaatı 
Adıyaman kasabası içme suyu etüd ve 

projesi tanzimi işi 

Alaşeh r zahire loncası inşası 
Ocak tamiri 

Aç. eks. 956 80 

" 
1003 48 

" 
663 -

n 9565 13 
Kapalı z. 127749 -

1000 -

Aç. ekı;. 

Paz. 

Aç. eks. 
Paz. 

8879 40 
2700 -

6935 46 

71 76 Balıkesir Vilayett 

75 28 " n 

İzmir Nafıa Müd. 

Tire Belediyesi 
8500 - Kayseri C. H. P. lıyönkurul Baş. 

75 - Bornova Belediyesi 

Alaşehir Belediyesi 
203 50 Adıyaman n 

Alafehir " 
57 - Ank. lv:ı. SAK. 

4-5-39 10 -

11-5-39 10 -

4-5-39 15 -

5-5-39 15 -
18-5-39 11 -
17-5-39 15 -

17-5-39 11 
22-5-39 11 

17-5-39 10 -
4-5-39 10 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 

Sargı bezi: 300000 ad. (şart 175 kr.) (temd.) Paz. 35000 -
Fizik aletleri: 6 kalem (teind.) Aç. eks. 376 -
Hamızı azot: 100 t. (şnrt. 130 krş.} Kapalı x. 26000 -

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

Kanape takımı, koltuk yanhanc dolap gi- Aç. eks. 
bi büro o.efruşatı: 67 parça 

Nakliyat Boşaltma- - Yükletme - -
Kömür tahmil ve tahliyesi: 20000 t. 

Müteferrik 
Elekrolit bakır: 300 t. (şart. 10,50 L.) 

,, tutya: 200 t. (şart. 230 kr.) 
Kokil ve başlığı: 60 ad. 
MuhteHf tezgah: 4 ad. 
Porselen tab .. lc 900 ad.-çay fincanı: 300 

ad.-surahi: 30 ad. 
Öküz: 9ü-100 baş 
Hadde silindirı 20 takım: 4 kalem 
Lüleci kili: 30 t. 

Erzak,v.s Zahire Et, Sebze. 

Aç. eks. 

Kapalı z. 
,, 
" Aç. eks. 

Paz. 

Kapalı z. 
Aç. eks. 

1835 90 

210 00 -
46000 -
17010 -
4000 -

6500 -
300J -

Pamuk yAğı: 40 t . Kapıılı '-· 10900 -

B) Müzayedeler ... 
Demir parmaklık, kapı v.s. köhne eşya 
Bina enkaı.ı 

Bot teneke: 360 ad. 

Paz. 
Aç. art. 

Alaşdıir Belediye Riyasetinden : 

15 -
550 -

Alaşehir belediyesince yaptırılmakta olan belediye binası· 

nııı 8879 lira 40 kuru~ beddi keşifli bakıyei in,aatı 28.4.939 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konul
mu tur. İhale 17.5.939 çarş mba günü aat 11 de Belediye en· 
cümeni huzurunda yapılacaktır. isteklilerin şartnameyi görmek 
ve izahat almak üzere her gün Belediye muhasebesine nıüraca

caatları. 

* •,., Alaşehir Belediyesince yaptırılacak olan 6935 lira 46 
kuruş bedeli keşıfli nnire lon .ası inşaatl 28 • .ı..939 tarıhinden i
tibaren 20 gün müddetle açık ek iltmeye konulmuştur. İhale 17 
mayıs 939 çarşamba günü saat 10 da beJedıye encümeni huzu
runda yapılacaktır. isteklilerin §artnameyi görmek ve izahat 
almak üzere her gün belediye muhasebesine müracaatları ilan 
olunur. 

* • • 
Kayseride yap. Halkevi binası inş. Bak : Kayseri C. 

H. P. İlyönkurul Başkanlığı ilanlarına. 

İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane Lev. 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Eksiltme günü talibi tarafından verilen fiat had 14-
yık görülmiyen 300000 adet sargı bezi 8.5.939 pazar· 
tesi gunu saat on bir de pazarlıkla satın alına
caktır- Hepsine tahmin edilen fiat 35000 lira ilk temi
nat 3625 liradır. Şartnamesi 175 kuruşa Ankarada Ko. dan 
alınır. Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yaz lı belgelerle öteden
beri bu gibi işlerle meşgul bulunduklarına dair vesaikle 
birlikte pazarlık gün ve saatinde Ankarada M.M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonunda bulunmaları. 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Baokanhğından : 
Tahmin İlk. tem. 

Cinıi Kalem .Bedeli lira Lira Krş. 
fıı~k aletleri 6 376 27 20 

3625 - M. M. V. SAK. 
27 20 Teknik Okulu SAK. 

1950 - Aık. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 

8-5-39 11 -
4-5-39 14 -

20 5.39 15 -

137 70 İzmir İthalat Gftmrü~ü MGd. 11-5-39 15 -

180 - D. O. Y. Adana 15-5-39 15 -

11750 - Aık. Fabr. U. MOd. SAK Ank. 22-6-39 15 -
3450 - n ,, 

" 
22-6-39 15 30 

1275 15 
" n " 

21-6-39 15 -
300 - M. M. V. SAK. 18-5 39 15 -

Ank. Lvz. SAK. 3-5-39 14-

Diyarbakır İskan Müd. 
487 50 Ask. Fabr. U. Müd. SAK. Ank. 19-6-39 15 -
225 - " " 

,, 19-5-39 14 -

126J - l>. U. Y. Ank. Haydarpafa ve İımir 17-5-39 15 -

İat. Belediyesi 
41 25 Ank. BelediyHi 

Ank. Lvz. SAK. 

5-5-39 13 -
8~-39 15 -

(taahih) 2-5-39 11 

1 

. 

Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda yazılı fizik aletleri için 
istekli çıkmadığından açık eksiltmesi 4.5.939 perşembe günü 
saal 14 le yapılacaktır. 1 tekliler eksiltmenııı yapılacağı Gümüş 
suyunda Yüksek Mühendis Mektebi muhasebesinde topl ırnaeak 
olan komisyona ilk teminatlarını yatırını~ oluak ve şartoame
de yazilı belgelerle gelmelf!ri. Şartnameler yıldızda Teknik o· 
kulu Müdürlüğünde görülebilir. 

Ac:ıkeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden : 

Tahwiıı ~dilen bedeli 26.000 lira olan 100 ton harnızı a· 
zot Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
komisyonunca 20.6.939 alı günü saııt LS te kııpalı zarfla iha
le üdilecektir. Şartname 1 lira 30 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Talıblerin muvakkat teminat olau l950 lirayı 
havi teklif mektublarını mezkur glinde saat 14 e kadar komis· 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 

1 ve 3 üncü maddelerindeki vesaik.le komisyoncu olmadıklarına 
, ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Tıcnret Odası 
vesikasile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatleıi. 

1 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Yatak ve yastık kılıflık bez alınacaktır. Bak : jandar
ma Gen Komut. Ank. SAK. ilanlarına. 

Mobilya, ve Büro Eşya, Muşamba, Halı v. s. 

İzmir ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden ; 

Teahhüd edilecek eşyantn cinsi : Kanape takınır, koltuk 
yazıbaot", dolap gibi büro wefrüşatı. Mahiyet ve miktarı : b7 
parça, tahmin veya ke~fodilen hedeller : 1835 Jira 90 kuru~, 
açık ekıiltmenin yapılacağı yer gün ve saati : ithalat gümrü
gü 11.5.39 perşembe günü saat 15 de, muvakkat teminat 
miktarı : 13~ lira 70 kuruş. 

1 Yukarıda miktarı yazılı mrfru~at açık ekailtmc ile yaptın· 
lacağından taliplerin eksiltme !aatinden bir saat evveline kadar 
teminat akçelerini ithalAt gümrüğü veznesine teslim etmeleri. 

1 

İsta bul elediyesinden· 
oifl 

Hnıanpaşa türbesinden çıkarıhp levazım aobarıo• ~&JıO' 
lunan ve hepsin~ on bet lira d~ğer konulan beş adet del dr 
camlı çerçeve, bır adet köhne ıki kanatlı kapı ıle altı • 1 .-r 
mir parm!lklık 5.5.939 cuma günil 11at 13 de paxarlık1~,Jt~ lacaktır. istekliler o gün Fatihte Levazım aııbarıoa ı• 
lüzumu ilan olunur. 

~ fe 
Yaptırılacak ena ve buna ait oartnameyi görınt 1 

fada malumat almak istiyenlerin meeai saati dahilinde 
gümrüğü levazım servisine müracaatları. 

wrm 

Kereste, tahta ve saire . 
deO' 

Kayıeri O. O. Yolları 4-üncıü işletme Müdftrlillao 

Muhammen bedel ve evsafı a,ağıda yaıulı 2000 ııdel f• 
direği bir ay zarfında açık ekailtme uaulile salın alınacak~~. ' 

Ekailtıne 25.5 939 perşembe ~ünQ aaat 15 de Kayıer• 
binuında toplanak komiıycın a Japılııcaktır. el'~ 

Bu işe girmek lstt;yenler 165 liralık ilk lemioat "'":rf" 
kanunun tayin etliti veaikalarla birlikte aynl gün \'C ısıo 
lan aaatta komiııyonda huır bulunmaları lazımdır. de' 

Bu işe ait mukavele ve şartname projeleri çoltek rıı• 
heodialiQ'ioden paruıı olarak dağıtılmaktadır. 

Boy Orta 
Adet Cinsi metre kutru S. M. 

2000 meşe 2.80-3 14-16 

Çorum Belediye Ba~kanhğından: 

_ ..... -

Miktarı A. Uzunluğu Tepe kutru Dip kutru d' 
33 9· 12 Metre l 6 22 Çam elektrik 
33 9-12 Metre 18 25 ,, ,, 
34 9·12 Metre 20 27 ,, ,, 

100 Yekun 
Yukarıda miktarı, uzunluk ve kuturları yazıl• ~l~ 

hatları için ihtiyaç görülen 100 adet çam elektrik dd r 
Osmancık Ardıç ormanından kesilerek Çoruma le• 

1 

tirmeleri işi açık usul ile eksiltmeye konulmuştur. ~ 
Beher direğin ormandan kesilmesi ve Çoruaı• 

nakline aid muhammen bedeli beı liradır. 1 
Eksiltme 5 mayıs 939 cuma giinü saat 14 de ~ t 

dairesinde yapılacaktır. Yüzde 7, 5 muvakkat teP'10' 

liradır. Eksiltme şartnamesi Belediyededir. HerkeJe \r 

sız verilir ve gösterilir. e 
isteklilerin Belediyeye müracaatları ilin olunur. ,,/ ~ 

& . ~ı. 

Nakliyat-Boşaltma-Yükletme 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komi!yonund&P ~ 
3020 ton eşya, erzak, ve malz~me nakliyesi kapalı 

~~ 
~5 

1 

cksiltmey~ konulmuştur. 'i· teminat jflJ ltı 
~t 

Tahmin bedeli 5057 lira olup muvakkat 
radır. 

~ks~ltnıesi 15_ S.939 p_azarte~i giinü ıaat 15 dedir. ~,ıı ~ 
~ksıltnıeye gıreceklenn eksıltme günü 2490 sayılı . ~ 

nun 2 ve 3 üncü madd.,.lerinde istenilen belgeleriyle bıfı/ 1 
ihale gün -.e saatinden en geç bir saat evveline kadar ıeO ~~ Yo 
va teklit mektuplarını Ankara Lvz. amirliği Satınahn• ~o ~ 2 
yonuna vermeleri. 4~ 

ıJOf 
Adana Devlet Demiryolları işletmesi Eksiltme Komisyon ~ 

·ııt.O JI 
Adana depo una bir sıı:ne zarfında gelecek tahrtı 1 • i P" 

bin tou maden kömürünün vagonlardan tahliye ve istifi ı:~I ~ 
yıl müddetle müteahhıde vcnlmek üzere açık eksiltmeye~~ 
muştur. Heher tonun muhamm~n tahliye ve iştif ücreti .1 ' t. ı 
ruştnr . Süprüntü ve cüruf meyanındaki kokla miiteahb1de ~~ 
olacaktır. l 

Eksiltme 15.5.939 pazartP.si günü saat 15 de Adsıı: ~ 
letme müdürl~ğü _birıa:ıı.nda yapılacaktır. Buna ait şart~ııtl f,t 
mukavele pro1derı komısyonumuza müracaatla bcdelsıı dl 
l~bilir •. İıte.kli!erin nüfus ve ~yi ahlak belgelerile ve }.bİ 
veznemızc yatıracakları 180 lıralık uıuvakk'lt teminat J1l8~ ol 
veya nümunc i gibi banka mektubu ile t3m vaktinde 1J' 
caatlan. 

~~~~~~~~_,/ 
Müteferrik 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: / 

1 - 4 tane muhtelif tezgAh alınacaktır. Muh•"' 
bedeli 4000 lira olup ilk teminat milrtarı 300 liradır. ı5 

2 - Açık eksiltmesi 18.5.939 pertembe gDnll s•'t 
de VekAlet Satınalma Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Komisyondan alınabilir. ~ 
4 - İsteklilerin kanunun iki ve üçüncü maddele j,I 

yazılı vesaikle birlikte ilk teminat mektup veya ıo•lı 
lariyle muayyen ıaatte Komiıyonda bulunmaları. 



MOnakıısa Gaıetesi ~ Mayıı INQ 
------~--------~------------_.. ____________ ....... _ ~~,----------------------~~~--------.-,----------------------------~ 

Diyarbakır iskan Miidiirliiğiinden : ........ - = 
'fp lı r için 9"-100 lı ~ öl<iil p z rlıklu :ıtııı alma· 

~artJaı ı aıılunıak içı ı t>ı ipı··rin heı gün İtikan i larcısfo- 1 ~~ekkil komioyona müröClJtlan ilan oluııur. - - ı İtfaiye için lüzumu olan \'<' hepsine 885 lıra bedel tahmin edi· 
Askeri ~~abrikalar U. Müdürlüğünden : len 2000 metre yntakhk İzmir dokuması ile 850 kilo }erli pamuk 

lab . . . . açık ekıiltmeye konulmuştur. Nümuııelerile şartnamesi Levazım 
~ llHa e~ılen ~edel ı 210,COO lı.~a .. ol~n .. 3000 ton elektro· MQdürlüğünde görülebilir. istekli.ter 2l90 sayılı kanunda y.ı~ılı ve
to .Askerı Fahrıkalar Umum Mudurluğu Merkez S.ıtınal- sika ve 66 lira 38 kuruş ilk temıı:ı:t~ makbuz veya me.ı:tu bile bera
~ısyonunca 2:t6.939 peı 9embe günü saat 15 te kapalı ber 8.5.939 pazartesi günü sut 14 buçukta Daimi t::ncümende bu-

Muhammen bedeli 16800 lira olan 40 ton taıfiye edilmi' pa· 
muk yağı 17.5.1939 çarşamba wünü saat 15 de kapala zarf usnUl 
ile Aakara 'da İdare binasında utın atanacaktır. 

ıhele edilecektir. Şartname 10 lira 50 kuru~ mukabilinde lunmalıdarlar. (8.) (2695) 

t0n~an verilir. Talibterin muvakkat teminat olan 11750 • • • 

Bu işe girmek iıteyenlerin 1260 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vuik•lara ve tekliflerini ayni gün saat 14 de 
kadar Komiıyon Reisliğine vermeleri llb:ımdır. 

qht teklif mektublarmı mezkur ~ün saat 14 e kRdar ko- Hepsine 1050 lira bedel tahmin edilen Fatih kaymakamlığı da-
Q O 1 k 2 hilindeki yollar için alınacak 300 metre mıkiibı boğaz taşı açık ek· 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Daireaioden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, lzmirde Mığa:ıa Şe· 

Vermeleri ve kendilerinin de 249 sayı ı anunun 
~ ıiltmeye konulmuştur. Şartnamesı Levazım Müdürlüğünde görüle-
. Cij maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına bilir. istekliler 2490 sayıla kanunda yazıla vesika ve 7rı lir 75 ku-

fliğinden da~ıtılacaktır. (2993) 1-4 

~le alAkadar tüccardan olduk1arnıa dair Ticarrt Odan ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9.5.939 salı gü-
İle rnezktir gün ve saatte komisyona mi.ıracaatleri. nü saat 14,5 da Daimi Encümende bulunmaladırlar. (B) (2791) 

' ' • Tahmin edilen bedeli 46,000 lira olan 200 ton elek-
lutya Askeri Fabrikalar Umum Müdürliiğü Merkez Sa

lt 8 komi yon unca 2'l.6.939 perı;en,b' gthii ... a t l 5,30 da 

talı zarfla ihale edılece.k~ir. Şa.rtnaıne ı lira 30 k~ru§ 
~ırıde koınisyondnıı venhr. Talıblerın muvakkat temırıat 

So Jirayı havi teklif mektublarını mezkur günd~ sut 
~kadar komısyoHa vermeleri ve kendılerinin de 2490 
~ nunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle komisyo~-
~ •dıkJarına ve hu işle alakadar tüccardan olduklarına daır 
tcı Üd · k · ı k - · k ·· 
1 

as1 'e~ı ası e mez ur guıı ve aalle oınısyona mu-
t Ctj, 

' 2 • Tahmin edilen bedeli 6500 lira olao 4 kalem VP ce 
O takını Hadde ilindıri Askeri Fabrikalar ı.ınıunı mü· 

tU nıerkez satmalma komisyonunca 19.6.939 pazarteısj 
81l•t 1 S de kapah zartla ihale edilecektir. Şartname pa· 

1°larak komisyondan verilir. Talip!erin rnuvvakkat teminat 

• • • 
Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu, Zühreviyc bastanerilc Zeynepkl· 

mil Doğum evine lüzumu olııaı ve bor:::pıine 1782 lira 19 kurut bedel 
tahmin edilen mutfak levazımı ve ı> air~ aç ak eluiltmeye kon ~lmuş
tur. Listesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görillebilir. lıtekli
ler 2490 sayılı kanunda ya21la vesika ve 133 lira 6ö kuruşluk ilk le· 
minat makbuz veya mektubile birlikte 15.5.939 pazartesi günü 
saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2931) 

• • • 
Büyükdere meyva islah istasyonuna lüzumu olan ve hepsine 

1198 lira 50 kuruş tahmin edilen demir boru vesaire açık eksiltme· 
ye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Js
tekliler 2490 sayıla kanunda yazılı veıoika ve 89 lıra 89 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 11.5 939 perşe.mbe günil 
aaat 14.30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. ( 1) (2855) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

1- Bir metresine otuz dokuz kuruş kıymet biçilen 64512 
metre vasıf ve örneA-ine uygun yatak ve yastık kılıflık bez kapa• 
la zarf usulü ile 17.5.939 çarşamba günü saat lO da satan alma· 
cakhr. 

2- Şartnamesi 129 kuruş karşılıtında Komiıyondan alanabile• 
cek olan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 1887 liralık ilk temi· 
nat banka mektubu veya vezne makbuzu ile şartnamede yazılı 

belgeleri muhtevi teklif mektuplannı belli gün saat dokuza kadar 
Komisyona vermiş olmalan. (1566) (~6) 1-4 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

Eksiltmeye konulan iş : Sıhhi Müze binaaında yapılacak 
sinema binuı. i ıra 50 kuru~u havi teklif mektupluını mezkur günde :;a

~e tadar komisyona vermeleri ve kendilerin de 2490 sa- Cinsi 
llunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik.le komisyoncu ol· 

Mikdarı Muham. be. 
Lira krş. 

% 7,5 tem. 
Lira krş. 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Keşif bedeli : 5993 lira 68 kuru,. 
Muvakkat garanti : 450 lira. 
İstanbul Sıhhi Müzesinde yapılacak ıinema intaab iti açık ek

ıiltmeye konulmnştur. 't rına ve bu işle al!kadar tüccardan olduklarına dair ti- ___ • -----

Odası ves!kasiyle mezkur giin ve saatte komisyona mü- Mo-tö-r -;-:~t ıo.6~0,- 798 75 Pazarlık 14,45 Eksiltme 8.5.939 pazartesi günü ıaat 15 de Cağal~lunda Sıh· 
bat ve İçtimai Muavenet Müdürlilğ"ü binaaında kurulu Komisyonda 
yapılacakbr . 

tı 

• ~ • :rahmin edilen 3000 lira olan 30 ton Lüleci kili. As· 
•brıkalar umum müdürlüğü merkez satınalma komı~}O· 
19.5.939 cuma günü saat 14 te açık t:ksilme ile ilıale e· 

ktir. Şartname parasız olarak komisyondan verilır. Ta· 
tın rrıuvakkat temiııat olan 225 lıra ve 2490 ayılı kanu-
2 Ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmndıkla· 
~e bu işle alllkadar tüccardan olduklarına dair ticaret o· 
"~sikasiyle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

~' • Tahmin edilen bedeli 17,O1 O lira olan 60 aded 
•e baıhğı Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü mer

~~ltınalma komisyonunca 21.6.939 çarşamba günü saat 
~ k kıpalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız ola· 
~~ 0~isyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminatı olan 

hra 75 kuruşu havi teklif mektublarını mezkur günde 
14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 

~111• ••yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
~Yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 
t lıtına dair Ticaret Odası vesikasile mezkur gün ve 
~ kouıisyona müracaatleri. 

~kıra Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

J - Aşağıda cins ve miktarı yazılı ve nümuneleri ko· 
0•da mahfuz kahlar pazarlıkla satın ahnacaktır. 

6
2 - Taliplerin teminatlariyle birlikte 3.5.939 çarşamba 
•aat 14 de Ankara Lvz. Amirliği Satınalma Komis

tı- gelmeleri. 

~ adet parselen tabak 
'"\l\J ,, çay fincan 
30 ,, sürahi. 
~ 

~Zahir;, et ve Sebze: 
~••fiye edilmiş pamuk yağı alınacaktır. Bak: D. D. Y. 

tına. 

"'- Aylık Zirai, Sınai, Ticari v~ İktisadi 

lUTUN MECMUASI 
Sabih ve Başmuharriri 

lsmall Ziya Bersls 

i.tanbul, Galata, Perşembe Pazarı Aslan Hanı, 
4 üncü kat No. 1 

:il tneıleki mecmuayı biltün okurlanwıza ve bilhassa tütün 
'-reti ve ziraatı . ile meş~ul olanlara hararetle tavsiye ederi.ı. 

1 ".-..-..-..-. -·--1,j ~-------&tıtnn Milteahhıtler 

~UN AKA SA' Y 1 
Okur ve takip ederler 

0 
Çtınkil bu Gazete 

tılarısı en emin rehberidir 

Taklit hiç bir zaman 
aslının yerini tutamaz 

MüNAKASA 
GAZETESi 
Rakipsizdir 

1 - 3.IV.939 tarihinde kapalı zarf usulile ihale edile-
ceği ilin edilen İdaremizin "2 ve 8,, numaralı tekneleri i
çin alınacak mikdarı yukarıda yazılı motörler pazarlıkla ye· 

niden eksiltmeye konmuştur. 
11 - Muhammen bedeli, muvakkat teminat parası ek· 

siltme şekil ve saati hiznsmda gösterilmiştır. 
III - Eksiltme 3.V.939 Çarşsmba günü Kabataşta 

Levazım Şubesi Müdüriyetindeki Alım Komisyonunda yapı 

lacaktır. 
IV - Şartnameler her gün ıözü geçen Şubeden para· 

sız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 

atte % 7,5 güvenme paralariyle mezkur Komisyona gel· 
mel eri. (2750) 4-4 

• • • 

fstelı liler şartname, keşif hulbası, proje ve buna batla diter 
evrakı her gün komisyonda görebilirler. 

istekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 ıayılı kanunda 
yazıla vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte bu İfe benzer 5000 liralık it yaphtına 
dair ekıiltme tarihinden 8 gün evvel fstanbul Vilayetinden almış ol
duklan vesikalarla bir:ikte belli a-ün ve saatte Komiıyona ıelme-

leri. (2780) 

Kapalı zarf usuhle eksiltme ilanı 
Kayseri C.H.P. İlyönkurul Baskanlığindan: 

1 - Eksiltmeye konulan iş. Kaysetide yapılacak halkevinin sat
hızemine kadar temel hafriyatı ve inşaatı yapılmakta olda~u cihet
le sathı zeminden itibaren binanın heyeti umumiyuinin inşaatı ek· 

1 - 24.IV.939 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapı· siltmeye konulmuştur. İnşaatın heyeti umumiyesinin bedeli ketfi 
lacağı ilAn edilmiş olan 400.000 kutu dolma Tüfenk kap· 127749 liradır. Bu bedeli ketiften sathı zemine kadar yapılan temel 
sülü münakasasında şartname haricinde teklif alta bulunul- hafriyat ve inşaat keşifnamedeki oisbet üzerinden tenzil edildikten 
duğundan ihale olunamamıştır. sonra geri kalan kısman heyeti umumiyeıi ihale edilecektir. 

il - Pazarlık 3.V.939 çarşamba günü saat 13,30 da 2 - Bu işe ait şartnameler ve evrakı saire tunlardır. 

K . A - Eksiltme şartnameıi 
Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım omıı· A. 8. - Ekıiltme şartnamuine ek f B rtname 
yonundll yapılacaktır. B - Muknvelenamo projeıi 

IH - Muhammen bedeli 25876 lira muvakkat teminatı C - Baymdırhk itleri Genel tartnameıi 
1940.70 liradır. D- Keşif cetveli, silıilei fiat cetveli; metraj cetveli 

iV - Şartnameler her gün 149 kuru~ bedel mukabi· ~ - Proje ve sair evrak . . . • . 

ı . d k rda sözü geçen Şubeden alınabilir. 1 lıteyenler bu şarlnemelerı ve evrakı saareyı Kayserı parti bar 
ın e yu a k 1 - bT l 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· aD ığında gore 1 ır er. 
3 - 29 Niaan 939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksil· 

atte % 7,5 güvenme paralarile mezkur Komisyona gelmele· tmeye konulan bu kurağan ihalesi 10 mayıs 939 perşembe günü saat 
ri ilAn olunur. (2849) 4-4 11 de Vilayet parti Merkezinde hyönkurul tarafından yapılacakhr. 

7 ar me 2 t 4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakhr. 

Posta Telgraf ve Telefon Fabrikası 

Müdürlüğünden 

Fabrika ambarında mevcut tahminen 3356 kilo graf t açık art· 
tırma ile satılacaktır. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 10 kuruş ve tem r.mının 
muvakkat teminata 25, 17 liradır. Arthrma 8.5.939 tarihine rastlayan 
pazartesi güoü saat 15 de yaplacaktır. İsteklilerin şartnan.eyi gar
mek için her gün arttırmaya girmek için de muayyen gün ve saatte 
Fabrikada mütetekkil Komisyona müracaatları. 

(2774) 3- 4 

SAYIN MÜTEAHHiTLERiN 

NAZARI DiKKATiNE 

Teahhüt edeceğiniz binalardaki bilclimle 

Elektrik: Tesisatları 
mükemmel ve müsait şeraitle yapılır 

Nafıa Vekaletinin 2 ci sınıf 
Elektrik teıiaatcısı ehliye!namesini haiz 

SAİT SAVCI 
Beyoğlu, Tünel Meydanı, 517 

2 ci kat Tel. 42956 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek için Nafıa MüdOrliiQ'l\nden 
alanmış ehliyetname ile cari ıenenin ticaret oda11 vesikaıını ibraz 
etmeai ve bir mühendis veya fen memuru iıtihdam ; eylemeıi tart• 
hr. 

6 - Muvakkat teminat miktan 8500 liradır. 
7 - Teklif mektuplan yukarda yaıalı gün ve saatten bir saat 

evveline kadar Parti Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 
Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (300.J) 1-4 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttrma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Ekıiltmeye konulan İf : Şitli çocuk haataneai müıtabdemin ko· 
tuşunda yapılacak inşaat 

Keşif bedeli : 4460 lira 35 kuru' 
Muvakkat garanti : 335 lira 
Şişlide çocuk haıtıınesi müstahdemin koiu,unda yapılacaak 

inşaat işi açık ek,iltmeye konulmuştur. 
ı Eksiltme 8.5.939 pazarteıi gilnü saat 15,30 da Cağaloğlunda 

l 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu Komisyon
da yapılacaklar. 

istekliler, şartname, keşif hulasası proje, ve buna baj'h dij'er 
evrakı her gün Komisyonda görebilirler. 

İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yaı:ab vesikalar ve bu ite yet~r muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektubu ile birlikte bu işe benzer 3000 lirahk iş yaphtına 
dair eksiltme tarihinden 8 güo evvel İstanbul Vilayetinden almıt 
olduklan vuikalarla birlikte belli gün ve ıaatte Komiıyona gelme-
leri. • (2781) 
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QUA TRIEME ANNEE No. 1045 MARDI 

Quotidien des Adjudications 
ADMINISTRATION 

•• • 
ABONNEMENTS 
Ville et Province 
3 MUIS Ptrs 450 

6 " 850 
12 " 1500 

Etranger : 12 mois Ptrs 2700 " AZ.ETE Si Y oghour tchou Han 

l er Etage, N. 3-4 
Galara, Perchemhe Hazar 

Le No. Pirs 5 

Po-;;;-İa Publiciti-~;;-dresser 
a ı·Admiuistration Journal Professionnel des Fournisseurs"'et .:des Entrepreneurs de l'Etat 

t 

Telephone : 49442 
Boite Postale N. 1261 

11 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudication 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 

Cahier ies Chargea 
Jours Heures 

d'adjudicat. eıtimatif proviııoire 

A) Adjudications au Rabais 

Constructlons - R6paratlons - Trav. Publlcs-Mat6riel de Conatructlon-Cartographl• 

Conıtr. rez-de·ehauHee bib\io- Publique 956 80 71 76 Vil. Balikesir 4-S-39 10 -
tbcque iı B .. lıkesir 

Constr. atation seleclion au bourg Gönen 
Conıtr. deux guerites pour gardien 
Druıement carte elat actuel ville Bor-

nova 
Conıtr. march• pout animaux (1 partie) 

(aj.) 
Conıtr. Maison du Peuple a Koy1eri 

( 1 partie) 
Etudes et projeta de l'eau potable de la 

ville d' Adıyaman 
Acbcvement constr. batisso rnunicip le 

Alatehir 
Conılr. marche cer6ale1 a Alaşehir 
Rep. cheminee 

" 
" 

Puhlique 

Pli cach. 

Gre a ır6 

Publique 

" Gre a gr' 

1003 48 
663 -

1000 -

9565 13 

127749 -

2700 -

8879 40 

6935 46 

,, " 
Dir. Trav. Pub. bııJir 

75 - Muoicip. Borıııova 

" 
Tire 

8500 - Preı. P.R P. a Kayıeri 

203150 Municip. Adıyamaa 

Ala,ohir 

" " 57 - Com. Ach. Iot. Ank. 

11-6-39 10 -
4-5-39 15 -

17-5-39 15 -

5.5.39 15 -

18-S-39 l 1 -

:l2-5-39 11 

17-5-39 11 

17.5.39 10 -
4-5-39 10 -

Prodults Chlmlquea et Pharmaceutlqu s·lnatrum nts Sanltalres-Fournlture pour Hopltaux - --~ ~ . -··--- ...,.._ 
Toile pour bandage: 300000 p. (Cah. eh. Gre a gre 35000 - 3625 - Com. Ach. Minisl. Def. Nat. Ank. 8-5-39 11 -

P. 175) (aj.) 
lnıtrument de phyıique : 6 lota (aj.) Publique 375 - 27 20 Com. Ach. Ecole lng. Gümuşıuyu 4-5-39 14 -
Acide azotique : 100 t. (Cab 130 P.) Pli cacb. 26000 - 1950 - Com. Ach. Oir. Gen Fab.Mılit. Ank. 20-6-:\9 15 -

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux - Taplsserle ete. 
-~ -~--- ____ ,,, ... ~ 

Canape, fauteuih, pupilre et autreı ar- Publique 
ticlcs ci'ameublement: 67 lots 

Tranaport - chargement - d6chargement 

Cbargemeot et dechargemenl bouille : Puhlique 
20000 t. 

Dlve~ 

A11iette1 en poreelaine : 900 p. - tassea 
pour the : 300 p. • carafeı : ao p. 

Bceufs : 90- ı 00 letes 
Cuivre Electrolite: 300 t. (Cah. eh. L. 10,50) 
Zioc Electrolile : 200 t. (Cab. eh. L. 2,30) 
Cylindreı de laminerie : 4 lots 
Coquillu avec tete : 60 p. {Kokıl ve Baş· 

lığı?) . 
Terre argile : 30 t. 
Divera 'tabliı.: 4 p. 

Provlalons 

Gre iı. ıre 

Pil cach. 

" 
" 
" 

Publique 

" 

1835 90 

210 00 -
46800 -
6500 -

17010 -

3000 -
4000 -

Huile de eoton : 40 t. Pli cach. 16800 -

B) Adjudications a la surenchere 

Decombru bati!'ses Publiqae 
Gre i gre 

srıo -
15 -Grillea en fer et porte ete. 

5 

b) 

Cioıi 

Ahşap 
hane 

YEDELER 
Ankara Belediyesinden 

Mahallesi Ada Parsel Muham. Bed. 
Lira krş. 

Eıki kur- 1310 6 60 OU 
tuluı is· 
tasyonu 
civarı 

Muvak. Te. 
Lira krŞ' 
4 50 

Yukarıda muhammen bedeli yazılı ahşap hanenin en· 
kazı arttırma suretiyle satılacaktır. İhalesi i5-V-39 salı gü
nü :saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin imar müdürlüğünden 
müteşekkil komisyona müracaatları. 

• • .- Cinsi Mahallesi Ada Parsel Muh. bed. %7,5 Tem. 
Lira L. kş. 

Ahşap hane Duatepe. 285 22 550 41 25 
Yukarıda muhammen bedeli yazılı 6 kapı numaralı 

ahşap hanenin enkazı arttırma suretiyle satılacaktır. ihalesi 
8.5.939 pazartesi günü ıaat 15 de yapılacaktır. Taliplerin 

137 70 Dir. Douanea lmportation lzmir 11-5-39 15 -

180 - Com.Ach.Expl.Cb. de fer Etat Adana 15-5-39 15 -

Com. Acıh. lat. A.k. 3-5-39 14 -

Dir. EtRhliı. Immigres Diyarbakır 
11750 - Com. Ach. Oir. Gen. Fah. Mil. Ank. 22-6-39 15 -
3450 -

" 
,, 22-6-39 15 30 

487 50 
" " 19-6-39 15 -

1275 75 
" " 21-6-39 14 -

225 - ,, ,, 19-5-39 14 -
300 - Com. Ach. Mio. Def. Nat. Ank. 18-5-39 15 -

1260 - Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 17-5-39 15 -
Bur. Exp. Haydarpafa et lzmir 

41 25 Muaicip. Ank. 8-5-39 15 -
5-5-39 13 -Com. Pcrm. Municip. lıt. 

ımar müdürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaatları. 

lzmir ithalat Gümrüğü Miıdürlüğiin<len : 

No. markası 

Tesbit Etyanıa 
202 GJBA 
201 AB 
196 LCK 

198 
1186 

1186 

6459 

Gram Haddi Kıymeti Cinıi Eşya 
No.ıı Kilo Rumi Lira K. 

10836 19 500 8 80 100 00 Pamuklu ipek peluş 
1-100 7544 000 80 75 00 Alçı , 

37 000 875 6 00 Nitrat dö potaı ı 

22 000 40 l 00 Ağaç kuadura lcahbı 
2 adet 7 57 4 00 Altın kaplı çerçiveli 

1 adet 15 00 

Sellütoit yazı kaçak 
kalemi dolma 
Kaçak altın kol saati 
NOT: Ayni gilode 
bir çok kaçak eşya 
daha 1&tılacaktır. 

Yukarıda yazılı altı kalem etY" 5.5.939 glnü saat 15 te açık 
arttırma 11uretiyle satılığa çıkarılacakhr. Dahilde alıc111 çıkmazaa 
15.5.939 günü de ecnebi meml~ketlerine götürOlmek üzere müza
yedeye konıılacağınden isteklilerin o gilnil lzmir ithalat gümrüA"üode 
müteşekkil ntıf komiıyoııuaa müracaat etmeleri ilin olunur. 

1 / 

AVIS OFFICIEt-S 
Du Ministere des TravaLI~ ~ 

Publics rt' 
L'adjudication de 22 appareil~ telegraphiqnes t~pe ~;11ı• 

d'une valeur estimative totale de 3058 livres aura Jı~u,7 ~,ı 
soıımıssıonnaires, a nouveau souı pli cachete, le samedı 2. 

11 
~ 

939 a 11 heııres, par devent Ja Coınmi:ssion d'sdjudicB~1~, ~ 
Maıeriaux siegeaııt doıı::ı la Cbanıbre de Ja Direction de,, k.ı" • 
riaux an !ocal du Ministere des Travaux Publics a M1 ~ 
Le cautionnement provisoire est de 229,35 Jivres. . .~ ~t 

Ou peut se procurer le cehier dPs chargf's d'adjudıc 1 
et details gratuitement de h Direction des Materiaux dil re 
M. . . , A k L . . . d . rnetl · ınıstere a ~"\.n ara. es soumıssıonnaıres owent re ,. 1 
la Commis:)ioıı, contre recepisse, le mem3 jour ju~quııptl 
heureQ, lturs offres en meme temps que le cautionneoıeııt rf'. 
visoire et les certificats precises dans Je cahier des cb11;J 

( 1290) (2421) 

Müteahhitlerin Takvimi 

Çarşamba 3.5.939 

Bakır l'e pirinç malzemesi (0. O. Y.) No 1001 
Su projesi tanzimi (Pendik Beled.) No 1019 
Olçil ve Kontrol aletleri (iııt. Elektrik i,ı~rl) No 1020 
Abtap köprü için levha (Samıun Vıliyeti) No 1025 -
Su iıaleıi proje tanzimi işi tOımaneık Kauıı Beled.) No 1 
Un (Manisa Tümeni) No 10l8 ~ 
Alkol, uit ıülfGrik, amonyak v. ı. (İnhi1&rlar U. M6d.) No 1 

Kaputluk kumaş (M. M. V.) No 1030 
Muhabeıe flaması ,, ,, n No 1031 
Su tuııatı için boru ferşiyah (Dıtanhiur Beled.} No ıOJO ıfl 
Bina tamiri ve tadili (Bornova Ziraat Muca~ele f&ta1yoou) ~I \t. 
SooJaj barakası inş. (Yeşilköy Meteoroloji istasyonu) No 1 ıl i. 
Elektrik tayıcııu tnmiri (Bandırma Beled. Elektrik i,ıet. fd., N° "ti 
Telefon ve paratoner malzemesi (İ.t. Beled.) No 1031 
Kilometre taşı (Kayseri Vilayeti) Ne 1034 
Okul bina11 tamiri ,, ,, No I034 
Motör (iobiaıırlar U. Müd.) No 1035 
inhiıaler mamulatJ nakli (Antalya İnhisarlar M8d.) No 
Haydarpaşa liıesi bahçeeinin dikenli tel ile ıu teaisatı 

Liıesi SAK.) No J0]8 
Dolma tüfeak kapsülü (İnhisarlar U. Müd.) No 1039 
Pirinç ve sadeyıığ (M rmara Üuubabri SAK) No 1041 
Elektrik tesisatı tamiri (Ank. Lvz.) No 1044 

fi 
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Mercredi 3.5.939 

Materiel en cuivre el luiton (Ch. Fer Etat) No 1001 
Dre111emaDt projet d't'aU (Municip Pe11dik) No 1019 
lnstruments de meıure et de contrôle (Dir. Gen. El•ct:t· 

No 1020 
Plaque pr. pont en boiı (Vil. Samıun) No 1025 
Dressement ı;rojet pr. adduction d 'eau (Municip. 

No I028 
Farine (Div Mani&a) No 1028 I~ 
Alcool, acide sulferique, ammoniac ele. (Dir. Gen. Mooop.) N' 
Etoffe pour capoteı (Min. Def. Nat.) No I030 
Flamme de corrupondance (Mi11. Def. Nat.) No 1031 
Pose tuyaux pour inslall. eau {Municıp. Dotanhiaar) No ıo3D ı~ 
Modif. et ı epar bitisse (Station Lutte Agrie. Bornova) No ıor: 
Conıtr. baraque ıondage (Stıı tion M6teoroloa-ique Yetilköy) N;/ 
Repar. <:ompteur electr. (Dir. Expl. Electr. Municip. 8•11 

No I031 
Mattriel telepboniquea et paratonnerre (Municip. lat.) No ıoJI 
Pierreı kilometrique1 (Vil. Kayseri) No 1034 
Repar. batiue ecole ,, " No 1034 
Moteur (Dir. Gen. Monop.) No 1035 ~ 
Tran1port orticles monopoliıeı (Dir. Monop. Antalya) No l (CI 
in.tali. eau et cl6ture fil barbele judin Lycee Haydarpa .. 

Acb. Lycee H. paşa) No I038 
Capsules fosil (Dir. Gen. Monop) No 1039 
Riz et beurre (Baııe Navale Marmara) No 1041 
Rep. in.tali. eleclrlque (lot. Ank.) No 1044 

imtiyaz sahibi ve yazı İfleri Direktörü : fıınail Girit 

Baaaldıtı yer: Merkez Ba11mevi, Galata 


