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Cinsi Şekli MuhD!. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

asalar 
f arıta 

t bast e.melıyatluıne ınş. (temd) paz. Sinop Vilayeti 1 ay zarfında 
25-5-38 14 il. b n sı içın ıkı 11.det jandarma kulesi inş. 

ut d h ı· . nasın a yap e n ınş. 

aç. eks. 

" 

6894 95 
3475 26 
1345 24 
2011 57 
4890 -

261 64 
100 89 

n C. Müddciumum. 
Samsun Vilayeti 
Afyon Belediyesi 

16-5-38 15 
111 atı n 17-5-38 14 

" n 17-5·38 14 -
12-5-~8 15 -

le ıye binası önünde yap. yol hafriyatı 
n ğ'ı tamirı (t"md) 

t~c e eurlığırın y ni yapılan dıvarına ko-
t 

aç. eks. 

944 62 
814 -

70 85 
61 05 

\fyon Vıliyeti 
İstanbul Belediyesi 13-5-38 14 

k fes ve demır kapı 
f ıkasında yap. kargir ve beton arme 

tt dıva ıle filtre dııireei inş. (şart 84 kr) (temd) 
kapalı z. 16730 37 1254 78 inhisarlar U. Müd. 14 30-5-38 

"da Ataturı. Bulvarı üzerınde bir s nemn bi· ,, 56802 50 0:10 13 M niaa Valiliği 26-5-38 11 
1 
•nş {şart 285 kr) 
• 9ab sının halihazır harıtası tanzimi: 311 hektar 54 :; - 4<6 78 Ordu Belediyesi 2-6-.38 14 

t, K mik ve İspençiya:i ~at, Hastane Lev. 
tııı 

Ut esansı: 1000-160 ı k. paz. inhisarlar U. Müd. 
D.D. yol. H paşn 

31-5-38 
27-5-38 

14 -
15 -•t Öldurucü mıyı· 2000 litre kapala z. 130 97 50 

(tesısat ve malzemtsi) 
---...---.~~~~~~~-----

tayy re ruektebırde dört odaya adyntör yap. 

şır v s. 

8000 ın. 

, Ben~ , ak e gı 

21 boru: 2700 m. (temd) 
• •çın çelık tr verS· 50000 ad. 

Y m zem sı (şart 2 gurup ıçin 
sesı: 1 ad · otomobil: 1 ad. 

1100 kr) 

din mo, tev i tab osu, a· 

hoparlör, teneke, makas v.s. 

l 

~1< ni"'a Val hğinden: 

nç. eks. 

n 

1100 -

577 53 
m. O 38 

aç eks. 1400 

paz. 

kapalı z. 222624 

" 323700 - -
aç. eks. 3000 -

,, 
paz. 

kapalı z. 
pıız 

kapalı ı. 

aç. art. 

11 

n 

559 50 
5120 

l 800 
14000 

,, L h m3 4 90 
,, 

" 331 83 

82 50 

43 31 
228 

105 -

12381 :..o 
16698 

2?5 
41 96 

657 
9o0 

1050 
5!3 

45 

24 88 

ürkkuşu Gen. Dir. Ank. 23·5-38 15 

istaııbul Belediyesi 26·5-38 
Orman Gen. K. SAK Aak. 25-5-38 

u D.yollnrı Afyoı 5·6-38 

Samsun Ask. SAK 12-5-38 
De " Ank.H paşa 28·6· 38 

" 
28-6-38 

İstanbul Belcdıyesi 27-5-38 
n 26-5-38 

14 
13 

15 

15 -
15 -
15 
14 
14 

lst. Ddterdnrlığı 4-6-38 e kadar 
Adana Pamuk Üret. Çifti M. 16-5-38 

Kırklarclı Tüm. SAK 23.5.35 16 -
Manisa C. Müddeiumum. 1-6-38 15 
Ankara Lvz. SAK 19·5-38 15 
Samsun C. Müddciumum. 23·5-38 15 

Ask. Fnbr Sl\K lst. 17-5-38 14 

Af yon Defterdarlığı 20-5-38 15 

Bafra Orman idaresi 20-5-38 14 
Mcrsın ,, Müd. 23-5-38 16 
Gohzc icra Memur. 19-5-38 14 

lst<Lnbul Bclediyesı 26-5-38 14 -

~1uvakkat teminat 4090 lira 13 kuruştur. 
Bu ek::iıltm yt girecı>k olan ar·ın 938 yılına aid Ticaret 

Odası vesikn:->ı VP. 938 vılına aid olar k Nafıa vekaletinden 
J 

nlınrııı'J v, yaptığı en htiviik bııın bedelinin elli bin liradan 

liJrk hulv.ı.ıı uzerınde bır !'.iirıeıııa lıirıMıı İll· 
kuı us k~:.ııfnamebİ uzer indeıı kapalı zarf 
konulmuştur. 

aşağı olın 1dığıudan bildiren yapı müteahhitlik ve ikası gös
termeleri ve hizlat viiksek mühendis veya mimar olması 
veya bunlardan bırılc mıi~tercktHı teklif yapıp mukaveleyi 
hirtil.:t .. imza etmesi lazımdır. 

T~klif rnektuhlan 26 mayıs 938 per~euıhe günü sn.at ona 

k<tdar Vilayet daimi r- cümPniırn verilecektir. 
ıfnume, şartname ve t~ errüatı 283 kuruş 

1 nı .... a N ıf ınudLirluglinder .ılınabilır. 
2 > v.938 p r mb · gunlı ~ııat l I de Mani-a vi. 

ı encumeniııdr } pıl· r:ıktır. 

Kır.alı zarfların ihzarınd ı, te lif mektubunun vazılışında 
ve bu lUI fların tevdiindc ve r o&ta ıle gönderilınesiııde talih
lerin 2 ı90 ısa lı kanunun :~2, 31 ve 31 iincii maddelerine 

harfıyen riayet etmderi liızunıu ilan olunur. 

aha az~a ma umat ve ilan arı • • 
ıçın tam metn· 

lüt:fen iç s yifelere ıi""lüracaat: ediniz 

Afyon Vilayetinden: 

Açık usulile eksiltmeye konulduğu evvelce ilan edilen 
Şühut konaffımn 944 lira 6~ kuruş keşif bedelli inc:ıaabna 
istekli çıkmadığı dan t 2.5.938 tarihinde saat 15 te ihale 
ed1lmek üzere eksiltme müddeti temdit edilmiştir. Keşif

name ve şartname n~fı idaresinden alınabilir. Muvakkat 
teminat 70 lira 85 kuruştur. İsteklilerin nafıa müdürlüğü
ne müracaatları 

Samsun Vilayeti 1 >aimi Encümeninden: 

16.5. 138 plznrte i gıinii ısaat 15 te Samsun vilayet encü
meninde 13-iS liıa ~ ı kurıış keşif lıcrlclli 23 ni an ilk o
kulunda yapılacak heln irı:.aatı açık eksiltmeye konulınu tur. 

811 iı.e aid eşıf kağıtları, ha} ındırlık i~leri genel ;;artııa
mesi, lıusu::ıi fenni şartname, proje c biltıne şartnamesi ve 
muka\•elename nafıa ınüdürliiğün<le görülecektir. 

Muvakkat teminat yüz lira 89 kuru~tur. 
Taliplerin nafıa müdürliiğiince ınusaddaJ..: ehliyet ve ika· 

::.iyle Cllri seneye nid tİ·~aret oda ından alınını~ ve-ikayı ha
mil Vö :2490 numaralı ek ·iltmP. k nunundaki :.-eraiti haiz ol
maları ve yu .... arıda yazılı giirı ve saatta aranılan ve iknlarla 
birlikte daimi cnı;ümcne müracaatları lazımdır. 

Sinop Cumhuriyet Müddeiumumiliğindcn : 

Yeni yapılmakta olan tevfikane binası için iki adet jandarma 
kulesi 34752ö kuruş bedeli keşifle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
Fenni 'iartname, mukaveJen:ıme, eksiltme şartnamesi, inşaat 

projesi. 
Eksiltrr.e 6.5.938 cuma gününden itibaren 25.5.938 çarşamba 

günü saat 14 de Sinop C. Müddeiumum!liği dairesinde yapıla
caktır. 

Kanuni iknmeta-ah gösterilecektir. 
İsteklilerin 261 lira 61 kuruş teminat akçesinin mal sandıtın• 

yatırıldığına dair makbuz ibraz edilecektir, 
Nafıa Müdürlüğünden fenci ehliyet vesika.mı haiz olacaktır. 
Jandarma kulelerinin ikmal inşaatı yukarıdaki şartlar daire· 

şinde açık eksiltmeye çıkarılmış olduğunda.:ı ,fazla tafsilaı almak 
isteyen isteklilerin tatil g-ününden manda hergün Sinop C. Müd
deiumumiliğı kalemine müracaatları ilan olunur. 

Sinop Vilayeti Daimi Encümeninden 

Vilayet eenimeni kararı ile ck::ııltmeye çıkarılan 689.:ı lıra 
95 kuruş keşif bedelli memleket ba tanesi ameli) etlıane 
inşaatrnn kanuni ınliddctı içinde talibi çıkmadığınd:ın arttır· 

rna, ek~iltnıe ve ıhalı· kaııur.unun 43 üncü madde::ıirıin son 

fıkrasına tevfikan bir ay içinde paıarlıkla ihale edileceği 

iJaıı olunur. 

Afyon Belediye Riyasetinden: 

Y ~ni Belediye binası ön ve yanında yeniden açılacak 4890 
lira bedeli keşifli yol hafriyn tı 2 ç-938 tarihinden 17-6-938 tari· 
hine kadar a;ık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 37 
liradır. İhalesi 17.:>.938 salı günü saat 14 de encümeni belediytce 
icra edilecektir. Şartlarını ve sair hususatını öğrenmek isteyen
ler bergün dairei beledıyeyc müracaatla öğrenebilirler. İıteklile· 
rin belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

., "'• Otpazar canıiinin son cemaat yerinde yapılacak 2011 lira 
57 kuruş bedeli keşifli insaat 2.5.938 tarihinden 17.5.938 tarihine 
kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 
17.5.938 salı günü aaat 14 de encümeni belediyece yapılacaktır. 
Eğreti teminat bedeli keşfin yüzde yedi'buçuğudur. Şartlarını ve· 
sair bususahnı öğrenmek isteyenler hergün belediyeye müracaatla 
oğrencbilirler. isteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyede 
hazır bulunmaları. 

Ordu Belediyesinden : 

1 - Eksiltmaye konulan iş : Yapı yollar kanununun birinci 
maddesi mucibince kasabanın 31 1 hektarlık kısmının hali hazır 
haritası yaptırılacaktır. Keşif bedeli beş bin dört yüz yirnıi 
beş liradır. 

2 - Bu işe aiJ şartname ve evrak şunlardır : 
A - Eksıltme 4artnamesi. 1 



Sayfa 2 

B - Fenni şart1?ame, 
C Keşifna me, 
D - Haritası yapılacak kıamın etraf hududları, 
E Hali hazır haritası yapılacak mahaller tefrik edilerek gös-

terilen sınır harita11. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Ankara, İstanbul belediyele· 

rinde görebilirler. Ve Ordu belediyesinden bedelaiz olarak ala· 
biliriar. 

3 - Eksiltme 2 haziran 938 tarih!ne rastlayan pertembe günü 
saat !4 de. Ordu belediyesi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye aircbilmek için isteklinin 406 lira 78 kurut 

muvakkat teminat ~ermesi ve bundan başka nfağıdaki veaika
ları h iz olup göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret Odasına kayıdlı olduğuna dair veaika, 
B - Bu gibi şehir hali hazır haritası yaptıtına dair Nafıa Ve

kaletinden alınmış ehliyet vesikası. 
6 - Teklif me:Ctubları yukarda üçüncü maddede yazılı aaat· 

ten bir saat eveline kadar Ordu belediyeai daimi encümeni ri
yasetine götürülecektir. Postada vaki gecikmeler kabu! edilmez· 
Mektublarm dış zarftan mühü r mumu ile iyice kapatılmış almaaı 
lazımdır. 

* • • 
Tokatta Kazovasının sulanmaaı için yapılacak Glimenek regü-

latörü ile sularra kanalı inşaat Ye sinai imalatı. Bak: Nafıa ve• 
kileli ilanlarına. 

• • • 
Merkezefendi mezarlığmm yeni yapılan dıvarına ko

nulacak tel kafes ve demir kapı. Bak: İst. Belediyesi 
ilanlarına. 

ilaçlar, Klimk ve ispençiyari alfrt: 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden 

Muhammen bedeli 1300 lira olan 2 bin litre 
öldürücü mayi 27.5.938 cuma günü saat 15 te 

haşarat 

Haydar· 
paşada gar binası içindeki satmalma komisyonu 'arafan
dao kapalı zarf usulile satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettıği vesaik 
ve 97 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatlarını muhtevi 
teklif zarflarını ek iltme günü saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid sartnameler Haydarp:ışada sahnalma komis
yonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

* * * 
ıOOO k. Bergamot esansı alınacaktır. Bak: Jnhisarlar U. 

Müd. ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 
-_ ..._.,mwa 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 

Motorlü tayyare mektebinde 4 odaya kaşradyatör yap· 
tırılacaktır. 

Muhammen bedeli 1100 lira, ilk t minatı 82.50 liradır. 

Buna aid şartname, mukavele mG"veddesi ve planları 
hergün kurum binasında görülebilir. 

İhale 23.5.938 tarihine rastiayan pazartesi -ı ı.inü saat 

15 te kurumda yapılacaktır. 
İsteklılerin teminat ve vesikalarile birlikte muayyen 

günde hazır bulunmaları. 

Mensucat-Elbise- undura-Çamaşır \' .~. 

Orman Genel Komutanlık Satınalma Komisyonundan: 

Orman koruma genel korııutanlık kıtaları ihtiyacı için 
8000 metre yatak ve yastıklık bezin açık eksiltme ile 
ilıalesı 5.5.938 çarşamba günü saat 13 de Ankara Yeni
şehirde komutanlık binasında yapılacaktır. 

Muhammen bedeli bir metresi 38 kuruş muvakkat te
minatı 228 lirn. 

Şartnamesi hergün parasız olarak komisyonda görüle· 
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu ve şartname
sindeki vesikalarla ih le gün ve saatinde komisyona mü
racaatları ilan olunur. 

• .. . 
1035 metre amerikan bezı alınacaktır. Bak: J~t. Beledi· 

ye::ıı ılanlarına. 

Mahrukat Benzın- akine yaglan \. s. 

Devlet Demiryolları 7 inci işletme Müdürlüiünden : 

işletmemizin ihtiyacı alan 140 ton fayraplık çam odunu açık 
eksiltme ıle satın almacaktır. 

İhale 5.6.938 perşembe günü saat 15 te Afyon şehir iataayo 

MÜNAKASA GAZETESi 

nunda işletme binaaındaki işletme komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedel 1400 lira olup mu\·akknt teminat 105 lira

dır. 

Talip olanların 2490 sayılı kanunun 2 ci maddesinde ya:ıılı 

ikametgah ve Ticaret odaaında mukayyet olduğuna dair aldığı 
vesikalarla birlikte Afyon veznesine yatıracakları muvakkat te
minat akçeaine ait alacakları makbuzla tayin olunan gün ve 
aaatte Komiayona müracaat etmeleri lizımdır. 

Bu babdaki şartname komiayonla Uşak, Çekürler, Banaz, Dö
ier ve Alayon istasyonlarından meccanen alınabilir. 

Müteferrik 

Samsun Askeri Sntınalma Komisyonundan: 

Amasya garnizonu su tesisatı için kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulan 7,5 santimetre kutrunda 2700 metre 
galvanizli boruya talip çılnr c. dığırıc~n bir ay içinde 
pazarlıkla satın alınacaktır. İlk pazarlığı 12.5.938 per
şembe ıünü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin Tümen 
binasındaki komisyona gelmeleri. 

Adana Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğünden : 

İstekli çıkmamış olan pamuk üretme çiftliği ıçın mü
bayaa edilecek olan bir • det kamyonetin 2490 sayılı ka· 
nunun 43 üncü maddesi mucibince 16.5.938 tarihine mü
sadif pazartesi Adannda ziraat müdürlüğünde müteşekkil 
komisyon huzurunda yapılacağmdan isteklilerin müessese
den şartnameyi aldırmaları ve yevmi mezkıirda bulunma· 
ları. 

İstanbul Defterdarlığmd 11. 

Maliye devairi için lüzumu olan seksen aded saç do
labm beheri 64 lira hesabile beş bin yliz yirmi lira üze
rinden pazarlıkla mübayaJ.sı takar.rür etmiştir. İsteklile
rin ve şeraiti ile nümunelerini görmek ısteyeulerin 4.6.38 
c martesi ~ününı: kadar hergi.in Milli Emlal< miidürlüğün· 
de toplanan komisyona müracaatleri. 

* • • 
Bir tane fabrika yapısı kamyon şasesi ile bir tane oto· 

mobil alınacaktır. Bak: lst. Beled. ilanlarına. 
• * • 

Kartal kazasına bağlı Ballıcaköyü okulu ıçm m lze· 
me. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

Erza , Zahire, Et ve Sebze: 

.Manisa C. Müddeıuınumiliğiııden: 

Manisa ceıa evinin 1 .6.938 tatihindt:n 1.6.939 tarihine 
kadar bir :-,enelik ihtiyacı olan 1600,000 adet ekmek kapalı 

zarf usulile ek iltrneye konulduğu ve muhaınen lwdeJinin 
12800 lira olduğu ve ihalcnirı eksiltme günü olan t 9:38 yılı 

haziraııının 1 inci per:?cmb..: günü saat 15 te Manısa C. 
ı\liid<l~iumumilık daire::ıiııJe yapılac:tğrndan talıplerin 960 
lira muvakkat teminat akçE:sı ıle bırhkte Manisa C .• \luddeı
uınumilik dairesinde toplanacak olan ceza evi komi!:iyonunda 
haz.r bulunmaları ve bu lıusutita fozla izahat almak istiyeıı
lerin C .Müdd~iumunıilık kaleminde ıııevt:ut nıukaveleııameyı 
tetkik etmeleri Jü:ı:uınu ilan oluııur. 

Kırklarclı 1 ünıen S ıtanalma Koıııısyunundaıı: 

Kırklareli Turn lıastaneı:;ınin ıhtiyacı için kapalı zarf tı<::>ll· 

lile 4 mayıs 938 Çar~.ımba günii 11ıalrsi yapmış olan 43 
kııruş muhammen fiatlı ve 657 lira ilk teminatlı 20 ton 
koyun etıne verılen 14 kuruş 75 santim fıat gali görülmüş 

olduğunden 23 mayı:_, 938 pazartec:i günü snat 1<> da ihalesı 
yapılacaktır. lsteklıler şartnamesinı her giın tilmeıı satınalınn 
komisyonunda görebilirler. Taliplerin k.ırılinun 2 ve 3 üncii 
maddelerindeki ve~aik ilı::: teminat mektublarını havi zarfla
rıııı belli gün ve saatten en az bir ~aat evveline kadar l ark
larelinde tümen satınalmn komisyonuna vcrıueleri. 

Ankara Levazım Amiı iiği S.ıtınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizon müesseseleri için 70000 kilo pirine n 
pazarlığında talip çıkm ıdığından 19.5.938 saat 15 te pa· 
zarlıkla eksiltmesi Ankara LeYazım Amirliği ~atınnlma 
Komisyonunda yapılacak ır. 

Muhammen bedeli 1400< lira il · teminatı 1050 lira
dır. Şartnamesi e nümunesi Km ıisyonda görulür. anu· 
ni vesika ve teminat;a Komisyond bulunulması. 

--t= 

Sams•m C. Müddeiumumiliğindeo: 

ene"" 
Samsun merkez ceza evinden bulunan mahkum ~-e e,·ı 

kuflar için halis buğday uaıından yapılacak üçünCU .. rı iiO 
ekmek ihtiyacı yüz bin kilod n ibaret olup 8.5.938 guntıle 
den itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usu 
aşağıda şartlar mucibince münakas&ya konulmuştur·5 g3S 

Teklif edilen fi at muvafık görüldüğü takdirde 23· ·Hği 
pazartesi günü saat 15 te Samsun C. Müddeiuın~cnı pr 
makamında toplan cak komisyon marifetiyle ihalesı Y

9 

lacaktır. tct1li 
Yüzde 7,5 buçuk nisbetinde 543 lira 75 kuruşluk 

natı muYakkate alınacaktır. \'e' 

Şartname parasız olarak ceza evi miidürlüğünden 
rilecektir. 
Teklif mektubları ihale günü saat 14 e kadar 

kııb~ 

edilecektir. 

aa 

os 
Ac:keri Fabrikalar Umum ~l üdürlü~ü Satınnlma Koo1• 

600 lira muhammen hednl ile Bakırköy Barut fab~ı~ 
sında bulunan 100 ton hi::sülfat askeri fabrikaların 5

3 1 
I 

zarında satınalma komİ:,) onunca J 7 5.938 ::salı günü sa:1l 
de açık arttırma ile ::ıatılacaktır. '.\fovakkat temipatı olıtll 
liranın herhaııuı bir ınalınüdiirlüğiine vatmlarak alıll 
makhuzile ber;ber isteklılerin o giiıı ve J ::;aattP. 2 190 tıl 
kanunun btediği ve"laikl birlikt • komi\:yonda buluuıtl 
niimune her giin ' omi:;y ondcı göriilebilir. 

Mersin Orman Müdürlüğünden : 

Beher M3.nm 
M3. DM3. Cins~ Lira Kr. 

26 800 çam 4 90 
0
rl 

Mersinin Göznc köyü civarında Kömürcü lepe devlet. f 
nandan yukarıda yazılı k restelik ağaç 23.5.938 pazarte91,t1' 
saat 16 da ihale edilmek üzere 15 gün müddetle açık ; 5 
ile serbest aatışa çıkarılmıştır. Muvakkat teminatı yüzde ~1 ~ 
sabile 985 kuruştur. Teliblerin şartnamede yazılı vesikalll ıı 
mil bulunmalrm, şeraiti anlamak için Mersin Orman roülıe 
litine ve ihale günü orman binıtsındaki satış komisyonuı:ıll 
racaatları ilan olunur. 

Afyon Defterdarlıı:;,'1ndan: 

Mülga havn depo::ıunılc1 ı malıH·ye devrcdilmi l ırı 
eJyc\ m Hamirliye mahull,.~indt" t" ki ~anayi mcktebı bı~ 
da mevcut bulunan muhtelıf cim; hurda tayyarr ırııı 
ve parçalarının atılmak uzerc 125 !ıra muhammen lıt' ~ 
5.5.38 tarihinden itilıaren 15 gü1ı müddetle arttırına)il 
nulmu.,.tur. Talip olanların 20.5 38 tarıhine mü~adif 1 

günii saat 1.5 tc defter<larlıkta müte ekkil atış korru-=' 
na müracaat eylemt>leri ilan o uınır. 

Bafra Orman İdaresinden: 

Açık arttırması tcmdiden 21.4.38 gününe talik olu ıan b b/ 
sığır ö üzile bir araba, bir balta, 300 kilo oduna verileP 1 
haddi layikte görülmediğinden satışın 20.5.33 cuma günü 5~ 
de paza•lıkla icrasmn karar verilmiş olduğundan alıcılarıı:ı e 
me2kCm1e 1 58 l.uruşluk temınnt makbuzlarile idarede rniite• 
koınisyonn ınüracn •. tları. 

Gebze İcra Memurluğundan : 

Cinsi, nevi, kıymet ve evsafı saireleri aşağıda y zıh 
~ 

bir borçlan dolayı açı.ı: .ırttırma ile satılacağından arttırJ11 

ca Belediyesin~e 19.5.938 p rşembe günü "ı.tat 14 te icra; 
caktır. İştirak edeceklerin gösteriicn sa~tte mezkür mahal ı ,, 
lunmaları ve şartnamesinın 938 549 numara l htmdn oaı 
çık bulundurulmak n old11gu ilan olunur. 

Lira 
300 

650 

300 

300 
10 

30 beygir kuvvetinde Kartoer markalı ~ 
la işler motör 

1
, 

81 amper 220 voltluk Simens ma~kll ~ 
t.rik din.nmo su ve tevı:i tablosu ıle 
ve Voltmetre 
57 amperlik Berkman markalı 

komple tevzi tablosu 
4000 küsur metre elektrik hututu 
8 metre kayış 

• "' . 
Hortum, bahçe rakor, hop rlör, teneke, 

köhne eşya satılacaktır. Bak: İst. Beled. ilanlarına· 

" Münakasa Gazetesi,, sızın için 
rada, T r"' kyada, Anadoluda ve İs tan~ 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resJ11• 
zeteleri okur ve tetkik eder. 
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l hisalı-lar . E üdü lüğünden: ! 
---,----------~-------.._,. • ---- ! 

J- ŞJrtnamesi mucibince 1000 1600 kilo berı.;amut 

' esansı pazarlıkla satın alınacaktır. I<~şif bedeli 8 t 4 lira olan merkezef endi mezarlığının 
Yeni yapılan divarma konulacak td kafes ve demir kapı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evraklle şartnamesi 1 

tevazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekmer 2490 N. h 
an unda yazılı Yesika ve 6 t lira 5 kuruşluk ilk teminat 

tllakbuz veya mektubile beraber 26.5.938 perşembe günü 

ııaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2721) 

• • • 

1 
.. Büyükçekmece, Boz.hane ve Tekeköy yatı okullarına 
kllzuınu olan 1035 metre amerikan bezi açık eksiltmeye 
0nulmuştur. Bunların hepsine 577 lira 53 kuruş fiat 

~~tnin edilmiştir. Bezin nümunesile şartnamesi Levazım 
Udürliiğünde görülebilir. İstekliler 24QO N. lı kanunda 

Yaıılı vesika ve 43 lira ZS 1 kuruşluk ilk teminat makbuz 

~eya mektubile beraber 26.5.938 perşembe günü saat 14 
e Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (27ı2) 

•• 

1
• İtfaiyeye ahnacak bir tane fabrika yapısı şoför mahal· 

k kamyon şasesi ile bir tane otomobil açık eksiltmeye 

<>nulmuştur. Buna 3000 lira bedel tahmin edilmiştir. Şart 
~tlıesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
b ·h kanunda yaulı vesika ve 225 liralık ilk teminat mak-

1 lız veya mektubile beraber 27.5.9.~8 cuma günü saat 
4 de Uaimi Encümende bulunmalıdırlar. \8) (2723) 

• * • 
Kartal kazasına bağlı Ballıcaköyü okuluna liizumu olan 

kalıeme açık eksiltmeye konulmuştur. Buna 559 lira 50 
d~tuş bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi Levazım Mü

lıtlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunda ya· 

tılı Vesika ve •ı lira 96 kuruşluk ilk teminat makbuz 

;cya mektubile beraber 26.5.938 perşembe günü saat 

~ de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2724) 

• 
* * 

licp5lİne 331 lira 83 kuruş fiat tahmin edilen itfaiye 

:ı:ıbarında mevcut hortum, bahçe rakoru, hoparlör, te-

cke makas vesaire gibi uh telif cin:; köhne eşya s:ıtıl· 
~<tk için açık arttırmava koaulmuştur. Bu eşyamn Liste 
1 e Şartnamesi Levazım Mudürlüğünde görülebilir. İstekli· 
b~t .24 lira 88 kuruşluk ilk teminat mektubu veya mak
g :ıııyle beraber ihale günü olan 26.5.938 perşembe günü 

at 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (R) (2726) 

ll- Pazarlık 3 l.V.938 tarihine rcıstla an 

günü saat 15 te Kabataşta Levaıım ve Mub;lyaat 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

salı 

Şube-

ili- Şartnameler parasız olarak hergün ı;özü reçen 

Şubeden alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen ıün ve saat· 

1 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı re-

çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2712) 1 - 4 

• • • 
l Likör Fabrikası için şartnamesi mucibince l 50 

ton 18 X 50 lave maden kömürü pazarlıkla satın alına
caktır. 

11- Pazarlık 16. V.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alı n Komisyonunda yapılacaktır. 

lll- Şartnameler parası~ o!arak hergün sözü reçen 

Şubeden almabi!ir. 

lV -İsteklilerin pazarlık \Çtn tayin edilen gün ve saat

te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen Koınisyona gelmeleri ilan ol nur. (2438) 3-4 

P. T. T. Fabrikası Alım Satım Komisyonundan: 
335 kilrı Banka marka kalay ile 182 kilo külçe kurşun satın 

alınacaktır. Tamamının muhammen bedeli 691 lira 10 kuru,tur . 
Eksiltme 18-5·938 tarihine rastlıyan Çarşamba glinü ıaat 15 

te yapılacatından talihlerin 51 lira 83 kuruştan ibaret muvakkat 
teminatlarını vezneye yatırmak surctile muayyen gün ve aaatte 
Komiııyona müracaatları. (2.316) 3-4 

Kanunlar. l<.&rarnameler, Ticaret muhadeltri 

Türkiye- Letonya arasmda Rigada imzalanan Ticaret 

ve Kliring Anlaşmaları ile ilişiklerin tasdikı 
hakkında kanun 

(445 inci nüıhadan denm) 

Letonya Maliye Nc:ıureti Kiga, 12 sonlcinuou 1638 

Bay Elçi, 
Aşağıdaki hususu ittılanız:ı arzetmelde şeref kazanırım : 
İki memleket arasında doğrudan doğrvya ticaret mübadele

leri başarmalc arzusunda bulunan Letonya Cümhuriyeti Hüku
meti, alakadarlnr tarafından yahud Türk şirketleri tuafından 

Rigada bir tütün antreposu kurulmasını temenni ve böyle bir 
antreponun kurulmasını mümkün kılmak •çın Letonya Cümhu
riyeti Hükumeti tuafmdan bahşedilebilec~k olan kolaylıkları 

tedkik etmeğe kazır olduğunu beyan eder. · 

t:======================~I 
~.YOLLARI işLETME U. MfölJRLÜGLJNDEl'I ıi J 

Derin saygılarımın kabul buyurulmasını dilerim, Bay Elçi. 
Ekiz 

Son ekselans 

' 

ıo Qilecik deposuna bir sene zarfında gelecek olan tahminen 
~i ·OOo ton maden kömürünün vagonlardan yere boşaltma ve mtı
~i:c, icabında vagonlara yükleme işleri 25-5-938 tarihine mü.a· 
1 • Pazartesi günü saat 15 te H. p :aş a' da ıar binası dahilinde 

ltı • ı· it . cı şletme komisyonu tar ıfından açık eksiltıue uııuliyle iha-
aı 

~ Yapılacaktır. 

~bedeli: 
t 11 

8ehe.r to~kBmürün tahliyesi için 7 ve tahmil için de 11 ku
~-•lur. lst~klilcrin 135 liralı!: muvakkat t minat makbuzları ile 
ııı/1llııun tayin ettiği vesikalarla birlikte aynı gün ve saatte ko-
ıı~ona mürac~ t etmeleri li:ıır~4ır. 

d u husuıtakı şartname arnejıyle mukavele prGjcıi Bilecik 
'i,/'.0 Şeflitiyle H. pafada Komisyon Reiıliğinden paraaız olarak 
tılttıektedir. (2574) 2 -4 

E:kıiltmeye konulan iş : 

•t~~ - Tokatta Kazovaaının sulanması için yapılacak Gömenek 
lı.~li.törü ile ıulama kanala in,nat n sınai imalatı; lcqif bedeli 

5.000) liradır. 

15 ~ - Ek iltmeye 10.6.938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
>o

11 
c Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme koınis-
11 °daaında kapalı zarf u•ulile yapılacaktır. 

~ltl~k. . iatelıı:liler ; ekıiltme şartnamesi, mukucle projeıi, bayın
lit, 1 leri genel ••rtnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) 

l'lıukabilinde Sulu Umum Madürlüğünden alabilirler. 
4 

~-k.k. Eksiltmeye girebilmek için isteklileria (50.500) liralık mu-
tıı11-d~t teminat ve (400) bin liralık Nafıa Su iflerini veya buna 
bıı it ıl .Nafıa itlerini taahhtlt edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve 
~•fı ahı( nafıa itlerini baıarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair 
''ltltı· V ~kıilatinden alınmıf müteahhitlik veaikaaı ibraı etmesi, 
·~t ılerıo teklif mektublarını ikinci maddede yuılı uatten bir 
lıııq ~""eline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabi-

~ "errneled lbımdır. 
0 •tada olan ırecikmeler kalıtul edilmez. ( 1342) (2673) 1 - 4 

Bay Nuri Batu, 
Türkiye Fevkalade Elçisi 

RİGA 

Türkiye ve Letonya arasında Klirinı AnlaşmHı 
İki memleket aruındaki ticari ınüb ıdelelerden mütevellid 

alacakların tediyesini kolaylaştırmak maksadile, Türkiye Cürn
huriycti Hükumeti ve Letonya Cümhuriyeti Hükümeli aşağıdaki 
hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 - Türkiyeye idhal edilen Letonya menşeli emtianın 
satın alınmasından mütevelid bilcümle ticari alacaklar, borç o 
lan paranın Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankaıına yatırılma· 

siyle ödenecektir. 
(Merkez Bankası) bu suretle tahsil edilen par1tları İnıiliz lira

sına tahvil ettikten sonra Latvijas Bankası namına açacağı faiz
siz bir "lngiliz lirası,, hesabının matlubuna geçirecektir. 

Madde 2 Letonyaya idhal edilen Türk menşeli emtianın 

satın alınmasmdan mütevellid bilcümle ticari alacaklar borc olan 
paranın Latvijas Bankasına yatırılmasile ödenecektir. 

"Lat·:ıju Banka,, bu suretle tahsil edilen paraları, fnıiliz li
rasın a tahvil ettikten sodra "Merkez Bankası,, namına açacatı 
faizsiz bir .. ingiliz liaası., hesabının matlubuna geçirecektir. 

Madde 3 - İngiliz lıraranın Türk liralarına ve Türk liraları
nın İngilız lir<l!arına t~hvili, Merkez Bankasının resmi kurları 
esas ı üzerindon ve lat'ların İngiliz liralarına ve İngiliz lirnlarınıa 
latlara tahvili tediye güaıi Ri~a borsasında İngiliz lıralarının ko
tasyonu esası üyerinden icra edilecektir. 

Fa.uralar Türk lirasından, lat'dan veya İngiliz liraaından gayri 
bir para ile tanzim edilmiş ıse bunların lnıiliz 1 iraaına tahvili, 
ali.kadar ihraç müesseıine tediy~ güıaü Londranın malüm ıon 
kurlarına göre yapılacaktır. 

İki banka ingiliz lirıısına nazaren kendi kurlarının tahavvü . 
lünden telgrafla biribirini haberdar edeceklerdir. 

Madde 4 İki banka kendilerine yapılan tediyelere ait ihbar-
nameleri, bunlara Ticaret Anlaşmasının 4 cü maddesine göre ve-

rilen men şehadetnamelerinin damgalanmış B ikinci nüshala 
rını terfık ede•ek günü günöne birbirıne isal edeceklerdir· 

Her tahsil ihbarnaMesi "İngiliz liras1,, hesabının matlubuna 
geçirilen İngiliz lirası mıkdarını, alacağın ifade edilmiş bulundu
ğu döviz tutarını, kezalik alakadar satıcıya tediyatı mümkün kı
lacak tarih ve menşee ait mukıazi bilcümle meşruhatı irae eyle· 
yecektir. 

İJhaliitçı memleketin giimrüğü tarafından damgalanmış menşe 
şehadetnameıinin B kısmı, idhalatcı lilrafından emtia bedelinin 
alakadar bankaya tediyesi anında ibraz edilemediği takdirde, iki 
müe•scse tediye ihbarnamelerini, bu şehadetnaıneler terfik edil
meksizin, mütekabilen birbirine irsal edeceklerdir. 

Sayfa .1 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki, iki banka mezkur ı•
hadetnamelerin bilahare tevdıini temin eyleyecek muktazi ted
birleri alacaklardır . 

Madde 5- .. Merkez Bankası" nın tediye ihbarnameıinin ah
zinde, Latvijas Banka İngiliz lirası olarak tutulan mütterek he· 
sabın ınevcudları hududu dahilinde ve tediye tarihi ııraaını takib 
ederek hak sahibine tediyeyi icra edecektir. 

Latvijas Bankasının tediye ihbarnamesinin ahzinde, Merkez 
Bankası İngiliz lirası olarak tutulan müşterek hesabın mevcud
ları hududu dahilinde ve tediyat tarihi sıraaını takib ederek, bak 
sahibine tediyeyi icra edecektir. 

Emtia satıcıların• tediyat, Latvijas Bankaca Riga bonasında 
İngiliz lirasının kuruna göre Lat olarak ve Cümhuret Merkez 
Bankaıınca da Merkez Bankasının kuruna göre Türk lirası olarak 
yapılacaktır . 

Madde 6- İki memleket arasında icra edilen ticari mübade· 
lelerden mütevellid olarak Letonya ihracatçıları tarafından Tür
kiyedeki mümessillerine borçlu bulunulan fea' i masraflar ve ku
müsyonlar, kezalik Türk ihracatcıları tarafından Letonyadaki 
mümeuillerine borçlu bulunan fer'i masraflar ve kumüıyonlar 
kliring yolu ile ödenecektir. 

Bununla beraber iki memleketin salahiyettar müe1Seleri bu 
paraları mahiyet ve İ•tlmall~rini ve yukarıda zikredilen maaraf· 
lar ve komüsyonların bedelini hakikilten teskil eyleyip eyleme
diklerini tedkik ve kontrol etmek hakkım mahfuz tutarlar. 

Madde 7 - Menşei Akid m~mleketlerden biri olup diQ-erinin 
ülkesinde açılan panayır ve ıergilerde tethir edilen ve .atılan 
mÜ•tahulların bedeli, panayır ve ıergilerin kurulduğu memlcke· 
tia kanuni hükümleri işba maddelerin gırışıne ve satışına mü· 
said bulundüğu niıbette tediyat tarih sırasına tabi tutulmaksızın 

kliring yolu ile tediye edilecekti .. 
Madde 8 - Tütün müstesna olmak üzere, Türk menşeli müı

tahHllar Letonya müstahsa!larile. mevcud kontenjanlar niıbetin· 
de, husuıi takasa mevzu olabileceklerdir. 

Bu maddede derpi'J olunan hususi takas muameleleri iki mem
leketten her biriddc mer'i formalit\ere tabi tutulacaklard!r. 

İşbu anlaşmanın mer'iyet mevkiine girmesinden evvel başla
mış olan hususi takas muameleleri, bu muamelelere tevessül 
edildiği zaman mer'i olan hükümlere göre ikmal eodilecektir. 

İşbu anla1manın devamı eınasında başlanılıp anlatmanın in
ki:ıasında itman edilemiyen hususi takas muameleleri mezkur 
anlaşman in inkizası tarihinden itibaren altı ay içinde itmam edi
lecektir. 

Madde 9 - i,bu anlaşmanın meriyeı mevkiine girmeıinden ev
yel icra edilmi:ı; bulunan ticari mübadelelerden mütevellid ala
caklar işbu anlaşmanın hükümlerhıe tevfikan ödenecektir. 

Merkez bankasında Letonya ihracatcıları lehine mevcut bloke 
hesaplar bakiyeleri, kliring hesabına nakledilecek ve huıuai ta· 
kas muamelelerine mütedair 8 inci maddenin 3 üncü fıkrasınd• 
derpiş edilen haller mÜ•teına olmak Ü.zere, bu anlaşmalarının hü
kümlerine göre tasfiye olunacaktır. 

Madde 10- İşbu anlaşmanın inkizaaında, lehinde diter mem
leket nezdinde bir bakiyesi kalacak olan iki memleketten biri· 
nin idhalatcıların bu bakiyenin itfaaına kadar. İthalatları bedelini 
işbu anlaşmanın hükümlearine göre yatırmakta devam edebek· 
lerdir. 

Kezalik anlaşmanın inkizaınndan evvel kredi ile idhal edilmiş 
emtianın bedeli mütekabilen kliring hesaplarına yatırılmağa de· 
vam edilecekf tir. 

Madde 11- Her hükümet , ihracatcılarını itbu anlafmada izah 
edildiğ veçhile kliring sistemini tatbika icbar için kendisine te
vıeccüh eden gerekken tedbirleri ittihrz eyleyecektir. 

Madde 12 işbu anlaşma Tiirkiye ve Letonya arasında bu 
günkü tarihte imza edilen ticaret nnlaşmasının uli cüzünü tef• 
kil eder. 

Anlaşma, ticaret anlaşması ile aynı zamanda mer'iyet mev· 
kiine 3irecek ve aynı müddeti haiz olacaktır. 

Rigada i2 kanunusani H>38 tarihinde iki nüsha olarak tanziro 
edilmiştir. 

İmza 
L. Ekis Nuri Batu 

Kanun 
No. Başlığı 

2294 Numaralı kanun 
.l353 Türkiye·Letonya Tıcaret 

veleıinin lıudikı hakkınd 

Tercü 

Düstur 
tertip cild 

3 14 

Reami 
sahife Gazete•İ 

sayı 

1516 2432 
Muka-
kanun 3 19 3882 

(Bitti) 

"~ ··~ •••••••••• •-c ~·~ ··~ .... 
·~· ... ···~ •!• 

• • • 

e Bürosu 
.,.~ ... , 
:-e Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve hil

şartna-•"" bassa münakasa ve müzayedelere müte.allik 

•:• melerin tercümesi derühte edilir. 

• •• 
•:"' 
•:" 
•!• 
!• 

Aznmi ihtimam ve sürat 

Fiyatlar gayet mütediidir 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 

Hususi tenzilat yapılır ·:" 
~:'$ 

•"~ .. ... 
Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. J.4 (• 

·:· 
·:· 

Telefon : 49442 ... :• . ~ . ..,. . ••• ••.•~.,,t- .. ,.,.1++ 

lıotiyu aahibi ve yazı ifl 
D~ktörü: lsmail Girit 

!• 
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Ville et Province 
\l.IOIS Ptrı 5' 1 

~50 

., n 

Etranger : 12 oıı Ptuı. 2700 

Le No. Ptrs. S 
1 Pour la Public:it~ s'adresaer 

MERCREDI 11 M 

Q otıdien des Adjud catıon -
1 

~--·-
l' Admıni trati Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

b a ynoptiq e 

Objet' de l'a iudicatıo?1 

Adjudicaticns au Rabais 

es A o 

u 
Prix 

c:slimatif 

icatio s Ouvertes ujourd' 
Cautioa 

Provisoirc 
Lieu d'adjudication et du 

Cahıer des Cbnrgeı 
Jours 

• u 

e 

Constnıct·on- Repar tica- Tr v Public - ateriel de Constru~n-Cartograpbu 

Construction de la mosqu · e Otpaz.ar 
• de route pres le bitiment municipal 
" vespaııienne u:. bitiment eeolc Pri· 

maıre. 

Reparatıon konak gouverı:ıemental Chuhout (aj.) 
Conıtruction ı tour pour gend rm crıe au p ni

tencier Sinop. 
Constr. ulle d'operation a l'hôprtal Regional Si

nop (nj ). 
Construction mur en b ton ıırıne et loeal pour fıl

tre iı la fabrique de Pııehabahteh (eah. eh. P. 
84) (aj ). 

lnstallation de grilles et eons.r. de porte en fer 
au eimetıcrc Merkez.efe dı 

Preacntation earte aetuelle au bourg Ordou : 311 
bectares. 

Construetıo batiment pour cine au boulevard 
"Ataturk,,, i Manisa (cab cb. i'. 285). 

Publiquc 
,, 
,, 

Publıque 

Gre a gre 

Pli c.:ıeh 

Publique 

.. 
Plı caeh 

2011 57 
4890 
1345 24 

944 62 
3475 25 

6894 95 

16730 37 

814 

5425 

56802 80 

100 89 

7ü 85 
261 14 

1254 78 

61 05 

406 75 

409fl 13 

Municip. Afıon 

" 
Vılayet Sa soun 

,, Afıo~ 
Procureur Gen Rep Sinop 

Com. Perman. Vil Sınop 

17-5-38 
17-S-38 
16-5 38 

12-5-38 
25-5-38 

14 
14 
15 -

ıs 

14 

Dans 1 moıs 

Com. Aeh. Eeon onop. Kabataehe 30-5 38 15 

{ 
Com. Perm. Municipalıte lstanbul 
Dir. Econom. ., ,, 

25-5 38 14 

Mu icipalites Ordou lst. et Ank. 2-6 38 14 

Vilayet Manisa 26-5-38 11 ,-

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · l struments Sanitaires- F ourniture pour Hôpita'!x 

Essencc de bergamote : 1000-1600 k. 
Liquide pour tuer les ınıeetcs : 2000 litres 

Electricite·Gnz·Chauffasr 
----------------------------~~-----~ 

lnstallations de 4 radiate'urs İl l'ecole d'aviateur 

Habillement Chaussures Tissus- Cuırs. 

Toilc aıııericaine ! 1035 m. 

Toile pour housse de m telas et taies d'oreillerı 
8000 m. 

Co nbus .. ible Carburant-Huile 

Bois : 140 t. 

'ıver 

Tuyaux galvanises 2700 m. (ııj ) 

Jeux de changement de voıe, croisement et coe-urs 
en acicr au manian' ıo 

T r verses en aeier pour voie normalcı : SOOO p 
(eah. eh. pour les deux groupes P. 1. 100). 

Chiısis pour eamion : 1 p - Auto : 1 p. 

Matcrıel p ur ecole Ballıdjakeuyu 
Armoireıı d'aeıcr : 80 p. (aj ). 
Camionnettc : 1 p. (aj.). 

Provi ioos 
Riz: 70 t (aj) 

Paın: 100 t. 
Pain pr. le penitcncı r de Manıssa: 160000 p. 
Viaııde de mouton: 20 t (aj) 

B) A~Judicatrnns a Ja suenchere 
Divcrs articles eleetrique, tels que: Tablcau d.e dis-

tribution, motcur ev 20 dinamo ete 
Pı ces d'avıon enmclote 
Charpente: 26 m3 
Manches de im, bıdou, hnut pa leur ete. 

Gr,; ;ı rrf 
Pli cacb 1300 

Materiel) 

1100 -

Publique 577 53 

" 
le . o 38 

Publique 

Gre a re 
Pli caeh 

" 

Pu hqu 

" 
Gr iı g 

Gre a rre 
Plı cach 

" 

Publıqu~ 

" Publique 

" 

1400 -

323700 

222624 

3000 

559 50 
sıw -

14000 --

12800 -

125 

.331 83 

Bilumum üteahhit ve Tüccarların 

azarına 

Tiirkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Müuakasa ve Müzayede il ·nJnrını, günü güniıne, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MlJNAKASA 
GAZ TESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatımı ic<t bı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel : 49442 

97 50 

S2 50 

43 31 

228 ·-

105 

16698 

12381 20 

225 

51 96 

1050 
543 -
960 -
657 -

24 88 

Com. Aeh. E. on. Monop Kııbatache 31-5- 8 

1 Exp. Ch. d~ fer Etııt Haydarpaeha 27-5 38 
15 
15 

Dir. Gen •Turkk:oııcbou,, a Ankarıı 23-5-38 15 -

{ 
Conı. Perm. Munieıpalite lııtnnbul 
Dir. E.eon o ,, ,, 

Com. !\eh Co mand. G Forctıı Ank. 

7 ExpL Ch. de fer Etat Afion 

Com. Ach Mılit ire Samseun 

{ 
Adm. G n Ch de Fer Etat Aıık 
Caiııses Auk. et Hayd rpaeha 

ldeoı 

{ 
Coın. Perm. Mun. lstanbul 
Oir. E.conom. ., 

idem 
Dır. Biemı Nat. lııt 

Oir. Ferme Cultiv.ııge de Coton a 
Adana 

Com. Aeh. ini. Ankara 
Procureur Gen. R~p Sımsoun 

,, ,, ,, Manıss 

Com. Ach Oiv. Kirkhrelı 

Bareau Exeeutif Guebz.e 

Defterda at Afion 
Dir. Forcls Mersine 

{ 
Coaı. Perm. \fonıcıp 1 te lstanbul 
Dir. Eeom. ,, ,, 

HAFTALIK 

26-5-38 14 

25-5-38 13 

5-6-38 15 -

1 -5-38 15 

2 -6·38 15 

2s 6-38 ıs 

27 5-38 1 

26-5-38 14 
Ju quau 4-6-38 
16-5-38 

19-5-38 
23-5-3 
1 6-38 

23-5 38 

19·5-38 

17-5-38 
23-5-38 
2ö-5-38 

15 
ıs 

ıs 

16 

14 

ıs 

16 
14 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 

Arzu edenlere meccanen nümune g··nderilir 
Adres: Galata, Perşemb Pazar, Yoğurtc H 11 N. 7 

Telefon: 19442 

Per embe 12.5.938 

Kaldmm inş (Bahkesir Vil.) !'(! 678 
P muk çorap iphği (MMV) • • 678 
Çöven, tutkal, balmumu, yuv rlak ve lama demiri, do 

(DDY) .1\0 682 
Elbise maa kaıket (Emniyet U Müd ) Y 83 
Çayır biçtirilm si (fzmir Veter. Dir. ı 685 
Sandık (inhia. U. Müd.) · 685 
Menfez inş. (Gümüşhane Nafıa Mü .) 
Galatasaray lisesi binası d y p 

lataray Li1> si) :\• 687 
Öküz (Kırklareli Vıl.) ~~ 89 
Yata ve yastık kıhflı~ı b x (Orm K 
Çimento (Sıvas Bayındır. Dır ) 6 
Cam kereste (DDY) .~~ 693 
Çıralı kereste, tuğl ve kireillİt Edırne 

Onlc ind yıldız ı 

ı; · No 

J ud 12 5 938 

Con tr. paves (Vıl lı esır) N. 678 
Fıl pour chauBsc l s de eoto ~ın. ) f t ) ~o 
Racine upon ıre col e, c c, fe ond c 

Fer Etat) No 682 
Costıımu ııvec casqucttes (Dır G de SO t ) 
Caisses (Dir. Gen. Monopoles) No 68 
Constr. archf's (Dır. T av. Pub Gu u han ) 

" d pôt frıgo ıfique au } c 
saray) No 687 

Toile pour housse de at l ı et ta t"S a'o eillcr 
Prot. Foret Anlı.:.) No 690 

Ciment (Dir. Trav. Pu . S v s) N 6QO 
Bois r 'aineux, briqucs et tu 1 ( ır. Tr v 
Bois de sap n (Ch. de Fer Et t) No 69 

Le 

N. B. 
journal dans lequel 

L' n sait qu'en vertu deıı loıs No. 627 t. 53 

c 

r 

3 

5b,, le gouvernement turc distribue eh que an u 

~· 

tı 

un cer in nombr • de t rres afın de plac r peu a p 
dan une situation independ nte ul'' 
tions paysannes du P rti 

C'est ninsi qu«", depu' 
selod les besoir. plus prc 
pour une valeur globale d 
par annee: 

r 
Decares 

7 .490 
229.089 

V l. Ltq . 

521 499 
1.305.014 

146 552 
442.014 

ı . .,25.441 
47 9-2 
1&8.937 
23 556 

du de' 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

24.677 
104.Cı29 

616.748 
127.789 
42.780 

1.279 
On rem qu ra qu l'annce 1934 cnr ı tra a p 

7 
'",,69 

gJ 

4,2t 
z.:1 
' s 

trıbution de t r t a s ussi le prix moy n du dec 
bas. De 1931 iı 1934 l prix de la terr sı 'on s r 
seuls chiffres eites plus h~ut, semble voir suiv un cO 

faitenıent dese ndante L pri rcpr o e t it a t 
l'on assiste en 1937 a un bon hıcroyable du prıx moY' 
subitement de 1 tqs. 4.41 a 18.41. 

Si, rnaintenant, u 1i u et d er t 
annee, on les eh di lon ı vi 
diffcr nee de prıx oyens. le dee 
moyenne dans 1 vılayet J' Aydin, e 
Ltqs. 1.14 tıındis qu'ıl t evalue iı une mo 
livres 7tJ dans celui d'Erzuruın, 1J,59 a Ba ı 

10 iı Manisa. 
On est do e fonde de conclure que les dıff'renc s 

moyens annuels ne sont pas le re ultat d~s eh 
ven us dans la v le ır d u l <: ı n t q i 
annees avant de s reveler nett e t 
plut6t dans lr f it que l'on a distrıbue p ndan 
f ible moycnne des terres a valeur restrei t . 


