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Umum Tüccarların ve rnüteahhitlerln mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Senenin ilk iki Aym-a ait İhracat ve ithalatımız 
Ticaret Vekaleti konjonktür bülteninin Mart nüshasın· 

dakı rakamlara nazaran ı 940 senesinin ilk iki ayındaki ihra· 
catırnızm, dünya ticaretinin azalmış olmasına rağmen, geç.en 
''nenin ayni devresindeki ihracatımizdan, 1.5 milyon lıra 
daha yüksek olduğu ve ihracat ve ithalatımızın memleket· 
ler \'e maddeler itibarile aıağıda gösterildiği veçhile terek 
~\ip ettiği anlaıılmııtır· 

ihracatımız =ı 1 Maddelere göre mukayeseli 
. Şubat nihayetine kadar olan . cetvel. 
•hracatımız. 1936 _ 38 seneleriıı· AşAğıdakı cetvel ıhracatımız.ın 
de vasati 21 5 milyon lirayı bul- 1 takriben yüzde 85 ini teşkil eden 
laıuş, 1939 s~nesinde bu miktar ı muhtelif maddelerin 939 ve 940 
2o,7 ınilyon liraya inmiş ve 940 seneleri ilk iki aylarının yekun 
lltncsiude ise 22,2 milyon liraya 1 itibarile umumi ihracatımızda 
Çlkıtrak memleket lehine ebem- ı ne mevki aldıklar1111 göstermek-
laıiyelli bir iıılıişaf kaydetmiştir .• ,. tedir: · 
l939 senesi ilk iki ayında ibra· İhracatımızın maddelere gö· 
cttıınıı.ın yüz.de 5~ ini çekmiş re ayrılışı "Şubat nihayetleri 
01•ıı Almanyanm 910 senesinde· itibarile" T. L. 1000 
~i ibracatımız.a ancak yüzde 2 1930 1940 
niaL ·t· d • • k t · l Tülün 4.3&> 4.000 
~ ın e ıştıra e mış o ması· 1 480 2 171) n. t d d 1 b Üz.üm, incir 

YG ~ğıneo kay e i en u .teza· Fındık, fıstık 2.590 2.000 
tG l~ ıhracatımız.ıo harp konJonk· Zeytinyağı 190 1.840 
tt'Une muvoffakiyetle inbbak Tiftik, yapağı 1.930 J.480 
di~c:lcte olduğunu göstermekte- Fasulye, nohut v.s. 6~0 J.150 

· Arpa, buğday 700 1. il O 
Altnanyanm 940 senesinde pi- Balıklar 250 690 

~laanıız.dan alamadığı mallardan Krom 580 6~ 
~de 40 ım İngiltere ve Fran· Bakır 170 350 

'-Ya, yüz.de 35 ini İtalyayn ve Maden kömüril 190 90 
~Gtekabi yüzde 25 ini de Bal Kendir, koza v.a. 140 650 

l llnlar ile diter bitaraf devlet· Deriler 6
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... ıntıııak kabil olmuştur. A· l20 250 
'"~ıı:! ı_. I h 1.f Yumurta lt1t 8

\(
1 CP.tve mu te 1 ruem· Diğer memleketler 4.040 2 96\) 

d ttlcrin Türkiye ile ihracatın· ____ • _ 
tı aki hisselerinin son senderde Yekün 20.700 22:200 
t 'dşckilde degittiflini iÖltermek- 1939 ıenesi ilk iki ayına na-
t r : 
lhr uran, 1940 seneıioin ayni de· 
... ~c tımızın memleketlere vreai zarfında kıymet itibarile 
}' Ore ayrıldiğı <Şubat niha· bir tezayüt au.eden bazı ihraç 
•llerı itibarile yila:de niı· maddelerinin miktar ve fiyat lıa-

betleri> reketleri şöyle olmuştur : Zey· 
1 1936 38 1939 1940 tinyatı ibracab 590 tondan, 
ı:1!8 7 IO 3o 4690 tona ve ihraç fiyatları 32,5 
~~t, •• Fransa 7 6 281 kuruttan 39,3 kurup, balık ih-
~~ a?lar i 3 11 racatı 2900 tondan 7400 tona ve 
A.lıtı•rılca B. D. 12 8 9 1 ihraç fiyatları 8,8 kuruttan 9,3 
b~~~ya (Avuıl. 54 58 ~ r kuruşa, yumurta ihracatı 6,9 mi· 

'hr llı•lbleketler 18 15 20 iyon adetten 10,~ milyon adede 
-- -- ve fiyatlar da l,ı kı.ıruıtao 2,4 

i lUO 100 100 kuruıa yükaelmit ve üzüm ibra-
tij htacataınızıo maddeler itiba- ı cali 5.800 tondan 14 3to tona 

t terekkübü bakımından 940 çıkmış ise de ihraç fiyatı 16,9 
*'ne.inde büyük fnrkl r olma· kuruşh.n 12,5 kuruta inmiştir. 
~kltla beraber tütün, faodık, tif· Pamuk ihracatı her ne kadar 
' ' butday ve maden kömürün· 12,700 balyeden 9,500 balyeye 
trı 2 d·'1.A - ' d t• 'h f' r 11:ıilyon lirahk noksan ih· ~muş ıse e vasa ı ı raç ı· 

t~~•t Yapıhnlllına mukabil zey· yatlarmın 43 kuruştan 91 kuru
·lı~~•tı, Üzüm, incir, fasulye, ba- şa ~akması ihracatın. kıymet ili· 
L Yuınurta pamuk kendir barıle artmasını mucıp olmu~tur, 
111.Ql.l. • ' ' • • • 
~ • krom ve bakırdan takri· Faaulye ıhracatı ıkı ay zarfında t-:. 4,5 ınilyon liralık faz.la ib- 4780 tonu ve ihraç vasati fiyata 
t(i t. Y•pdınışbr. Maden kömü· 15 kuruşu bulmuıtur. 
t'~ tıftik, buğday ve tütün ib- İthalatımız : 
t~ •laınıl miktar itibarile henüz Ecnebi memlekellere olan eski 

ıtn •e · · · · b 1 b l · kt d.l ~., . nenıo sevıyesını u ma· orç aramızı ve yenı a e ı en 
~G .. ~ e de bilhaaısa maden kö· kredi anlaşmasına ait amortis· 
"ıtıı ~e buğdaylarımızın ve kıs· man takıitlerini ödeyebilmek için 
~lltd de tütünlerimiz.in geçen aktif bir ticaret muvazenesi te
dtn en daha iyi fiyatlarla el- 1 mioinden, yani daimi surette 
dik~ Çı~ar!ltıuş olduğu şayanı ithalattan fa:ıla ihracat yapmak
~),~ttır. iki aylık vasati ihraç tan başk~ çaremiz olmadığı ma
l't'İtıd rı .ıeçen seneııin ayni dev· lumdur. ithalat rakamlarııım td· 
tGtıd tkı fiyatlara nazaran lÜ· kiki bu bakımdan endişeye ma
~de 84 kuruştan 90 kuruşa, hal olmadığı ve filhakika 1939 
•-._ 'Yda 4,7 kuru'itao 6.5 ku· 1 aenesioin ilk iki ayındaki 18 mi
._ ~ Qıaden kömürünün tonun- iyon liralık itbalita mukabil 940 
~dtr ~uruştan 1 ~00 kuruşa senesiııin ayni devresinde ancak 
fılldık YU~ıelmiştir. ihraç edilen 10.5 milyön liralık bir ithalat 
•ııı, r tı:ııktaranm artmış olma· yapıldığı ve yalnaz iki aylık kı· 
tı), d~iıı:ıcn fiyatların yar.ı ya· sa bir ııaman zarfında ticaret 
4'ıııaı ~ftı:ı6ş bulunmuı bu mad- muvazenemiz.in 11,7 milyon li
t.ıı-._ı::;raç kıymetinde görülen ralık bir atkif fazluı arzettiği 

t ıebep olııuıtlur. ıörülmektedir. 

§ !Ut-

Müteahhit 1 er in T eı k v imi 
----- ---· 

YARIN 5. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

D. D. Yolları : 
Tutkal (No 1357) 
Karton bıtume (No 1358) 
Gres yağı (No 1372) 

Edirne Ask. SAK: 
K. ot (No 1359) 
Mutabiye ma1ıemeai tNo 1371) 

Adliye Veklloti: 
Mobilya (No 1364) 

İstanbul Maarif Müdürlüğii : 
Liks lamba (No 1364) 
Havlu (No 1364) 

Jandr. Gen. Komut. Ank.: 
Telefon makinesi ve nntral (No 1364) 

M. M Vekaleti: 
Liı oleum (No 1364) 
Kereııte (No 1365) 
Tülbent (No 1374> 
Gömlek (Nu 1376) 
!!eza (No 1378) 
İstanbul Belediyeai: 

Polildinık bina•• lnş. (No l %5) 
Saoaııaryan hanı tamiri (No 1370) 
Otomobil (N.ı Ul78) • 

Haydarpaşa Lisesi: 
Eıb111e imıılı_>eııi (No 1365) 

Maarif Matbaası Müd.: 
Paspartu ki.iı dı (No l:J65) 

Harp Akademisi SAK: 
Köhne fotin (No 1365> • 

1 Aakerl Fabr. U. Müd, SAK Ank.: 
1 Liııtere pamut• (No 1372) 

İıtanbul Komut. SAK : 
Tevhit eemeri (No 1371) 
Mab.emei nakliye arabuı (No 1371) 

Toprak Mahsulleri Ofiıi Aok.: 
Ambar ve idare binHı inş. (No 1371) 

Gaziantep Nafıa Müd.: 
Memur nlori inş (No 1371) 

İçel Defterdarlığı : 
Buhar makinesi ve kızanı (No 1371) • 

D.D Yolları Malatya: 
Muhte1if oşyıı (No 1371) • 

İst. Ziraat Mektebi Müd.: 
Freze makine11i ve teferruatı (No 1372) 
İst. Üniversitesi SAK: 

Telefon tea:aatı (No 1373) 

İst. Gümrükleri Başmüd : 
Ayakkabı ainek otomobili m•kavva 

tıı (No 1.373) • 

Tophane Lvz SAK: 
Dü~me (No 1374) 
Mulı:nva (No U74) 
Mahmuz (No 1.374) 
Sıhhiye erbaı çantaeı (No 1376) 
Karyoia (No 1378) 

Erzurum Askeri SAK. : 
Arpa (No 1375) 

Aııkara Belediy.eıi : 
Motopomp (No 1376) 

Deniz Lvz. SAK! 

ku-

Türkiye Demir ve Çelik Fabr.: Dımiz motörü (No 1376) 

Şo•e ır.ş (No 13tı6) Çanak. Vakıflar Müd.: 
İnhisarlar Umum Müd. : 

Çelik eaç (No 1367> 
Soda (No 1368) 
Külte lurşıın (No l. 68) 
Si indir yağı (No 1373) 
ince kınnep (No 1,72) 

İsparla Ask. SAK 
!iığır eti ve &al'lan (No 1368) 
Sadeyafı' (filo 1369) 

Çanak. l ci Alayı SAK: 
Yulaf Sadayafı' va k. •oiıan {Ne l"S) 

İz.mir Belediyesi: 
Kanalııaayon inı. (No 1368) 
Otobüs lı:anape kı.ıfııırıaın _yıkaaa \le 
' ütülenmHI işı (NG 1369) 
Kaııalizuyon inı. (N• 1368) 

Mersin Beled. 
Suprüntii (No 1368) ,. 

Bolu Orınao Okal• Direk.: 
laıı:arpin (No U70) 

Keıvan aarayı tarnırı (No l37ô) 

Çanak. Mıt. Mvk. SAK: 
ı Eceabat mendıreA-i in~. (No 131b) 

Çorlu Kor SAK: 
Otomobil mal:ıenıHı (No 1377) 

Balıkesir Askeri SAK : 
Halka, den katran (No 1377) 

Tekirdağ Vilayeti: 
Hizmet otomobili (No 1378) • 

Kayıeri Aık. SAK: 
Yemeni (No 1378) 

Vize Aıkeri .SAK : 
Yulaf, k. ot arpa {No li7i) 

YdkHk Ziraat EnıtiUbii: 
Bakır, dıkıf ıııakiaHİ Y •· (No U7i] • 

Hamİf : [] Tıl'Jlalt ljWe alıanııı ıuı· 
maralar, ışıu ~&Dj• ••7111 ıı•Hte4'e ... r
o1d$nu iÔ•lorir. 

[•J Sonuad.a yıldı:ı: ifareti b11lwau ifte 
m-1ede10 aittir. 

Ui39 aeneıinin ilk iki a} ınd• i[&rlilmeyeo memleketim iade t•· 
itbalıitımı:r.au yüzde 48 ini temin diye mun:ı.euHioin temini içiu 
etmiş olan Almaııyanın 1940 ae· Y•iine çare oldul}u döıüuQlo
uesindeki ithalatımıza 11.Dcak bilırae de memleket ekonomiıi
yüzde 28 uıııbetinde iştirak ede· nio rahatça işlı1ebilmesi için bi· 
bilmiıı oldutu ve Türkiye itha· rinci derecede ibti1acımız elan 
latıoda bu suretle kaybettiği his· bazı maddelerin i~bali icap ede
senin yüzde 40 ıoa Amerikanın, ceği de tabiidir. ithalat rakam
yüzde 35 ine ltalyanın, ve yüz- , larımız bu büıwdı&u tetkik edi· 
de 15 iııe de lııgilter~ ve Fran- lince, mayima.hrukat itb1&latının 
sanın l\aim olduğu görülmekte· 580 bin lir&lık bir tezayüt aöıı
dir. Aşağıdaki cetvel muhtelif terdiği , fakat, buna mukabil 
memleketlerin l ürk iye ihraca- muhtelif iplık poziıyoolarındau 
tındaki hisscleri11in ıon aeneler· 1.170.lıUU demir ve çelikten 
de ne ıcekilde detiştigioi göıter· 1.550.CJOO, makinelerden 1070000 
mekte,·ir. nakil vaaıtalarmdan 500 bin va. 
İthalatımızın memleketlere ceman 7,5 milyon liralık daha 

göre ayrıhıı ıubat nihayet· az ithalat yaptldığı anlaşılmakta-
leri itibarile yüzde• dır Almanyadan ithal edilemiyen 

1936 '38 1939 1940 bir çok maddelerin önümü:r.deki 
_ __ aylarda gerek İngiltere ve Frao-

Almaııya 44 48 26 sadao ve gerek diğer bitaraf 

(Avustr. dahil) 
İtalya 5 
Amerika Birli· 1 1 
şik Dev. 
İngiltere ve 
Frans& 

9 

Balkanlar 2 
Diğer memle- 29 
ketler 

100 

8 
6 

9 

4 
25 

100 

16 
15 

12 

9 
22 

100 

devletlerden daha büyÜJ( mik
yasta eelbine imkan bulanacağı 
ınubak kaktır. 

TAKAS PRiMLERi 

Takallu nev'i lthallt fbracat 

Hu.ır AliYre 

Enterşanjabl 56 45 44 
lngiltere 56 40 39 
Belçika 70 47 46 
Hollanda 66 41 40 
ıneç 53 SO 48 
franaa 56 41 39 

• • 

MUNAKASALAR 
İnşaat -Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme-Harita ___ ........_ ... _ ~ -

Samsun İnhisarlar Baımüdürlüjünden : 
Bafra İnhisarlar idaresi yaprak tütün depolarının :r.emio:kat 

döşemeıi altındaki suyun izaleıi için toprak imliıile beton döşeme 
inşası İfi açık eksiltmeye konulmuttur. 

Ketif bedeli 5272 lira 74 kurut olup munkkat teminat 395 lira 
46 kuruştur. 

İatekliler yüksek mimar olmadıkları takdirde ehliyet idarece ka
bul edilecek bir fen adamını intaatın aonuoa kadar daim! cılarak it 
başında bulunduracaklarını Noterlikten mUNddak bir taahbüd :kiğıdı 
ile temin etmeleri ve bundan başka asgari 5000 liralık bu gibi inta· 
ata muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz. eylemeleri 
ıarttır. 

Ekaillme 12 Niaan 940 cuma günü ıaat 15 de Samıun İnhiaarlar 
Başmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacaktır 

Keşif varakası ile fenni ve idari şartnameleri veuir evrakı gir• 
mek ve malumat almak isteyenlerin her gün Samın ve Bafra lobi· 
aarlar idaresi Muhasebe infaat şubelerine müracaat edebilecekleri 
ilin olunur. 

Sıvaı Nafıa Müdürlüfünden : 
Eksiltmeye konulan iş: Sıvaı • Nikaar yolunun 1 + ft00-4 + MO 

kilometreleri araaaoda 4380 metre tulünde şose eaaıh tamiratıdır, 
Bu işin ketif bedeli 13592.45 liradır. 

Ekıiltme 15 4.940 tarihine wiııadif pazartesi j'ÜnÜ saat 15 te 
·Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf uaulile yapılacaktır, 

Bu ite aid evrak ıuolardır. Keşif hula.a .. , metraj cetveli, fiat 
silıileıi, zrafik, tesviyesi lurabiye ve fose ve köprller ve kirrir 
inıaat fenni ıartoamesi, bayındırlık işleri ie11el tartaameıi, ekailtme 
tartnameıi ve mukavele ıureti. 

Eksiltmeye girebi imek için taliblerin 1019 lira 43 kunış mu .. 
vakket teminat vermeleri ve Vilayet makannnda alınmış ehliyet 
veaika1:le Ticaret Oduı kayıdı olduklarına dair teacili hüviyet vara
kası ibraz etmeleri lazımdır. 

Talibler teklif mektublarıoı 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 üaeü 
maddesine tevfikan vermeleri liı:ımdar. 

İdeklilerin ehli7et vesikası alabilmeleri için ekıUtme pai•tl•• 
en az sekiz po evvel müracaat etmeleri lazımdır. 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlö.flnde11 : 
Ankara şehri•io belediye hududu dahilinde yıınlnHk tnıi u 

teksif oirengiıi ile röperleme İfİ eksiltmeye koaaıuft.r. 
Keılf bedeli ~4893 lira Jı kuruttnr. 
Bu işe ait ,artoame ve ıair evraL: ıuolardır. 
a) ikailtme p.rtoamaai 
b) Mukanleaame 
•) F eoot tartıaaae 
d) Ketif .. t..ıi 
•) Preje 
i.te1enler b• evrakı paraaız elarak A11lcara iaıar Mlı:ltrllflM· 

in alabilirler. 
Ekıiltme kapalı zarf uulile yapılacaktır. 
Ekıiltme 19.4 9-10 tarihine taatlıyau cuma iilnG aaat 18 de Au

karada .,Uiyet binasında toplanacak imar idare heyeti tarafrndu 
yapılacaktır. 

Ekıilımeye girebilmek için isteklilerin : 
a 1167 liralık muvakkat teminat. 
b Kanunun tayin ettiti difı'er veıikalar.ı. 
c Kanunun dördüucü maddeıi mucibince ekıiltmeye rirmeye 

mauii olmadıtıoa dair mektup getirmeleri 
d Eksiltme :prtoamesioin 4 düncü maddeaioin F fıkraaı mu· 

cibince ihale tarihindeıı bir gün evveline kadar imar müdürliıtün
den eksiltmeye girebilme veıikası alabilmek için harita ve nirenii 
itlerinde mütehassıı oldujuna veyahud böyle bir mütehaaıla ertak 
bulundu;una dair mukni vesaik ibraz ve mukaveleyi miişterekeo 
imza etmeleri lazımdır. 

Teklif mektuplara yukarıda yazıla saatten bir saat evveline yani 
ıaat 17 ye kadar komi.yon reiılitine veriJmif olmalıdar. 

Fazla izahat almak iati~olerin Ankara imar müdürlütüne mü
racaatları ilin olunur. 

Konya Belediye Riyasetinden : 
Bedel ketfi 473 lira 97 kuruş olan Pir Eıat mazarlık ars&1ının 

teıviyeai ile etrafına belediyeden verilecek parmaklıkların ~kılma 
işi 9.4.940 tarihine teaadüf eden salı günü saat 15 te belediye encÜ· 
meni huzurunda ihalesi icra edilmek üz.ere açık ekıiltmeye çıkarıl
mııtır. 

Talip olaoakların ihale saatinden evvel bedel keşfinin yizde 7,5 
buçuk tutarını ltelediye vezne.ine yatırmaları ve fada malumat al
mak isteyenlerin lııer fiin ı.elediye fen daireaioe müracaat etmeleri 
lüzumu ilia ol•n111r. 

Konya VilAyet Daimi Encnmeninden : 

lhracatımıuo artmaıına mu
kabil ithalibmız.ın azalaıasıaın, 

kuvvetli bir turist faaliyeti ol
mayan ecnebi memleketler be· 
Abıoa nakliyat, sigorta ve ban
ka muameleleri gibi hizmetler 

ıeviçre 70 40 S9 Memleket hHtaneai lnünden reçen ırmak yerine İnfa ettirile-
lbracat primleri o/0 HlOkıymetiserinden cek 120 metre tul fS57 lira 91 kuruş keşif bedelli taı mHraaın ıek• 

h ... ı. edllmlttir. ı .en metroH açık ekıiltmeye konalmuttur. 
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··n ilan o 
Cinsi 

__.,_ - ....,_ - . --~ 
A) l\i ü nakasala r 
İnşaat, Tamiraf. Nafia işleri, Malzeme, H r ita 

Sulfat damonyak: 30 t. 
Super fosfat: 30 t. 
Potasyum sulfat: 50 t. 

" 
" 

9999 76 

E lektr ik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Cerrahpaşa bast. poliklinik ve sertababet kapalı z, 13424 16 
binasının kalorifer, elektrik, hava sı-
cak u ve yangın tesisatı (şart. 68 kr.) 

Voltmetre: 300 ad. 
İzolabant IO ve 25 m.: 400 ad. 

aç. eks. 

" 
3900 -
200-

Mensucat, Elbise,~undura, 

Battaniye: 3000 ad. (şart. 143 kr.) 
Kanat bezi: 4000 m. 

Çamaşır V.:.!:_ 

paz 28500 -
oç. eks. m. 1 10 

Siyah yağlı veya sarı sabunlu kösele: 20 t. pn. 
siyah veya sarı vakete: 5300 k. 

Şaplı koyun derisi: 6000 ad. 

Matbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Evrak ve defatir: 81 kalem aç. eks. 600 

Utef0rrik -------
Şevrole kamyonları için malıeme: 296 kalem paz. 32 00 -
Katran sız halat: 1450 k.-katrnnlı halat: 700 k. aç eks. 1897 50 
Manevra kayısı: 500 od 

" 
Beh. 2-

Bakır tel çivi • : 9 11 •.-e 14: 4.500 k . p nz. 2232 -
Nalça .\! 24 den 28 X• yıı kadar: 60000 çift ,, 
Göğüs işareti: 1700 ad n 
Maa motör kamyon şasisi · 1 ad aç. ek.ı. 28 o -
Palanga takımı: 400 ad. 

" 
2201) -

Küskü: 400 od. n 360 -
Karga burnu: 500 ad. n 500 -
Eğe 3 çeşit: 600 ad. 

" 
540 

Burgu IO ve 12 .\~: 500 ad . n 550 -
Kesgi ~\: 7: 500 ad. n 75 -
Keser saplı .Y 1: 400 ad. n 400 -
Tel bükeceği: 600 ad. 

" 
1200 -

&I mengenesi · 500 ad. 
" 

1315 -
Kepçe. 609 ad n 2IOO -
Destere: 400 ad. ,, 500 -
Palanrıı ipi: 400 ad. 

" 
600 -

Kemerli mahmuz: 400 ad. n 5000 -

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. -
Çekirdeksiz üzüm: 15 t. (temd.) paz. 3000 -
Arpa: 32 t. n 2240 -

" : 22 t. n 1595 -
,, : 31 t. ,, 2418 -
,, : 666{) k. ,, 515 -

_!3_:_~ U7ayedeler 

Ev ankazı aç. art. 300 -

Bu işe ait evrakı fenniye Nafıa müdbrlüğüııde görülebilir. 
Taliplerin 49,35 liralık muvakkat teminat mektubu veya rnak· 

buzu ile t icaret odası kayıt ve ihaleden S gün evvel Vilayet m ka
mına müracaat ederek alocakları ehliyet vesikalariyle birlikte 5.4. 
940 pazartesi günü saat 15 de Vilayet daimi encümenine müracaat· 
ları ilan olunur. 

ilaçlar, Klinilc ve ispençiyari aıat, Hastane Lvz. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 200.000 lira olan 1000 ton kükürt Askeri 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sabnalma Kqmisyonuncn 
I0.4.940 çarşamba günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname 10 lira mukabilinde komisyondan verilir. Ta· 
tiplerin muvakkat taminat olan 11 .250 lira ve 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikasile 
mezkur gOn ve saatte komisyana müracaatları. 

. İstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 
Rize Çay fidanlığı ihtiyacı iç.in evsafı dairede mevcud fenni ve 

umumi şartnamede yazılı 3 ton super fosfat ihale tarihinden iti
baren bir hafta zarfında teslim edilmek şartile mubayBü edilmek 
üzere 4.4.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İhalesi 19 4.940 tarihine müsa:lif cuma g ünü saat 14 le İstanbul 
Vilayeti Konağında Ziraat Müdürlüğii odasıod müteşekkil Ziraat 
Sahoalmn Komisyonunda yapılacaktır. 

Mttlm muhammen bedeli 3000 liradır. Mu vakka t teminat 225 
liradır . 

Fenni ve umumi şartnamesi hcrgün Ziraat Müdürlügü kalemin· 
d görülebilir. 

• • * Rize Çay fidanlığı için evaafı dairede mevcud fenni ve u· 
mum! şu tnamede yaulı 50 ton potasyum sulfot ihale taribind~c iti
baren bir hafta zarfında teslim edilmek şnrtile açık ekıiltme suretile 
ı tın alınmak üzere 4.4.940 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
aıık eksiltmeye konulmuıtur. 

İh lesi 19.4.940 tarihine müsadif cuma günü ı at 14 te İstanbul 
Viliyeti Konağında Ziraat Müdürlütü odasında müteşekkil Komis
ronda ., pılacaktır. 

750 -

725 40 
1265 23 

82 

225-
225-
375 -

1006 82 

293 -
15 -

4275 -
330 -

4800 -
142 32 
75 -

334 80 

2IO -
165 -
270 
38 -
41 -
42 -
56 -
30 -
90 -
99 -

157 -
35 -
45 -

375 -

225 -
336 -
240 -
36~ -
78 -

22 o 

MBnaliua"'Gaıetc.i 

edeler Li tesi 

İst. Nafıa Müd. 

Emet Beledıyesi 
Malatya Defterdarlığı 
f st. Nafıa Müd. 

İst. Ziraat Müd. 

" 
" 

lst. Belediyesi 

Jandarma Gen. Komut. Ank. SAK 
,, 

19.4.40 14 -

15.4.40 J6 -
19.4.40 15 -
19-4-40 16 -

19-4-40 14 -
19-4-40 14 
19·4·40 14 -

19-4-40 15 -

20-4-40 10 -
20 4-40 10 --

M.M.V. SAK 8-4 40 ti ~ 
Türk Hava Kurumu Türkkutu Geu. Dir. 16·4·40 15 -
Tophane Lvz. SAK 9 4-40 14 -

n 8-4·40 14 -

Ödemiş Belediyesi 12-4-40 15 -

Erzurum Lvz . SAK 10-4-40 15 -
D.D.Yo1ları Haydarpaşa 22·4 40 ıo 30 
T. H. Kurumu Türkkuşu Gen. Direk. 16-4·40 14 -
Tophane Lvz. SAK 9-4·40 14 30 

., 8-4 40 14 30 
,, 8·4 40 15 -

ist. Belediyesi 19-4-40 14 -
J andr Gen. Komut. Aok SAK 20·4-40 JO -

n 20-4-40 10 -
n 20 4-40 10 -

" 20-4-40 10 -

" 
20·4-40 10 -

n 20·4-4Q 10 -
.. 20-4-40 10 
n 20-4-40 10 -
n 20-4-40 10 -

" 20-4·40 10 -
,, 20-4-40 10 -

n 20-4-40 10 -
n 20 4-40 10 -

abul Komut. SAK Fandıklı 8-4-40 15 -
Edirne Ask. SAK 4-4-40 ... -

" 
4.440 14 -

" 
4-4-40 14 -

,, 4-4-40 14 -

fst. Belediyesi 18-4-40 14 -

M. M. V. Ha va Satınalma Komisyonundan : 
3000 aded battaniye pazarlıkla satın alınacaktır. Muh ınıııen 

bedeli 28.500 lira kat'i teminatı 4275 liradır Pazarlığı 8.4.940 p~· 
zartesi günü saat 11 de Ankarııda M.M. V. Hava satın almn koını
syonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 143 kuruşa komisyonda~ 
alınır. İsteklilerin muayyen gün ve saatte kat'i teminat ve kanunı 
veıikalarile komisyonda bulunmaları. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sntmalma 
Komisyonundan : 

Bir metresine yetmiş kuruş kıymet tahmin edilen indantren b~ 
y.ılı yüz seksen beş bin metre vasıf ve örneğine uygun yazlık elbı· 
selik kumaş 19.4.940 Cuma günü saat onda kapalı zarf usuliyle satııı 
alınacaktır. 

Şartnamesi 650 l· uruş karşılığmda komisyondan alınabilece1' 
olan bu eksiltmeye girmek istiyenleriu 77!.5 li.ıalık ilk teminat S'

11
' 

dık makbuzu veya banka mektubunu muhtevi teklif mektub\1110 

ekııiltme günü saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. 
• •,., Metresine 60 kuruş kıymet tahmin edilen 10 bin metre ç•~ 

maşnlık vasaf ve örneğine uygun bez kopolı zarf usulile 17,4.9-f 
çarşamba günü sant 14,5 ta kopalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksiltıP~' 
ye girmek istiyenlerin 450 lir.ılık ilk teminatı ve şartnamede yaı:ı • 
vesikaları muhtevi teklif mektuplarını belli gün ve s at 13,5 uğ• 
kadar komi yona vermiş olmaları. 

• • ıı: Bir metresine .i2 kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine 
uygun 36 bin metre astarlık bez kapalı zarf usulü ile 17.4.940 çar• 
şamba günü aaat 15,5 da satın alınacaktır. k 

Şartnemesi parasız olarak alınabilecek bu eksiltmeye girıne . 
istiyenlerin 864 liralık ılk teminat ve şartnamede yazılı belgel~''. 
muhtevi teklif mektuplarım belli gün .saat 14,5 çuğa kadar koııı•• 
yana vermiş olmaları. 

Mobilya, Bü ·r_o_v_e_~_v _~eş-y·a-s-1,........-::--~------

Samsun İnhisarlar Baomüdürlüğünden : 
Müdürlüğümüz ihtiyacı için müfredatı aşağıda yazılı masıı, k01' 

tuk ve kütüphane gıbi levazımat yaptırılacağından açık ek iltCDefe 
konulmuştur. 

13 Nisan 1940 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11 de ib
9
• 

lesi yapılacağından talip olanların yevmi mezkürda pey akçeleriY1~ 
birlikte gümrükte müteşekkiJ komisyona müracaat etmeleri ve Y41' 
pılacak işlerin model ve şartnamesini görmek iıteyenlerin aüoır6 
muhasipliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 

Yaptırılacak eşyalar: 
Koltuk Kütüphane: 

ıısa Etajer 
Saııdal7a 
Telefon m~ 

k1rtasiye ve yazıhane Lvz. 
Ödemiı Belediyesind;;n : 

81 Kalem matbu evrak ve defatir açık eksiltmeye konnıutt11': 
j Muhammen bedel 600 altı yüz lira olup ihale 12.4.940 tarihine rsst 
lıyaaı cuma günü aıaat 15 de yapılaeaktar. 

1 _ Taliplerin ıarloawc vo listeyi kalemden almaları UAn lu~ 

Kere te, Tahta ve saıre - -
Kamlık Köy Öiretmen Okulu Müdürlüğünden • 

Hana kamlık köy' ögretmen okulu için 1420 lira 86 kuruf ııı~. 
bammen bedelli 23,681 metre mikap kereste açık eksiltme ile ıı>ıı 
bayaa olunacaklar. . ,t 

Kamlıkta tesellüm edilecek olan kerestenin muvakkat teııı1" 
bedeli 106 lira 56 kuruştur. 

1
5 

ihale 9.Nisan.940 salı günü Hana belediye aıalonunda ıaat 
yapılacaktır. 

Şarınameyi görmek isteyenlerin Havzada Maarif 
ve Samsun da Mearif müdürlüğü kalemine müracaat 

Nakliyat - Yükleme - Boşaltma - -- ---

k\l"' memurl&Sıt 

tmeleV 

Samıun İnhiıarlar Baımüdürlüfünden: . 
. . ~-1 Malın muiııammen bedeli 5000 liradır. Muvakkat teminat J75 lnhuıttrlar Bafra ambarlnrına Samsun ambarlarına nakl 0 • tı 

liradır. 1 cak tahminen 180000 kilo idare malı yaprak tütünlerin nakhf' 
~e~ni .v~ umumi ıarlnameıi bergüo Ziraat Müdürlüğü kalemin- tartnamesi muc:ibioce pozarlakla 1apılacakhr. _ 61 

de gorulebılır. j Pazarlık 8.4.940 pazartesi günü saat 15 de Başmüdürlugiiıtl 
* • • Rize Çay fidanhtı ihtiyacı için evaafı dairemizde mevcud ı komisyonunda icra olunacaktır. ~· 

fenni ve umumi şartnamede yazılı 30 ton ıulfat damonyak ihale 1 Bu tütünlerın muhammen 11akliyal bedeli 2250 ve temin t 
0 

tarihinden itibaren bir hafta zarfında teslim edilmek ıartile açık ek· çaaı 338 lıradır. . Jı 
siltme uretile ve 4.4.940 tarihinden itibaren 00 bet gün müddetle Bu bobdaki şartname Samsun ve Bafra İnhisarlar idare••" 
ekıiltmeye konulmuştur. her gün görülebilir· ~ 

l.b l · 19 4 940 - - t 14 t ı' b Taliplerin pey paralarile beraber vaktında mürac atları ili" a esı • • cuma gunu saa e atan ul Viliyeti kona · 
ğında Ziraat Müdürlüiü daamda müteşekkıl Komisyonu marifetile lunu!. 1 loıı'' 
yapılacakbr. * • • lnhisıırlar Haciköy ambarından Samsun ambarlarına nnk O 1~ 

Malın mubamm n b.edeli 3000 lirad.ır. Muvakkat teminatı 225 cak idare malı yaprak tütünlerin nakliyatı 15 gün müddetle ~3 
liradır. eksiltmeye konularak yapılan ilan mucibince ibole tarihi olan dd' 

Fenni ve umumi şartnameler hergün Ziraat Müdürlüğü kale- 940 pu.nrlesi günü icra kıhonn eluiltmesinde verilen fiyatlar bdidi 
miude görülebilir. layikinde görülmediğinden mezkur nakliyat işinin 10 gün teıı> ,ti• 

ve ihalesinin 8 4.940 pazartesi günü saat 15 e talikine karar "e 

iıtanbul Belediyeıinden: 
Cerrabpaşa baıtbaııesi polikinlik ve aertababet binasının kalo· 

rifer, elektrik, hava, sıcak su ve yangın tesisata kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konuolmuştur. Keşif bedeli 13424 lira 16 kuruş ve ilk 
teminatı 1006 lira 82 kuruştur. Keşif, şartname, mukavelename, 
proje ve buna müteferri ~vrak 6S kuruş mukabilinde fen işleri mü 
dürlüğünden verilecektir. ihale. 19.4 940 cuma günü ıııat 15 de da. 
imi encümende yapılacaktır . isteklilerin ilk teminat makbuz. veya 
mektupları, ihaleden 8 gün evvel fen itleri müdürlüğüııe müracaat
la alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid ticaret odası makbuzla· 
larile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektupla
rını ib le güni ıaat 14 e kadar daimi eocümeııe vermeleri. 

~sucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s. 
Türk Hava Kurumu Türkuıu Genel Direktörlülünded : 

Beher metresine 110 kuruş fiat biçilen 4000 metre kanat bezi 
açık eksilme suretile satın alınanaktır. 

Muhammen bedeli 4.400 muvakkat teminatı 330 liradır. 
İhalesi 16 nisa ıı 940 alı giinü saat 15 de Türk Hava Kurumu 

binasında müteşekkil satıııalma komisyonunda yap1lacaktır. 
isteklilerin kanuni veıikş ve muvakkat tcmi~atlarile birlikte 

komisyonda bulanmalar1. 

i 

miştir. • 1o~ Taliplerin sözü geçen günde Baamüdürlüğiimüzdcki koıJJ16 

müracaatları ilan olunu':: _ ____/ 

ahrukat, Benzin, agları v. s. 
~~~~~-~~--·~~=--=-~~~~-

D· o. Y. 8 nci İşletme ·Komisyonundan: tı 
İdaremiz: için 13600 litre 10000 kğ benzin f rtnameai \feÇ~ ıl 

sabo almncaktır. Açık eksiltmesi 15 4.94 J pazartesi günü 1111•t d 11 

de Al.sancakta işletme binasında yapılacaktır. Mubamnıen be ıf 
litresi: 18 : 30 kuruş hesabile mecmuu ~488 l ira 60 kuruf olııP1ıitt' 
teklilerin 186,66 liralı~ M. teminat makbuzlarile muayyen ~,alt' 
komisyona gelmeleri lazımdır. Şartn me ı işletme kalemind• r 
bilir ______,_,/ 

Utaferrik . 
Türk Hava Kurumu Türkkuıu Genel Direktörlütüııd•:~J 

Mevcut nümunesine göre beheriae 2 lira fiyat biçilen 5()0 
mııııevrıı kayışı açık eksiltme suretilc satın alınacaktır. 

Muvakkat teminat 75 liradır. ııtJ'ıı 
ihalesi 16 uiaan 940 sala günü saat 14 de Türk Ha\'S J(ur 

binasında müteıekkil sntınalma komisyonunda yapılacaktır• ııjtl' 
İsteklılerin kanuni vesika ve teminntlarile birlikte belli '(B 

komiıyooda bulunmaları. 



~ Ntıan 1940 

Ha rta Genel Direktorlüfünden: 
Harta r enel direktörlliğü için mevcut nimuneıine göre 40 adet 

;•hrutj çadır pazarlıkla ıatın alınacaktır. Mecmu tutarı 3.000 lira· 
s:· Niiınuneıiııi aörmek iıtiyenler her gün genel direktörlüktek i 
t tıoalaıa komiıyonuna müra<:aat edebilirler. Münakuay ı iştirak 
}lıııtk istiyenler 225 lira teainatı muvakkatelerini maliye veznesine 
~•tıra:ıalıdırlar. Münakasının JO. 4. 940 çarşamba günü aaat IO ııla 
011ııiı1onumu:ı.ıia yapılacatı ilia oluaor. 

İstanbul Mıntaka Liman Raisliğinden : 
d l ili 3 aded motör maki11eai mubayaaaı talibi zuhur etmediğin· 
~ ~eyfiyet kapalı zarf usulile 15 ıün temdid edilmiştir. Tahmin 
~lı 83:ıO lira, % 7,5 teminatı muvakkatesi b'25 lira 25 kuruştur. 

. 18.4.940 perşembe günü aaat 11 dedir. 
~k lıteklilerin mezkür ıün v~ saatte teminat makbuz veya banka 
~ ~bları, mali ve ticari vesaiki mutebereleri ve Münakalat Ve
~ ttioden alacaklan ebliy~t veıikalarile birlikte Galııtada Rıhtım 
'ıır~tainde İstanbul Mıııtaka Liman Reiıl!tine müracaatleri ilin ola-

diti • \ Üç aded yeni motör tenkneıinin inşasına talih zuhur etme• 
~ilden keyfiyet ayni şeraiti daireainde ve aç.ık eksiltme ile IO pn 
•ıt1tk edilmiftir. Tahm'in bed~li 4500 lira ve % 7,5 teminatı mu
IO;i ate 337 lira 50 kuruttur. ihalesi 11.4.940 perşembe günü saat 

. dadır. 

llıt~ isteklilerin mezkür gün ve aaatte teminat makbuz veya banka 
~ 1.hıhlıuı, mali ve ticari vesaiki muteberleri ve ehliyet vesikalarile d~ • 
ti.ı t Calatada Rıhtım caddesinde lstanbuJ Mmtaka Liman Reisli-

t llı\iracaatleri. ıliiıı olunur. 

K<tnılık Köy Öğretmen Okulu Müdürlüğünden : 
~ l\•aılık ÖQ-retmen okulu için 1395 kilo okulu saç. ve 40 kilo 

11 
.. ç için kabara başla çivi mübayaa olunacaktır. 

69? l(•ıııhkta tesellüm edilecek olan oluklu saçın muhammen bedeli 
lira 50 kuruı ve çivinin muhammen bedeli 20 liradır. 

~ lbale 9 NiHn.940 aah pnO 1aat 15 de Havza belediye ıalonuu
hpılacaktar. 
~hıvakkat teminat bedeli 53 lira 81 kuruftur. 

&.. Şartnameyi ıörmek iıteyenlerin Havzada maarif memurlutuua, 
~ıı~"'llda Maarif mücürlüğü kalemiııe müracaat etmeleri iliu olu· 

i() ıtanbul P. T. T. MOdürl6fünden: 
l. l' '4.Q4o cumarteıi aaat 10 da B. Poıtaue binası birinci katta P. 
'-tı '. ~idı.ırlüaü odası.uda toplanacak Komisyonda pazarlıtı yapıla
~~ t:dılaıiş olan idaremiz deniz telıraf _ kabl~larmm ııl~bında 
' alınak ü:.r.er• en az 40, ve en çok 47 gun muddetle tonaJı 500 
it \o "-iı olmayacak bir vapurun tutulması iti için muayyeu ıaat· 
~1•oaıı Kowii7ona her hanıri bir talib müracaat etmedijfodeo 
v,~:" 8.4_940 pazartesi saat 15 t~ yapıl~ak üz~r~ u:ı:atılmı~tır. 
llııı~-k llaı ıundelik muhammen be deh 200 lıra, hepıınıo 9400 lıra, 

l ":-t teminat 705 liradır. 
"14, lllıbterin olbabdaki tartoamelerini a-Ormek ve muvakkat temi· 
~&J,"11111 Jaları:ııak ü:ıerc çahtma a-ünlerinde mezkür Müdüriük idari 
~, t.~~vazım kısmına pazarlık iÜ~ ve aaatinde de ldaremi~ ~m.ri: 
t6-tt . 11 edilecek vapurun aç.ık denı:.r.e açılması, e"aaf ve sur atını 
~'-ııbıt lılllao ıebndetuamesi, kablo işlerine elveritli oldutuna dair 
f~lt~illl Mıntıka Liman Reisliğinin it'arma atfen id~renin fen ~ü
bıtlj~ tarafından verilecek rapor ve mavakkat temanat makbu:ı.ıle 

le~ . " ti. 011ıısyona muracaa erı . 
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Taz:e egtan demet 

ıı aaınııeak » 

Maydııno• » 
j Dereotu 

Nane 
Pancar 
Paa.ı 

D 

• 
. Turp kırnııaı 

~ beyaıı. " 
; Tau yaprak 
! !::ima amaeya 

i " Ierık 1 

kilo 
» 

; • liz: .. 
» kavak • 

1 Armud A nkara " 

! Kutane • 

1 

MH yerli » 
Çatla badam • 
Ata( kaYumıı aclet 
Turun, • 
Limon 7erli 100 • 
Port, dörtyol 64 pek.t 

• 80 • 
• 100 . 

ıo ıs 
20 l5 

' 11 
3 7.5 ' 
8 11 
5 tı 

Hl H 
7 8 

10 13 
il 9 
3 25 

' ıs 
5 8 

iO lOo 
1 ı 25 
l 1 25 
l l ~5 
2 3 

75 l 
:ı 

3 
1 
1 50 

45 
20 
5 

' 5 
20 
6 

20 
l 7 

2 
} 

80 
J2J 
250 
225 

4 
4 
1 so 
2 

se 
48 
18 
l~ 

l:! 
35 
8 

81 
25 

b 
2 

2<>e 
350 
300 
250 
250 
350 
350 
275 
12.S 
100 

1000 
1000 

MlnakUllf'Ga&eteai 

Erzurum Askeri Satınalma Komiıyonundnn : 
Şevrole kamyonlarına mahsus 296 kalem malzeme pazarlıkla 

10 4.940 çarşamba günü saat 15 de Erzurumda L .... Amirliği Sahn 
alma kemisyonundu alın acaktır. Tahmin edilen bedeli 32,000 lira, 
kati teminatı 48{ O J"rrı dır. lıl lzeme listesi Ankara, fstanbul ve. Er 
zorum Lv. Amirlikleri Satın ima komisyonlarında görülebilir. istek 
lilerin teminatlarile b irlikte belli güıı ve saatte Erzurumda Levazım 
A.mirJiği Satuıalma kom ııyoııuna gelmeleri. 

D. O. Yolları ve Limanları lıletme u. ldareainden : 
Muhammen bedeli 1897 lira 50 kuruı olan muhtelif ka· 

lınhkt 1450 kg. m nf'l ila. kenevirinden katransız hahıt ile 
muhtelif kalınlıkta 700 kg. manita kenevirinden katranla ha· 
lat 22.4.940 pazartesi a-ünü ıaat 10,30 da Haydarpaıada gar 
binası d a hiBndPki komisyon tarafından açık ek.-ıltme uıu· 
lile satı ı alma c al, h r · 

Bu işe girmek isteyen lerin 142 lira 32 kurutl uk muvak· 
k a t temına t ve ka nunun tayin ettiği vesaikle bırlikte eksilt· 
me günü saatine k a dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu İfe ait ıarlnameler komisyondan parasız olarak da· 
ğıtılmaktadır. 

Muhammen bedeli 1200 lirat olan 4 adet portatif elektrikli el 
zımpara motörli 11.4.940 perşembe ıünü aaat (11) on birde Haydar· 
pafada gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık ekıiltme uıu· 
lile satan alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 90 liralık muvakkat teminat n ka· 
nanun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme ıiinü saatine katlar Ke
misyona müracaatları lazımdır . 

Bu işe ait şartnameler Komiıyondan par&11ı: olarak dafıbl· 
maktadır. (2291) 4-4 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden 

(Gümrüklerde eşya satllıyor) 
Başmtidilrlük, Haydarpaıa ve Ticareti Dahiliye pmrlklerinde 

mevcut 339 kalemde ve 316 lira 32 kuruı mÜbammen kıymetinde 
hurda denı irbaı eşya ile Güınriik Levuım Tetkik Memurlutunda 
mevcut 954 parça 260 lira 94 kuruş muhammen kıymetindeki eş· 
ralar 8.4.940 pazartesi pnü aaat 13 de müzayede ile aatılacakbr. 

İstekliler mahallinde eşyaları gCSrerek ıözi ıeçen ıltn ve aaatte 
Batmüdflrlükte Komis)'ona ıelmeleri ilin olunur. 

Muvakkat teminat 23 lira 70 ve 20 lira 25 kuruıtur. (~232) 

Ciaa Mlktan Malııam. Bed. Y. 7,5 teminat Ekailt. tekli 
lira lira krt· pa aaatı 

- --------·-
Külçe ku ..... a 4000 kr. 1400 105 - açak eb. 5.IV.940 15 
Soda 8000 • 380 !8 50 :ıı 8.IV.940 18 

1 - Şartuameleri mucibince yukarda yaaılı 2 kalem malae111e 
açık oluiltme uaulile aatın alınacaktır. 

il - M11bammeu beılelleri, muvakkat teminatları eksiltme ,-U 
ve aaaUeri biulanncla yazılıdır. 

lll - Eksiltme bizalaraoda yazıla pnlerde Kabatafda Len .. • 
ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler .özü ıeçen Şubeden paraaız alınabilir. 
V - İsteklilerin ekailtme iç.in tayin edilen ,rün ve aaatte Y. 7 ,5 

rtvenme paralarile ltirlikte mezkir Komiıyoua mtrac:aatları . 

Ciaıi 

S• kovası 
Çanl 
Mamlu parfimen 

ki&ıılı 

(2290) 4--4 
•• * 

M•hnm. bed. X 1,5 tem. Bkalltme 
Mikıiarı lira kr. lira kr. tekli aaati 

1111 adet 
l25 n 

7000 tabaka 

fm55 
56 25 

51 - puarhk 15,,0 
.. 25 " 16 

ıe,ao 

1 - Şartnaae ve kAtıt nümaneai mucibince yakamla efaı •• 
mikdan yazılı 3 kalem m"lzeme pnurlılrla eksiltmeye konmuthır 

il - Mulııammen bedelleri, muvakkat teminatlara, ekıilt•e ••· 
atleri hizalarında yazılıdır. 

111 - Pa:ıarlık, 15. iV. 940 pazartesi günii Kabatafda Len••• 
•e Muhayaat Şuhesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her 2'iln MSzfl geçen $übeden paraaııı: alına· 
bilir. 

V - isteklilerin paurlık için tayin edilen ıDn ve saatlerde 
% 7,i ılve•me paralariyle birlilcte mu.kur Komisyona mlruaat· 
ları . (2518) 1 - 4 

••• 
Mola. b•d. Xf,5 tem. lkıiltm• 

Cin.i Miktarı lira kr. lira kr. t•kli saati 

J K.. Marka lıkarta ltitatı 300 adet (MtU.abbidi oamuıa) pu. 14 
A.,iratör aincir 125 metro " n n ::,il 
Bidon Hbpua 00{) " n n n 

Slklop çemberi 00 ton n ,, ,, i l, .. 
Dlıli ıakarta bıtatı ~UO adet J24 24 30 a. ek. 1 

~AHÇE VE PARK 
Müteahhit ve Meraklılarına 

M•btelif ~ineir 8 kalem 3071 - 240 - n ., 16,JO 

1 l Şartname, uQaıuneleri mucibinoe yukarıda yazıla 6 kale• 
..,a lıbaları11da yuıh uıullerle aabn abnaoak.tır. . 

il - M11bammen bedelleri mnakkat temınatları ekııltme saat• 
lwi iaiaalaruu:la yasıladır. 

Park ve Bahçeler için lizıw olan ber nevi fidllnlan ile Or· 
man ve Çiçek fidanlarını en müsait fieraitle yalnız bahçemizden 

tedarik edebiliuini:ı., 

BİR DEFA TEŞRIFINİZ iDDİAMIZI İSBATA KAFIDlı< 
ADRES• BeyoA"lu, Peni•lıı, Fıat Garajı yenuıda No • 

111 - Eksiltme 11. lV. 940 pertembe rtlnl Ka .. ataşda Lna:ı.ım 
.,. M•bayaat Şubesindeki Alıro Komi17onunda yapılHaktır. 

iV - Şutuameler her ıün ı~ı.ü ı•çen Şubeden paruıa aluıa
bllir. 

V İıteklilerin ekıiltme için tayin edilen ırün ve uatlerde 
Y. 1,S pveume paralarile birlikte me:.r.k6r Komisyona mOracaatları. 

(2344) l-4 

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankas~nın 
30 . 3 . 1 9 4 O V A Z 1 Y E T i 

A K T 1 F: 

Kaıa: 

Altıa: Safi kiletpam 
Banka et 
Ufaklık 

71.721.!31 

Dahildeki Muhabirler : 

Tirk lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

Altan aafi kiloıram : 8.808.338 
Allına tahvili lcabil serbe:.t d'5Yizler 
Diter ıiövizler ve borçlu kliriar 

Lira 

100.881.649.66 
11.932.859.50 

Ltra 

1.901.224.80 114.715.743,98 

256.381.91 

9.576.471,49 
12.082,18 

158.381,91 

PASltr: 

,cermaye: 

1htt1 at akçeıi : 
Adi •e f..-ka!iie 
Haıull 

T eda Tüldeki Banknotlar : 

Lira 

•.211. ıa•,21 
6.000.000,-

0.-ulate edilen nrakı nakdiye 1~.741.IU,-
Kanaııun 6-8 inei maddelerine tevfi· 
kan bazine tarafından vaki tediyat il 206 391,
Derubte edilen Hrakı nakdiye ba--- - - -

kiyeai 140. 542.16~.-

Lira 
15.000.000,-

10.217.114,15 

bakiyelwi : 29.98.1.093.03 39.571.1'46,70 Kartılıgı tamamen alhn:olarak ila-

Huine Tahvilleri : 

0-.llte edi. uralr.ı aakdiye karf'IJtı 158.748.563,-

K.aa11n•• 6·8 inci maddelerine teY
fikan haaiaıe tarafından vaki tediyat 

S .. edat Cuzdaaı: 

Ti.eari ""etler 

E.abam ve Tahvilat Cüzdanı: 

18.206.3Q8. =- 140.542. 185,-

238.319.10:4.81 W.311.IOl,81 --

ntea teclaYile vuedilen 17.000.000,-
Reeıkont mukabili ilintn leda· 
Yiile YaHdilen 

Türk Liraıı MeTduata : 

Altın $. klg 55.141.930 
DöTl:z Taahhüdatı: 
Albna tahvili kabil dö•ir.ler 
Dlfer d6vialer H alafflılı ldirinı 
Mki1~leri 

155.000.000,-::_ ~12.541. 115,-

50 170.515,51 

71.124.167,90 121.294.&S:ı,41 

3.394.63 

A) Deralıte edilen evrakı nakdiye- Muhtelif : 

a1. 128.a ı s,a1_ 3T ııı.113.eo 

ı n . &64.695,08 
uin kar~ılıtı Eabam ve TaLri S0.093 624.38 
fiil (İtibari kıymetle) 

B) s.,.-.. esham n tah.,.B&t &.395.982,01 58."89.808,31 

Ayanılu : 

Huiaey• kue vad•U .,,._ 
Altıa " da•i• l.....U.. 
Tah•ilit tz.iae 

Hi...clarlu: 

Muhteltf: 

1.188.000,-
11 .202,29 

1.141.77J,40 1'.1'5.978,ftl 

Yekan: 

•.~.ooo.-
15509.m,90 

826.050.391,34 
Yekb : 

1 T emmua 1938 tarlbtndea IUbaren : lılconto haddi Y. 4 Altm üzerine .Ye 1 

626.o~o.ao1,M 
> 
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ABONNEMENTS 
Vtlle et Province 
3 mois Ptrs 450 
6 850 

12 1500 
Etranger : l 2 rnols Ptr 2700 

Le No. Ptrs 5 
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- •r 
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Pour la Publicite s'adresser 
iı 1' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Po.tale No. 1261 

Tebleau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de •'adiudication 
Prix Caution. -~uu·x-d'adFiJf~ion etdu 

Jours Heures d'adjudicat. eltimatif provisoire Cabier deı Charges 

Adjudications au Rabai~ 

Construction -Reparations-Tr v. Publics-1\i ateriel de Construction-Cartographie 

Trav. install. amphi interieur hôp. Gureb::ı 
Constr. bain technique 
Achev. constr. konak gouvernemen. Besni 
Trav. acbev. constr. clinique maladies femmes 

hôpital Gureba 

Publique 
,, 

Pli cach 
Publique 

9999 76 
9671 97 

16869 76 
1083 09 

750 -
725 40 

1265 23 
82 -

Dir. Trav. Pub. lstanbul 
Municipalite Emet 
Defterdarat Malatya 
Dir. Trav. Pub. lstanbul 

19-4-40 14 -
15-4-40 16 -
19-4·40 15 -
19-4·40 16 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Sulfate d'ammoniac: 30 t. Publique 3000 - 225 -
Superphosphı:ıte: 30 t. ,, 3000 - 225 ·-
Sulfate de potassium: 50 t. ,, 5000 - 375 -

le c tr il. ih§·f s2 .( hcı1;ffagu C entrsl(lnstallaUonet Materiel 

Trav. install. chauffage central, electrique, Pli cach 13424 16 
eau froide et chaude des bat. de poly· 
clinique et de medecin en chef de l'hôp. 
Cerrahpaşa (cah cb 68 P) 

Voltmetre: 300 p. Publique 3900 -
Bande isolee de 1 O et 25 m ·: 400 p. ,, 200 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Couverturc en laine: 30 O p (cnh eh 143 P) Gre a gre 28500 
Toile pr. avion: 4000 m. Publique le m. 1 10 
Cuir graisseux noir ou cuir savonneux jaune: Gre a gre 

20 t.-vnchette noire ou jııune: 5300 k. 
Peaux de mout<.tn: 6000 p. ,, 

1006 82 

293 -
ıs -

4275 -
330 -

Dir. Agricultu'"e lı;tanbul 
,, > 

" 

Com. Perm, Municip. lstanbul 

19-4-40 14 -
194·40 14 
19·4-40 14 -

19 4 40 15 -

C. A. Command. Gen. Gendr. Ank. 20·4'-40 1 O -
> :ı; 20-4-40 .10 -

Com Acb. Min · Def. Nat. Anknro 
Dir· Gen. Türlckuşu Ankara 
Com. Ach. lnt. Tophane 

,, ,, 

8440 11 -
16·4 40 15 
9.4 40 14 

S-4·4U 14 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 

lmprimes: 81 lots 

D ivers 

Materiel pr. camions Chevrolet: 296 lots 
Corde non goudrnnnce: 1450 lc.-id. goud-

ronnce: 700 le. 
Courroic pr. manoeuvre: 500 p. 
Palan complet: 400 p. 
Tison: 400 p. 
Pincette: 500 p •• 
Lime 3 sortes: 600 p. 
Vrilles No 10 et 12: 500 p. 
Pince No 7: 500 p. 
Daloir No 1: 400 p. 
Pince pr. plier le fil de fer: 600 p. 
Presse a main: 500 p. 

Crande cuiller: 600 p. 
Scie: 400 p. 
€orde pr. palan: 400 p. 
[peron avec eeinture: 400 p. 
Clous en cuivre No 9, il et 14: 4500 k. 
Fer iı cheval No. 24 İl 28: 60000 paires 
Medaille: 1700 p. 
Chassis de c:ımion n\•ec moteur: 1 p 

Provisl ons 

Raisins aecs: 15 t. 
Orge: 200 t .·avoine: 200 t.-foin: 20 t. 
F arine: 90 t. 
Raisins ucs, abricots ete. 

Adjudioations a la surenchere 
Decombres bat. 
Torpilleur Sivrihisar 

,, Sultanhisar 
,, Yunus 

Cuirasse İclaliye 
Le navire Necmi Şevket 
Sciurc de bois: 450-500 aacs 
Mac hine a vapeur de 120 C. V. 1 p.-chau· 

diere a vapeur: 1 p. 
Oiverı objeh: 78 loh 
Fer, valonec, coton ete . 
Auto 
Bois de sapin: 1288 quintaux 

,, ,, eonstr. en ııapin 
Autobus marque Chevrolet 
Racine de noyer 
Camionnette marque Chevrolct 

Auto marque Ford 

' 

Publique 

Gre a gre 
Puhliquc 

.. 
,, 
" ,, 
> 
> 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
Gre a gre 

,, 

" Publique 

600 -

3'2000 -
1897 50 

lap. 2 -
2200 -
3600 -

500 -
540 -
550 -
750 -:-
400 -

1200 
1315 --
2100 -

500 -
600 -

5 00 
2232 

2800 -

Gre iı gre 3000 -
Gre iı gre 

> 11691 
» 1638 17 

Publique 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Gre a gre 

PubliqHe 
,, 
" 
l> 

l> 

Gre a gre 
Publique 

,, 

300 -
171 -
171 -
288 -

4080 -
3690 -

2910 -

272 75 
225 -

1600 -

200-

4800 -
142 32 

75 -
165 -
270 -
38 -
41 -
42 -
56 -
30 -
90 -
99 -

157 -
38 -
45 -

375 -
334 80 

210 -

225 -

808 -
122 37 

22 50 

220 -

20 46 

11 63 

12 22 

Municipalite Ôdemii 

Com. Acb lnt. Erzurum 
ler Exploit. Ch. de fer Etaı H. paıa 

Dir. Gen. Türkk\14u Ankara 
C. A. Comm. Gtin. Gendar. Ankara 

.. J) 

,, ,, 
.. > 

,, ,, 
" ,, 
> )1 

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

Com Ach. lnt. T ephane 
,, n ,, 
l> :» " 

Com. Perm. Municip. lstasıbul 

eom. Acb. Comm. Mil. lst. Fındıklı 
Com. Ach. Milit. Vize 

., Div. lzmit 
Com. Perm. Municip. lstanbwl 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
Defterdarat Kocaeli 

n " ,, ,, 
" ,, 
" " Com. Ac!ı. Econ. Monop. Kabııtııcbe 

Defterdarat lçel 

5me Expl. Ch. fer Etat Malntya 
8me > » > ,, lzaıir 

Vilayet Tekirdat 
Oir. Foreb Adana 

> ~ Seyhan 
Bureau Ext"cutif Tire 

12·4 -40 JS -

l 0-4·-'0 l:> -
22-4·40 1 o 30 

l6..Af·40 
20-4-40 
20-4 40 
20·4-40 
20·4·40 
20 4.40 
20 4-40 
20-4-40 
20-4-40 
20·4-49 
20 .... -40 
20--4-48 
20-4-40 
20--4-40 
9-4-41 
8·4·40 
8·4-40 

19-4-40 

14 -
10 -
10 -
10 -
ıc -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
ıe -
10 -
14 30 
14 30 
15 
14 -

s.4.41 ıo -
5-4 40 14-16 
9-4-40 15 -

18-4-40 14 -

18-4-40 
18-4-40 
18-4-49 
18-4-41 
18-4-40 
18·4·40 
17-4·40 

5-4-40 

5-4-4Q 
10-4-40 
5-4-40 

10-4-40 
11·4-40 
16-4-40 
15-4-48 

14 -
15 -
15 -
ıs -
15 -
JS ....-
16 -
14 -

10 -
15 
ıs 

15 
15 

Oir. Halle Municip. lstanbul 
€om. Perm. Municip. lstanbul 

Fındıklı, Meclisi Mebuın 
Oefterdarat Konya 

5.4.40 
Cad. 103 

ıo -
14 -
ıs -

8·'4·'40 

-----------------------------------------------------------------_..,----------------------------------- ' 

-
:asmu:mmı: 

Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICATJONS QUI AURONT LlEU DE.MAiN 5,4.9' 

Chemins de Fer Etat: 
Colle (No 1357) 
Cartoıı ltit•111& [No 1358) 
GraİHe [No 1372] 

Com. Acb. Milit. Edirne: 

Municipalite Mersin : 
Ordures (No 1368] • }31 

Direc:tion Ecole Forestiere 
Eacarpııu [No 1370) tJ 

Dir. Gen. Fnbr. Milit. Auk• 
Foin (No 1359) ı C•ton Lintera (No l.372J • . 
Arti•l eıı de ııcllerie (No !S71] Com. Ach. Comm. Mil. fst • 
Miniıtere Justice : ı Selle (No 1371) 1 

Meubl.a (No 1364) 
0

Voiture pr, traıaport matenaaıı: [fll0 

Dir. lnatr. Pub. lst. : 
1 

Offic:c CirealH Ankarc: 1 
Lampe luıı:e [No 1364] / Constr. hangar et biti11.ııc Adın. [N°, 
EHuie·maln [No 1J64] Oir. Trav. Pub. Gaziantep tll 

Com. Acb. Comm Gend. Ank.: Con11tr. maisona emploJee.ıı [No 13 

Appareıl telciphonitıue et centrale Oefterdarat lçel : 1~ 
[No l364J Mac hine lı. vopeur et cbaudıere (N° , : 

Com. Acb. Minist. Def. Nat. : Chemins de fer Etat Malst)' 
Linoieum [No 1364) 
Boia d• conatruction (No 1365] 
Tu'le [No 1374} 
Tabliers [No 1376) 
Pnıduita pharmaceııtique (No 1378) 

Municipalite Iatanbul : 
Coıatr. biitisse polyclinique [No 1365] 
Rcpar. Sanuaryan han [No J370J 

Lycee Haydarpaşa: 
Coafection habita [No 1865) 

Dir. lmprimerie Maarif: 
Papicr paHe•partout [No 1365) 

Com. Acb. Academie de Guerre: 
BottinH cam11loteı (No 1S65} • 

Fab. Fer et Acier de Turquie: 
Constr cbıu1See (No 13661 

Dir. Gen. Monopolea: 
Tôla •n acioır en fonne de rubaa 

[No 1367] 
.Soude [No 1368] 
Plomb en linııot (Na 13681 
Hail• pour C.)lindre (No rn72J 
Ficeho fine [Ne 1372] 

Com. Ach. Milit. lıparta : 
Viande tle bocuf et pailıe (No 136S] 
Baıırre (No 1369) 

Cow. Acb. 1 -~r Riiiment Gend. 
Çanakkale : 

Avoine, beurre et aııınous (No 1S'8) 

Municipalite lz:mir : 
Coaatr. canaliaatlon [No 1368] 
l.avaı;e et rcpa .. aııe hoııaHa caaape• 

autobu• [No 1S6i) 
Coıı•lr. caııal Htioıı [No 1'68] 

... 
ZAY 

Dıveu objetı [No 1371] • 

Dir. Ecole Agricole Ist.: 
Mncbine froiseuse avec eccesı, [N 

Com. Ach. Universite Jst.: 
lnıtall. tc,cphoaiqııe (No t.373] 

Dir· Pr. Douaneı lst.· ~ 
Clıaauares, automobıle, bolle l!ıı 

ete. (No 1373) • 
Com. Ach. lut. Toplıa11e: 

Boutona [N• 1S74J 
CartoD (No IS741 
Eperons [No ll74] il 
Sncıı pr, eous offeciara da S•Cfl S•' 

(No 1~76] 
L.ı (Ne 1378] 

Com. Acb. Milit. Erzurrıı.O : 
Orıre [No 1375) 

Municipalite Ankara : 
Motopompe (No 1'76] . 

Com. Ach. lnt. Marittı:ııe · 
Moteur n arine [No 1376) 

Dir. Vakoufı Çanakkııle: 
Repar. Kervanuray (No 1376) 01~ 

Com. Acb. Place Fort• ÇI 
Con•tr. darae Eceabat (Na 1376] çJ~ 

Com. Acb. Corpa Arın.Se 
Mat•rie! a11ıoı [N,, 1)77) . • 

.sı'. 
Com. Ao'b. Milit. Balık 171 

Anneaax, pıau, ıoudroa [No 1'. , 
Com. Ach. Milit. Kayff1'1 ' 

CbauuarH (Ne 1378) 

,-~ 
'NOT ES • Lea Numero• eı:tr• , 

ıbhea •ont cıuı; de aotr• foıırıJ /. 
lequıl l'niı • paru , 1 ( 

(•) LH affaırH aai•İ•• d 0 "ptff 
ıİ•qıH .. r•pport•Dt • d•• ~· 
adjudjcatıoa i la aarHeblu· 

~ 
Lüleburaaz: Elektrik Müdüriyetinden: ~ 

Elektrik santralı deposunda birikmiş olar. 150 teJ1 ıl~ 
takriben 2400 kilo filtreden geçmlo yanık makine {e ı( 
1 nisan 940 tarihinden müteber yirmi bir gün müddet 
arttırmaya çıkarılmııtır. dıf' 

2400 kilo yanık yağın muhammen bedeli 240 Ur3 r· fı 
Arttırmaya lftirak için ilk teminat parası 18 lir~f!d~f 
Talip olanların bu müddet zarfmda Elektrik l''~ıı 

tine müracaatla yağları ve ıeraiti görmeleri ve 22 ni Jıı''~ 
günü arttırmaya iştirak için Belediye Encümenine ~~Bıı 
Belediye Encümeninin 171 numaralı kararına te11fı 
olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 

Davutpafada Topçular kışlasında bu 
lunmakta olan ölçme alayındaki Ari
yel motosiklet parçaları satışı 

Vilayat binası karş111oda Adliyeye 
tahsis edilen eıki Tomruk binnıının ta
mirinde çıkan enkazın satışı 

Galata Kürükçükapı mevkiiod Yağ· 

MuhnmmeP 
bedel 

Lira K. 
100 

15 50 

70 
(j 

kapanı gümrük memurlarının muhafaza· 
aıodaki iki zincir kilit ıatışı. edeli'~ 

Yukarıda yaz.ılı menkulat bizalarındaki mubam111en b4,9Jll ~ 
zerinden açık arttırma ile ayrı ayrı atılacaktır. İhale ıS " ~ 

1 
f 

ıembe pnü saat 14 de Milli Emlak Müdürlüğünde topla1111~,ı;~' 
yonda yapılacaktır. Taliplerin hizalarında gösterilen ııııı 
minatla muayyen ıün ve saatte komisyona müracaatlar•· 

ı t . Sah'b' Y 1 l · D' k ·· - aı·ı Gitit m ayaz ı ı ve azı ş erı ıre toru : ısrn 

Ba11ldıtı yer; Akın Buımevi iıtanbul 
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