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yirmi bin lirahk miktarının 937 mali yılı içinde bitirilme· 
si şarttır. 

işleri ve ı\\alzcmtSİ· flarita 

A.Ydın C · 1· t K . R" t· d . 
1 ezaevı nşaa omısyonu ıyase ırı en · 

h İlk Eksiltmeye konulan iş: Aydın Vilayetinde Gazipa
~ ... i inş<>kulu karşısında planda gösterilen mevkide Ceza· 

~ ası. 

a......_ ~eşif bedeli 82330 lira 77 kuruştur. 
7 rnali senesi içinde ba~lanacak olan bu işin 

Daha fazla malumat ve 

4- Aşağıda yazılı şartname ve evrak Aydııı C. M. U. 
liğinde parasız görülebilir. 

A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavele projesi, 

C- Baymdırlık işleri genel şartnamesi, 
Ç- Keşif cetveli, sils!lei fiat cetveli, metraj cetveli, 
O- Nafıa Bakanlığı yapı işleri inşaat şartnamesi, 
E F erıni şartname. 
5- Eksiltme 1 t mart 938 cuma günü saat 15 te Ay-

ilanlar1!1 tam metni • • 
ıçın 

lütfen iç sayifelere müracaat ediniz ı 

dm C. M. Umumiliğı dairesinde müteşekkil Komisyonda 

yapılacaktır. 
6- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacakbr. 
7 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin beş bin üç 

yüz altmış yedi lira muvakkat teminat vermesi ve bun
dan başka aşağıda yazıh vesikaları haiz bulunmaları la
zımdır. 

A- Nafıa Bakanlığından alman 937 yılana aid müteah· 
hidlik vesikası. 

B- 937 yılına aid Ticaret odası vesikası. 
8- f eklif rl\ektubları yuk rıda beşinci maddede yazı

lı saatten bir saat evveline k ıdar Aydın C. M. Umumi
liğinde müteşekkil Komisyona girerek makbuz mukcıbi
linde vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektubların 
nihayet beşinci maddede yazılı saate kadın gelmiş ol
ması ve dış zarfın miihür rnumile iyice yapıştırılmış bu
lunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

.1 
İci 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: 

Trabzonda yapılacak 353562 lira 89 kuruş keşif be
delli lise binası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur· 

Eksiltme 11.3.938 cuma gunu saat 14 de Trabzon 
Nafıa Müdürlüğünde toplanacak Komisyon tarofmdan ya· 
pılacaklır. 

Bu işe aid evrakı keşfiye ve şartnameler 17 lira 6~ 
kuruş mukabilir.de Trabzon Nafıa Müdürlüğünden alına· 
bilir. İstiyenler bu evrakı Nafıa Müdürlüğünde göre

bilirler. 
Eksiltmeye girebilmek için isteldilerİli 17897 lira 52 

kuruşluk muvakkat teminat vermesi, Ticaret Odası vesi· 
kası ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ve
sikası göstermesi ve yaptığı işin en büyüğünün bedeli 
150.000 liradan aşağı olmaması ve m _ teahhidin diploma
lı mühendis veya mimar olması veya bunlardan birile 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imzalaması 
şarttır. Müşterek teklif yapanların her ikisi de müteah
hitlik vesikasıoı haiz olacak ve teminat müşterek olacak· 
tır. Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sözü geçen Komisyon Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet saat 14 e 
kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile ıyıce 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada hasıl olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden 

t- Eksiltmeye konulan iş: (Bursa Necatibey kız ens
titüsü heyeti umumiye keşfi ve projesinden 31726132 lira 
beaeli keşifli dershane ve atölyeler kısmından 29 l 00 li
ralık parçanın inşası). 

2- Muhammen miktar, keşifte yazılı vahidi fiatlardan 
tenzilat neticesinde tekarrür edecek bedele göre 29100 
liralık kısmınm teahhüdüdür. 

3- Bu işe aid evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele .projesi, 
C) Hususi ve fenni ıartnamc, 
D) Bayındırlık işleri genpl şartnamesi, 
E) Proje, 
F) KeşH hülasa cedveJi. 
İsteyenler bu evrakı l 46 kuruş bedel mukabilinde Bur· 

sa nafıa dairesindP.n alabilirler. 
4- Eksiltme 16-3·938 tarihine müsadıf çarş..ımba günti 

&C!at 16 da Bursa nafıa müdürlüğfüJde yapıhcaktır. 
5- Eksiltme, kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
6- Eksiltmeye girebi!mek için istekiilerin 2182,5 lira

lık muvakkat teminat vermesi, üçünc;i maddede yazılı 
evrakı kabul ve imza etmesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 

olup göstermesi lazımdır, 
A- Nafıa vekaletinden 938 

iktidarlı 

takvim senesinde alınmış 
olduğuna dair 15000 lira-yapı işlerini yapmağa 

lık ehliyet vesikası. 
B - 2490 numaralı 

vesaiki göstermesi. 

arttırma eksiltme kanununda yazılı 
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Sayfa 2 

1- Teklif mektubları dördüncü maddede yazılı saat
ten bir saat e'veline kadar Bursa nafıa müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektubların dördüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta dolayısiyle vu
k•Ja gelecek geçikmeler nazarı itibare alınmaz. 

~fani sa Cıım huri yet Halk Partisi İlyöo kuru 1 Başkanlığından: 

18 3.9~B cuma giinii saat 1 ı de Manisa Cumhuriyet Halk 
Partişinde 66S7 lira SO kuruş keşif bedelli stadyum ihata 
duvarlnn irn;a:ı tı açık ,...k:-,j]tın,... ıı~ıılilP- ihıılı~ erlilt>cektir. 

::;arlnanJP plaıı v<> diger evrak parlid~ görül~bilir. Mu
vakkat tenıiııat 49CJ lira 32 kuruştur. l::ste-klilr.rin ticaret oda· 
~ı ve .... ikası ile Nafıa nıüclürlüğünrlen alınını~ d1llyr.t ve:::;ika
~1111 hamilı• rı yukarıda }'azılı giin \I' "iaatte hazır lııılıırımaları 

ilan olunur. 

Ergeme Köyü İhtiyar Heyetinden: 

Ergeme köyünde inşa edilen 5 sınıflı okulun düzgü ve 
... i va::sının yapılması 1 marttan 10 marta kadar on gün 111 üd
detle pazarlıkla ihaleye konmuştur. Talip olanların köyümüz 
ihtiyar heyetine nıürac;aatları ilan olunur. 

Edirne Nafıa Mürliirlüğiinden: 

700 lira 6S kuru~ keıif bf:dell i lbricc gümrük binasının 
21.2.938 tarihinde yapılan tamirat eksi ltme!:>İne istekli çıkma 
dığınd'-'n on gün u1.;atılmıştır. eevvke ilan edllen ŞP,rait da
hilinde taliplerin eksiltme günü olan 7.3.938 tarihine mü
::sarlif pazartesi günü saat 15 te ~afoı müdürlüğündeki eksilt 
me komi::syonuna müracaatları. 

İstanbul C. Müddeiumumilitinden : 

Yalovada yapılacak 50 kişilik ceza evi inşaatı kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konmuştur. Bedeli keşif 26513 lira 76 kuruştur. 
Muvakkat teminat 1989 liradır. Mukavel'! huıusi ve fenni şart
nameleri proje, keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrakı 

rörmek iatiyenler tatil günlerinden maada hergün İstanbul Sir
keci Aşır efendi sokak 13 numarada Adliye Levazım Dairesinde 
görebilirler. Eksiltme lS-3-938 cuma günü saat 15 te Adliye Le
vazım Daireaiode yapılacaktır. İstekliler teklif mektublarını ve 
en az 15000 liralılc bu ite benzer iş yaptığına dair Nafıa Veka
letinden almış alduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarını 
havi kapalı zarflarını eksiltme günü olan ' 18-3-938 cuma günü 
ihale saatinden bir saat evvelsine kadar Satınalma Komisyonu 
Reisliğine numaralı makbuz mukabilinde bi.zzal vermeleri yahut 
dış zarfı mühür mumile kapatılmış ve ismiyle açık adresinin ve 
hangi işe aid olduğunun yazılması şartilc aynı saate kadar iadeli 
teahhütlü olmak üzere mektubla göndermeleri ilin olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 

İsteklı çıkmamış olan Nafıa Vekaleti lokantasmın mutfak kıs
mında yapılacak tadilat ve sıhhi tesisat işi gene aynı şartlarla 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 4311 lira 13 kuruştur. 
Eksiltme ll ·3-938 cuma günü saat 15 le Nafıa Vekaleti yapı 

işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlıkla yapılacaktır. 

Eksiltme şartn3mesi ve buna müteferri evrak 22 kuruş bedel 
mukabilinde vapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 323 lira 33 kuruş mu
vakkat teminat vermeleri ve yapı işleri umum müdürlüğünden 
bu iş içın alınmış hususi vesikayı haiz bulunmaları lazımdır. 

Diyarbakır Nafıa Direktörlüğfintlen: 

Diyar bakir Lisesi paviyonunun 36368,8 ı liralık esas keş• 
finden 32200 liralık inşaatı kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. 

2- Bu işe ait evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Husuı.i, Bayındırlık ve Yapı işlerj .Genel ve fenni tart· 

nameleri, 
D Bu evrak Nafıa dairesinde görülebilir. 
3 Bu işin ihalesi 18 Mart 938 cuma günü saat ) l de kapalı 

zarf usuliyle Nafıa Direktörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 2415 liralık muvakkat teminat, 

cari sene Ticaret odası , Nafıa Vekaletinden alınmış 10,000 lira
dan yukarı eblıyet vesikası. 

5- Taliplerin zarflarını cuma günü ihale saatinden bir saat 
evvel komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

İnhisarlar Ankara Bat Müdürlüğünden: 

Ali baba tuzlası çor-aklarında beheri 689 lira 18 kuruş Bedelli 
Ye ceman 1378 lira 16 kuruşluk iki keşif varakasına şartname 
ve pr ~jesine göre ilk kulübenin yaptırılması açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Açık ekıiltme ve ihale I0-3-938 tarihinde saat 16 d;ı, bat mü
dürlüğüınü:ıde toplanacak komisyonda icra edilecektir. Taliblerin 
103 lira 36 kıJruş ilk teminat para ariyle birlikle komisyonumuza 
gelmeleri ilan olunur. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulan 56 kalem Elektrik malzeme
~ıinin alımından va:a geçilmiştir. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Ankara P.T.T. Direkt4rlüğüoden: 

Küçük Yozgat poatahanHile istaıyonu arasında posta nakliye 
müteahhitliği 15.3.938 salı günü saat 15 te verilen bedel muvafık 
ııörülüne kati ihalesi yapılmak üzere 1.3.938 gününden itibaren 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltmeye ittirak ed~cekler muvakkat teminat olarak 63 lira 
Ye bu oisbette tahv:lit yatıracaklardır. İhale sonunda alacak mü
teahhid 126 lira kati teminat ile beraber 500 lirahk idari kefalet 
vermeğe mecburdur. 

Talip olanlar hergün Ankara posta muavinliğinde tartnamesi
ni görebilirler. ihale günü saat 15 te P. T. T. Müdürlüğündeki ek
ıiltme komisyonuna müracaat olunmalıdır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satıoalma Komisyonundan : 

Topkapıdan Metrese ve Metresten Topkapıya mayı• 938 ıonu
na kadar günde bir defa yapılacak nakliyat için 22 kişilik bir 
otobüs kiralanacaktır. Pazarlığı 7.3.38 pazartesi a-iinü saat 16 da 
Tophanede levazım amirliği satınalma komiıyonunda yapılacak

tır. Bir günlük ücreti 17 lira tahmin edilmiştir . Teminatı 178,50 
liradır. Şartnamesi komi•yonda görüleltilir. İııteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

522- E 

Müteferrik 

Diyarbakır Belediye Riya::ıetim.len: 

310 lira 70 kuruş bedeli keşifli belediye evi banyo mal
zemesi 10.2.438 den itibaren 25 gün müddetle aı;ık eksilt
meye konulmuştur. 

ihale 7.3 938 pazartP,si günü ı-;aat 11 de helediye encü
meninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 23 Jira :30 kuru~tur. 

İsteklilerin ihale günü teminat akçalarile ve gerekli vP.· 
sikalarile beleJiye encümenine ve şartnameyi görmek i~te· 

yeulerin mesai 8aatlarındu belediye muhasebesine müracaat· 
Jan ilan olunur. 

Adana Belediye Riyasetinden: 

I0-12 aded fabrika malı karoserili otobüs ile bir aded devirme 
tertibatlı 3,5-4 tonluk kamyon ve bir tane çifte yataklı hasta 
nakliye otomobili alınacaktır. Teklif yapmak ve fazla tafsilat al· 
mak iıliyenlerin Adana Belediyesine müracaatleri ilin olısour. 

E -
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Gümüşsııyu hastane~i için 9 bin kilo yoğurt ::sa tın alına· 

cağınıLın açık ehiltme ile ihalesi 18.:~.9:38 cuma günü ::saat 
15 te yapılacaktır. Muhammen tutan 1800 liradır. llk temi
natı 135 liradır . Şartnanwsi hFrgün öğleden evvel komis· 
yon da görülebi !ir. lstekl i IP-rinin ilk teminat ma k lmr. veya 

mektublarile 2490 !:>ayılı kanunun 2 ve 3 ünr.ü maddelerinde 
yazılı vesikalarile beralH·r ihale giinü vakti muayyenincle 
Fındıklıda Komutanlık :salmalma komi!:-yonuna gelmeleri. 

• * * Gümüş::ıuyu lıa::ıtaııeı:ıi içın 1000 adel tavuk sa tm 
alınacağından açık eksiltme ile ihale::si l8.3.938 cuma gunu 
saat 15,30 da yapılacaktır . Muhammen tutarı 600 liradır. İlk 
teminatı 45 J iradır. ~artnamesi horgi.in öğleden t•vvel komı::ı · 
yonda görülebtlir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya ınek
tublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncii marldelerindc 
yazılı ve::sikalarilc beraber ihale giinii raktı mwıyyeııindc 

Fındıklıda Komutanlık satınalma konıisyorıuna gdmdcri. 

•" • İhale günü talibi çıkmayan 33. tü ene bağlı kıtaat ihti
yacı olan 12600 kilo çekirdekli razaki üzümün ihalesi pazarlıkla 

21.3.938 pazart~si g-ünü saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen tu
tarı 2520 liradır. İlk teminatı 189 liradır. Şartnamesi hergün öA-
leden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminat mak
buz veya nıektublarile ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda 

komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • İhale günü talibi çıkmayan İstanbul komutanhğına bağlı 
kıtaat ihtiyacı olan 21 bin kilo s abunun ihalesi kapah zarfla 21 
mart 938 pazarteııi günii saat 16 da yapılacaktır. ıVJuha"' nen tu
tarı 5880 liradır. İlk teminatı 441 liradır. Şartnamesi hergün Öğ
leden evvel komisyonda gö ülebilir. İsteklilerin ilk teminat mak
buz veyi\ mektub\arile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde 
lerinde vazıh ve3İkalarilt: b •raber ilıa\e günü ihale saatinden en 
az bi.r saat evveline kadar teklif mektublıırını Fındıklıda komu
tanlık satınalma komisyonuna vermeleri. 

Malatya Piyade Alayı Satınalma Komisyonu Baıkanlığıod•11: 

AIRy ihtiyacı için J20.oot kilo saman açık eksiltme ile tSOı~ 
kilo arpa, 140,009 kilo kuru ot, 36000 kilo .. tır eti kapalı 
u•ulile müoakuaya konulmuştur. , ııtl 
Samamın teminatı muvakkatası J80 lira arpanın 642 lira ;ı 

otun 525 lira, ıığır etinin 729 liradır. , 
Taliplerin 12 Mart 938 cumarteıi gilne uat 11 de alay k0111 t 

tanlığı binasında bulunan satınalına komisyonuna müracaat ' 
meleri. 

Kapalı zarflar en geç saat I0.30 a kadar kabul edilecektir·ı 
Şartnameleri l'Örmek isteyenler her iÜn komisyona mür•''' 

edebilirler. 

Marmara Üuübahri K. Satınalma Komisyonundan: 

Ciaıi kilo Tahmini fiat İlk tem. Ekı. gün ve •• 
,ı 

kuruş lira kr. 
Zeytin 50000 27 1012 50 18.3.38 15 

Zeytinyağı 50000 50 1875 ()() 18.3.38 .'6 1' 
Komutanlık deniz erleri ihtiyacı için yukarıda cinslerı ~1 

mikdarı yazılı iki kalem yiyecek maddeleri kapalı zarf u•111 t 

satın ~lınacaktır. Eksiltmeleri hizalarında göıterilen a-ün ve ''~,. 
lerde lzmitte Tersane kapısındaki komisyon binaaında ysP'_, 
caktır. Bu i'e ait şartnameler bedelsiz olarak komisyonuınuıd ~ 
alınabilir. İsteklilerin ayn ayrı hizalarında yazılı ilk teminatl11 rı,, 
birlikte kanuni veıikalarını havi teklif mektublarını rnuaY1 
gün Ye saatlerden l»ir saat evveline kadar korni•yoıı ba,kanlıf 
na vermeleri. 

b) ~ f 
, _____ . ____ ------

Balıkesir Orman Haşmiihendisliğinden : 

Balıkesir Vilayetinin Kepsüt nahiyesine bağlı Serçeörtf 
köyü civarında Kalabal.: kayın koru devlet ormanınd 1 11 

-~§ 
mradan 306 numraya karlar numaralanmış 4'.f9 metre nıı I 
gayri mamule muadil dikili kayın ağacı 20 gün müdde1 

açık artırmaya çıkarılmıştır. 
Arttırma 8.3.938 :"alı günü ~aat 15 te R:ıhke:sir 

Ba~miilıendisliği binasında yapılacaktır. .. N 
Beher metre oıikabııı muhammen fiatı 2 ı O kuruş yııı 

7,5 muvakkat tmnlııatı 70 lira 72 kuruştur. 
.;\ J" 

Şartnama ve mu kavelenamP, projeleri Balıkesir ve ,,t 

gırlık orman idarP.lerinden görülebilir. 

T.H. Kuruıııu Malatya ~ııbesi ııdeıı : 

Cin::.i Adet 
Koyun <lerisi 7 l2 
Keçi n l 72 
:-lığı r ıı 1 S8 

Türk Hava Kurumıı :\lnl.ıtva şube::;ine ait vukarıda "3ı1 

l 
,. ,ıı 

kurban derileı inin 2.!." .9:3H tarihinden haşlıyarak ·' t> 

müddPtle aı;ıklan artırnnya ı,'.tkarıldığı ilan olıınur. 

Türk Hava Kurumu İpsala Şubeıiaden : 

Kurban bayramı münasebetile sevgili vatandaş\arımı:ı:ı11 }ı:~ 
yetlerinden kopan İbriktepe ve merkez şubemizin canh kU~;I 
adedi 224 ihalesi 7-3-938 pazartesi şubede, güzel ~imar e I 
kurban derileri keçi ve koyun 382 adet olup bunlarında ib' 
8-3-938 sah günü İbriktepe şubesile T"lerkez şube•inde rne~ 
olan muhtelif zahire 24420 kilo olup ihalesi 9·3·938 çar~• 1 
gÜ"lÜ ihalesi icra edileceğinden isteklilerin yüzde de 7,5 pe.}' ;I 
çelerile birlikte İpsala T.H.K. şubesine müracaat etmelerı 
olunur. 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden : 

idarei Hususiyeye ait istasyon caddeıinde sBkütlilkte d•~:~ 
)anan 139 tane ağacın kesilmesi nakil ve sair masrafları ~ ıe 
riye ait olmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. Talıb f 
11-3-938 cuma günü .aat 15 te Vilayet Daimi Encüme11i11• 
meleri. 

Türk Hava Kurumu Çubuk Şubesinden : ~ 
Şube ambarında toplanan 37.968 kilo buğday ve 30.506 e 

arpa 20-2-938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle mü:ııt1~ 
ye konmuştur. İhale 11-3·938 cuma günü saat 14 de yapıl•'' 
İsteklilerin o gün şubeye başvurmaları. f 

""" 

"Münakasa Gazetesi,, sizin ıçın AJJ~: 
rada, Rumelide ve lstanbulda çıkan ~O~ 
fazla resmi ve gayrı resmi gazetelerı o 
ve tetkik eder. 

UCUZ ve ACELE tr 1 

SATILIK KÖŞK 
1 

1 

d .. .,aııı 
Nuhkuyusu, Mütevelli Çeşme sokak N. 11. 15 ° et' 

arazi üzerine Ver et bey köşkü gayet ehven fiyatle ~ ,. 
le satılıktır. Mezkur köşk iki kat ve birde çatı kat ıııe, 
rine beş oda. bir ınatbah, bir heladan ibaret olup a}"r' 
bir kirgir ahırdan ibarettir. w' 

icabında t13 dönüm araziıi birlikte ~atılır. Görmelılı'~ 
görüşmek için Kadıköy, Moda caddesi, Zühal •O 

No. 2 ye muracaat. 



;-......~------------------------------------· ~isarlar U. Müdürlüğünden: 
1- ş 

İpi artname ve nümunesi mucibince 5000 kilo baş 
rıaıarlıkla '5atm ahnacaktır. 

•aat ~ Pazarlık 4.lll.938 tarihine rastlıyan cuma günü 
'lnd k' te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şube-

1;1 ~ Alını Komisyonunda yapılacaktır. 
Şubed Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

iV en ~lınabilir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Anadolu Sulama İşi 
Aaadolunun bazı kısımlarand• yazın kuraklıktan ııkıntı çeki

lir. Vaktinde yağmur yağmazsa mahıu1 bozulmak tehlikesine ma· 
ruz kalır. Anadoluda su yok d eğildir. Fakat bunJ•r ya topratın 
alhndadır veyahut dağın yamacından köyü ve tarlayı basmak i
çin fırnt beklemektedir . Bu suları istifadeli bir hale getirmek 
ve kanallar vasıtaaile nehir sularından istifade etmek düt6nül
müş, hükdmet bunun için esaslı bir proınm hazıTlamı,tır. 

Hükumet, Anadoluyu 3 mıntakaya ayırmıtbr, buralarda yapı· 
lacak i'leri kararlaftırmı,tlr. Bu işler için 4300000 lira sarfedile· 

t, Y" - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat-
uzde 7 5 ·· ı ·ı b' l'kt k d d ieç ' guvenme para arı r: ır ı e yu arı a a ı 

en l<onıiıyona gelmeleri ilan olunur. (864) 4-4 

1- ş 
• * • 

, cektir. Birçok yerlerde barajlar yapılacak, sondaj icrasile ıu çık
ması imkanları temin edecektir. Yapılacak iıler Ye fen•i şartaa• 
melerin hazırlanma11 için mütehaaıt1slardan mürelrkep bir komiı· 
yon kurulmuştur. 10 mıntaka tudur: 

ı• 

lıkı artnamesi mucibince 10,000 kilo göztaşı pazar-
a •atın alınacaktır il . 

saat - Pazarlık 4 lH.938 tarihine rastlıyan cuma günü 

•İnd ~.4 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
Ule__ı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ş'lb d Şartnameler parasız olarak bergüo sözü geçen 
le en alınabilir. 

•aat~ - .. isteklılerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
•dı e Yuzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda 

itçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (865) 4-4 
• * • 

kits ld Şartnamesi mucibince Paşa bahçe Müskirat F abri· 
l>itl:n a Yapılacak üç demir çatı ve diğer tamirat iti ka· 

1~arf usulile eksiltmeye konmuştur. 
t~ı:ı:ı· -- Keşif bedeli 20919 lira 37 kuruş ve muvakkat 

1
1~ata 1569 liradır. 

~iinu - Eksiltme 14.3.938 tarihine rasthyan pazartesi 
sindt! ~aat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
cıy kı Ahın Komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar 

ili gü.ııde nihayet saat 14 e kadar verilmelidir 
lar ~ - Şartnameler 53 kuruş bedel mukabilinde İnhiıar
iü , evazım ve Mubayaat Şubesile Ankara Başmüdürlü-

llt.en alınabilir. 
\'~ v _ Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 

ı~ tı Vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ay
ca v 'k V esı a almaları lazımdır. . . . 

ltı l-- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaık ıle 5 ncı 
t~'l~dede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat 
~ ~tnat para3ın1 veya mektubunu ihtiva edecek o'an ka· 
~a 1 Zarfların yukarıda yazıldığı veçhile eksiltme günü en 
h~ç saat 14 e kadar Al:m Komisyonu llışkanhğına mak
~t rnukabili~de verilmiş olması lazımd,r. (1090) 2- 4 

~ 
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.. 
lstanbul Borsası 

'------ 2 -3 - 1938 

St Paralar 
erlin 

1 l) 627,-
'),. <>lar 123 _ 
"4J F r ' 
~ .•nı1zFr . 78, 
2o lıret 98 -
" 8ele!ka F ' lJr~lı . r . 80, -
~0 i rn, 18,-
~ i."eçre Fr. 570,- -
1 ••• 

t:o. 20, -
'lt.. •· •<>ri11 
"\J <;ek L 65, -
1 .& atroııu 78 -
"" ' l t.. Uaturya 51. 21 -
'"•rk ' 

632,-
126.
f(~ . -

106 -
84,-
22, 

580, -
23,-
70.-
82. -
23, -
29,50 

Çekler 
London 
Nev York 

Paris 
Milin o 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 

625, -
0,SOlO 

23,57 
15,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0112 
1,4437 

22,7675 
4,2275 

12,65 
l,9822 

626,-
0,80 

23,5875 
15,23 
4,7155 

87,58 
3,4635 

64, 1025 
1,4450 

22,785 
4,23 

12,66 
l,9838 ! Zlotı 26, -

f' ~ı l>etırü 20,-
iif1' ,;. ley 21,-

22,-
25,-
14, -
52,-
32,-

Sofya 
Amaterd. 
Prag 
Viv•na 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

4,24.i4 
4,0225 

-1,2467 
4,0l56 

1.r "4J ()· 12,-
• 1 . 11\a.r 48 

1 

Bükre' 
Belgrad 
Yokohama 

106,8050 
34,5875 

2,75 
23,53 

3,IO 

106,89 
34,til5 
2,n>33 

23,51 

g' ı,..,e ,-
1 '!>., ç kuronu 30 -

~ 
t' 

' ' 

'~rk ' ~, .. ._ altını - . _ 
' .. "tıot 
~-,,,_ -,-

-.-
- ,-

isti krazıar 
{il•ıt 8 Açılış Kapaıııı' 

U•lt l:ı. l Peşin 18,85 18.85 
., <>r. I vadeli 18.95 18.875 

l " '> il Peşin 18.65 18.65 
•tiltr~t il Vadeli 18.95 18.785 

• d•hili 94.- 94.-

IMoskova 
Stokkholm 

Esham 
Açılış 

13. Aılan çimento 
Merkez bankaaı 97,-

3 

Kapanış 

12.85 
97,50 

Tahvilat: 
Acad. M. V •deli 40.35 40.35 

~--------......... -..--......... ---.--------------· ·~~~ 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
~ii:~kiye Cümhuriycti hududları dahilinde bütün 
l\l ,, a asa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
~AZt, tasn~f edilmiş surette ancak "MlJNAKAS~ 
lt~hb ~ESi,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlu 
~~dn·~~ıniı dir. Menfaatınıı ic-.bı hemen abone kay-

ınıt ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

~---------------l~ti~~~~~~~=-~~=~~-~~-~~ 
"~ l:)İ..._':h..İbi Ye Jazı İ.fl.-İ 

-""'li : lamail Girit 
Baaddıiı 7er: ARTUN Baaunevı 

\ °': • \t:• ~iJlıı r ~,,ı,,_ı. r'İ n . 111 

l: Susğırlık 
Bu mmlakad• 185 bin hektar geni,liğinde Suıtarhk su hav• 

zası ünrinde çahtılmaktadır. Simavdan gelen Susj'ırhk deresinin 
Manyastan relee Karadere, M. Kemalpafa deresi ve Buraa ova-
11ndan gelen Nilüfer çayından mürekkep olmak üzere dört lt 
mevzuu Yard1r. 

Buna ovası ıslahının umumi hattı, Ulud•tdao çıkarak ovaya 
yayılan birçok taşkın derelerin ovaya zarar yermiyecek hale ko· 
gulmasıdar. Bütün bu dereler Ulndağın şim•l yamaçlarındaki bo
ğazı terkederek ovaya yayıldıkları zaman sürükledikleri rüıwplar 
ile bftyCik mahrutlar te,kil etmiştir, 

Bu mabrutlar, birbirine müvazi olduğundan •imaldoki dat 
yamacın• 11kışıırak büyük bataklıklar meydana r•tirmittir. Bu 
aebepten ıılah iılerinde ilk düşünülen 'ey bu derelerin ta,an su
larını kolayhkla akıtılarak bataldıkları kurutmak gayeai olmuı
tur. Bütün derelerin rejimi tanzim sonra ovanın sulama işlerini 

tertip etmek üzere hazırlanan ıslah projesinin büyük bir kıamı 
bitirilmi'tir. 

Bu mıntakad• ıslah ve tanzim edilen çaylar Nilüfer çayı, Gök-1 
dere ve Kaplıkaya, Deliçay, Akıu, Narlıderedir. 

2 : Bakırçayı 
Bu şubenin altıncı ve yedinci kısımları, Bakırçayının ıalahı 

i~in mansaptan itibaren Soma boğasına k•du olaa kıamıo arzani 
maktaları alınmıı ve bu suretle ön proje ve keşif enaluaın tan
zimine başlan11119 bulanmaktadır. 

Bu faaliyet mevsiminde ilk hazırlıklar bitirilmi' olacaktır. 

3 : Gediz 
Bu şubenin sekizinci kısmı, iddihar vazifesini rörecek olan 

Marmara gölüne Gedizin taşkın sularını vermek için lizım olan 
Adolo'dan Marmara gölüne kadar u:ıanan kanalın zemin üzerin• 
deki mesaha ameli:teleri ile göl önündeki tesislerin keşif enakı 
bazırianmlştır. Dokuz ve onuncu kısımlarda ise Menemen ovası

nın sulanması için yapılacak olan Emirilemdeki regiilitör mahal· 
linin plankoteai ile bu mahalde boğazın arzani maktalarını biti· 
r erek buradan itibaren oHyı sulayacak olan ikinci derecedeki 
kan~l geçeğinin annprojesi bıtirilmiş bulunmaktadır. 

4: Büyük ve Küçük Menderes 
Bu şubenin 13 üncü kısmı küçıik Menderesin B•yındırlık Ba· 

kanlıtınca tasdik edilmiş olan projeler dahilinde intaatı devam 
etmekte olup kanal kazılmHı işi bitirilerek bu sene Cellld ıö
lünüo boıaltılması muvaffakiyetle baıarılmıf olacaktır. 

On dördüncü kHmı iae, Çine ç•yı üzerinde yapılacak olaa 
baraj mahallinin tafailih plinını bitirerek Koçarlı lovuının ıu· 

lanmaaı için açılacak kanal geçeğinin tayini iılerile utraıılmak · 
tadır. 

On beşinci kısım Çalda baraj inşasına müHit görülen 3 ma
hallin plinlarile profilleri ve buralarda yapılacak barajların muh
telif irtifalara fÖre tutulabilecekleri au miktarlarma a id etüdü 
bitirmiştir. Bu etüd neticesinde rayet dar bir boğazda yapıla
cak bir barajın 250 milyon metre kübe kadar ıuyu tutabileceği 
anlaşılmıştır. Sarayköy ovasının sulanması için lizımrelen k•nal 
r.eçeğinin tesbiti ile uğraşmaktadır. 

On altıncı "ı•ım, Çinede yapılacak baraj dolayıaile au alhnda 
kalacak ar•zinin planının ve baraj irtifaınıo teabitine yarayacak 
olan nivelmanlar1 yapmakla uğraşmaktadır. 

Bu işlerin bitirilmesinden sonra bu k111m Yenipazar ovasının 
sulanmasına ait etüdlere başlayacaktır. 

Aydından geçen Tabakhane der~sinin meydana getirdij'İ bii· 
tün batakhgın kurutulmasına aid proje ve keşif eYrakı da haıır· 
lanmı' ve ekıiltmeye konulmu,tur. 

Bu şubenin bölgesinde bulunan Horsunlu sulama kanalı inşa· 
atı ihale edılmi.y, küçük Mendereıteki regülatör inş•atı eksiltme
ye çıkarılmış bulunmaktadır. 

5 : Malatya 
Genişliği 35000 hektar olan Akçedağ ovasmın bu yıl 15000 

hektarının sulanması için genişletilmesi kararlaşan Sultanınyu 
arkının uzunlutu 50 kilometredir. Suyun kabutılac•tı yere bir 
regülatör inp edilecektir. Sürgü suyundan da faydalanmak iç'n 
14 kilometre uzunluğunda bir kanal yapılmııtır. 

Malalya ovasının sulanması işi üzerinde çalıtmalara faaliyetle 
devam edilmektedir. 20000 hektar araziyi ıulayac•k ol•n ana ka
nalla regülatör projeleri hazırlanmııtır. Ayrı bir kısım sürgü su
yuna aid geçek ile uğraşmaktadır. Su işleri müşniri tarafından 
verilen direktif içinde şube mühendisliğince hazırlanmış olan Der 
me regülatörü, merkezce tetkik edilmektedir. 

6: Adana 
Bu şubenin bir kısmı, Seyhan ••ğ sahili salama kanalının ara

ı:i üzerindeki mesahalarını bitirmiştir. projeler hazardır. Seyhan 
ıa~ ve sol sahilinde mevcut sedlerin genişletilmeai. yüksetilmeai 
ve kısmen yeni ıedler yapması işlerine aid arazi üzerindeki ölç· 
111eleri bitirerek projeleri hazırlamıştır. Bunlard11n sat ve ıol sa
hil ana kana1lar1 kazılması ve sınai imalatı ekailtmeye konulmuş · 
tur. 

Başka bir k11ım, Bedarn regülatör yerine aid plinları alınmıf 
ve Bedran uğ sabili aul•ma k:ınali ile sol sahilin tamamlanma
mış sulama kanalı projelerini hazırlamıştır. Bedrall suyu üzerine 
yapdacak regülatörün projesi ınerkezce hazarlanmı,tır. Projeleri
merkezce tetkik ve tasdik edilrni, olan bu çah,malar ekailtmeye 
çıkarılm14tır. 

1: Pınarbaşı 
Geçi"n yıl bu bölgede başlanmış olan kanalların kazı)mHına 

aid işlerin ıonu ahnmaktadu. Bund•n başka kazancık kanalı ka· 

Sayfa 3 

lst. Ticaret ve Zahire Borsası 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'İstanbul ] 

2 - 3 1938 

FİATLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday mert {Ble dur) 
Buğday kmlca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çudar (Seigle) 
Peynir kaşer (Fromage kachere) 
Nohut iri(Poia chiche) 
Yulaf (Avoioe) 
Mısır sarı (Ma'is jaune) 
Kaplıca 

Güz Yünü 
Y •pak Anadolu (Mohaire) 

.. Trakya ,, Thrace 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moina) Yukarı (Plus) 

5 30 
5 15 

4 5 

4 38 -

51 -

5 32 -

55 

Zeytin yağı l.ci yemel..lik (Huile d'ol.) 
Tiftik mal 122 20 

131 - -
125 -
140 -,, oğlak 

İç fındık (Noia. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Badem iç 
Cevi:z içi 
Suıam ( Seaame) 
Mercimek (LentiHe) 
Fasulye ufak (Haricot sec~ 
Burçak 
Fındık kabuklu (Noiıetteı ) 

Pamuk yaj'ı (Huile de coton) 
Suıam ,, ( ,, sesame l 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poilı de Chevre 
Sansarderisi 
Zerdeva ,. 
Tilki 
TaYşan 

Porsuk 

" 
" 

GELEN (Arrivag-eıı) 

Afion (Opium) k 

Buğday (Ele) 
Arpa (Org) 
Çavdar (Seigle) 

Un (Farine) 
Mısır tMa'is\ 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr . Liıı ) 

Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moha ire) 
Yulaf (foin } 
Susam (sesame) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lentille) 
Nohut (Pois Chiche) 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage 8 .) 
Tiftik 
İç fındık (Noia. dec.) 
Rumol 
K fındık (Noiaette) 

321 
189 -

157 
47 
37 

40 

5-

14 13 
47 -

- -- ------
GİDEN (Exportation) 

Razmol 301 -
Arpa (Orge) 
Yulaf 
Kuş yemi (milld) 
Nohut (Pois chic:he) 
İç fındık (No ı s dec.\ 
Un (farine) 
Tifti~ 

Yapak (Mohaire ı 
İç ceviz 
İç badem (amande) 

DİŞ FİATLAR 
(Marches Etrangerı) 

35 -

2 

Buğday (Ble) Liverpul 5 17 
,, " Şikago 4 3.~ 
,, ,, Vinipek 5 89 

Arpa (Orge) Anvera 4 39 
Mısır (Ma'iıı) Londra 3 92 
Keten t.(Gr.Lin.) ., 7 82 
Fıodık (nois .) G.Hamburg a9 -
K • • 38-

zmna aid 12000 liralık son kıamı müteahhidine ihale edilmittir. 
Bu şubenir. geri kalan kanal işlede prizhre aid projeleri biti

rilerek inşaata geçilecektir. 
8: Samsun 

Bu şubenin bir kıımı Kaz ovasını sulamak ıçıo Tokad çayı 
üzerinde yapılacak regülalör mahallinden itibaren on beş kilome
treden fazl a bir kısmın planlarını bitirmiş bulunmaktadır. Bugün 
bu k111m , tayin edilen ve" u zunluğu kırk kilometreyi bul•cak ol•n 
kanal geçeğine aid k~şif evrakını hazırlamıştır. 

Başka bir kısım Merzifon ovasını sulayacak olan Tersakan 
çayının başlangıcında baraj vazifesini görecek olan Ladik ıölü 
ve civarının ve regülatör mahallinin zemin üzerindeki meaaha
larile bunlara aid resimleri bitirmek üzercdit. Pek yakında bu 
kııım, Merzifon ovasında açılacak sulama kanallarının nereden 

geçecekleri tesbite başlıy•caktır. 
· Bundan başka diğer kısımlardan ta1arruf edilen ~lemanlarla 

lteşkil edilen bir posta Erbaa ovasın{n sulanmasına aid kanal 
ıeçeklerile regülatör mahallini tayin etmekle uğraşmaktadır.. . 

Bu şube bölgesinde bulunan Aptal ırmağının yatak değıştır
mesi işiyle Hamzalı ve civarı bataklıA-ının kurutulması itleri İ· 
hale edilmiş bulunmaktadır. 

9: Van 
Van ve Hav11sur ovalarının Şamram suyu ile sulanmasına 

aid etüdler bitmiş ve projeler hazırlanmışttr. Bu projelerde n Ed
remide kadar olan 78.989 liralık kanal kısmı iki parça olmak 
üzere ihale edilmiştir. İnşaata devanı edilmektedir. Diğer parça
ların ihalesi, bu kısımlar için verilecek tohsi•at içinde olmak 

üzere ileride yapılacaktır. 

10: Erzincan 
Bu şuha içinde bulunan sağ aa~il bat~klığının . kuratulmaın i~i 

154901 liraya ihale edilmiştir. Bugun Erzıncandakı p osta sol aah ıl 
bataklığının haritasını almakla uğraşmaktadır. Erzincan ovasının 

la · · açı'acak ana kanala aid eraıinin mesahaları biti· 
ıu oması ıçın ı 

rilmiş ve projelerin haz1rlanmasına başlanmıştır. Bundan başka 
aağ sahil kurutma sahasında yapılacak 4 köprünün projeleri ya -

pılmışbr. 
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A) Adjudications au Rabais 

ConstrtJction-Reparation- Trav Publiu·Materiel de Coostruction-Cartograp~!e 

Conııtruction mur d'appui au Stadium. 

Construction penitencier a Aydin 

Publique 6657 50 

Pli each 82330 77 
Constr. classeı et ateliers a l'lnstitut de ieunes 

Fılles Nedjatibey a Brousse (cah. eh. L. l,46). 
,, 29100 -

Constr. b!timent lycee iı Trabzonde (cah. eh. L. 17 ,68) 
Achcvement eonatruction batirDent preı bur~au des 

archivea du Mınistere 

" 
353562 89 

Publıque 5470 20 

700 65 Reparation bitiment aurveillanee douaniere (aj.). 
Conıtruetion pavillon au lycee Dıarbakir (1 partic) Pli cach 322l0 

• pcnitencier pour 50 per.sonnes iı Ya-
" 

26513 -
lova 

Construction de deux rueritea a la saline Alı 
Baba 

Publique 1378 -

Reparatıon et inıtaLlation hygi~•ique a la buande
rie du restawruıt du Mını tere des Travaux Pu
blics (cab. eh. P. 22). (aj.) 

Gre a gre 4311 13 

Electricite·Gaz-Chauffage Cent;.ra~nstallation et Materiel) 

L'adjudieation du ;.3.35 concernant l'achat de 56 
lota; artides f.'lcctriques a t'tf.' annultc 

~ 

Tranıpprt- Cb.argement Decbargemeat 

Location d'un autobuıı pour tranaport de 22 per
aoanes de T opkapou a Metrese et Mı>treae a Top· 
kapou 

T raaaport poataux de Kutchulc Y oxrat ia la •ta
tion 

f)ivcrs 

Materiel pour bain 
Autobus : 1 p.- Camıon de 3,5-4 t. : 1 p - Auto 

a double lits poar transport de malades : 1 p. 
L'adjudication du 24-3-38 concernant l'achat de 5 

lots tuyaux de fonte a ete annule~. 

Pr vifıions 

Gre i rre 

Publique 

Publique 3U> 70 

.. 
,, 

Yoghourt : 9 t. Publique 1800 
Poulea : 1000 p. " 600 
Raisin Becs : 126 t. (ıj.). Grc a gre 2520 
Savon : 21 t. (aj.) 
Olives : 50 t. 
Huile d'olivea : 50 t. 

B) Adjudications a la surencher~ 
Bois d'hetre 
Arbres : 139 p. 
Bles et orıe 
Peaux de chcvres et mouton 

Pli cach 

" .. 

Publişue 

" 
n 

., 

L f·xation a 8,5 pour cent 
du taux d'interet 

5880 

Noua avions annonce dans l'un de noı dernier• numero•, que le 
gouvernement .ııvait decıd · d'abaisser i 8 2 pour cent le taux d'in· 
teret legal en Turquıe. Le projet de loi relatH a cette meaure qui 
n'ıı paıt manque de soulever un rrand enthouıiume • iote clabore 
par le gouvernement et depoae au bure u de la G. A. N. 

L'expoıe de motifs ann xe au projet de loi contıent egalement 
un aperçu hietorıque de l'ınteret en Turqnıe. Noua voyons d ıns cet 
aperçu que le taux applıque aux emprunts atteirnait avant la 111iae 
en vigueur de la loi conccrn.ınt le" prets d'arıcent, 30 pour cent et 
m~mc plus. Cette loı a limıte le tun: a 12 pour cent f.'t a en meme 
templ prİs llOUS Une dısciplıne severe Je11 etablısscments eonsentant 
deıt prets d"ugcnt ainsı quf' leurs tranHctionı. 

Le gouvernement Celal Bayar a acquis la coaviction, aprcıı une 
expcriencc de qualre ann es et demi d profitant de la prosperıte 
rconomıque don! jo•ııt le pap, qu le taux d'interet peurrait clre 
abaısar jusqu'a hı.ııt et demı pour cent. Le projet de lo contıent la 

499 32 
5367 -
2182 50 

17892 52 
411 

2415 

103 36 

323 33 

178 -

23 30 

135 -
45 --

189 
'441 
1012 50 

1875 -

70 72 

Presid. Maiaon du Peuple Manissa 
Preıid. Comm. Constr. Pcnıt. Aydin 
Dir. Trav. Publica Brouue 

" 
Trabzonde 

.. lstanbul 

.. Edir•e 
Dır. Trav. Pub. Oiarbıılcir 

Proc. General Rep. lstanhul 

Dir. Principale Monopoles Anltaı·a 

Min. Tr v. Publicı Oep. Conıtr. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. AAlcara 

Cem. Ach. lnt lıt. Tophane 

Dir. PTT. Ankara 

Municipalıte Oiıırbakır 

Municipalite Adana 

Dir. Telcphone• lıttıınbul 

Comm. Ach. Command. 

.. 
" 
• 

lat. Fındilcli 

Com. Ach. Command Naval Marmara 

" 

18·3-38 
11·3 38 
16-3-38 

11-3-38 
21-3·38 

7-3-38 
18-3-38 
18-3-38 

10-3 38 

11-3-38 

7-3-38 

15-3 38 

7-3·38 

18·3·38 
18-3-38 
21-3-38 
21-3-38 
18·3-38 
18 3.38 

Cher lngPnieur Forct Balıkesır 8-3-38 
Com. Perm. Vilayet Edirne 1 t-3-38 
Lirue Aviation Turqu• Suc. Tchouboulc 11-3-38 

,, lpsala 7,8-~-38 

l '4 
15 
16 

14 
15 

15 
l 1 
15 

16 

15 

16 -

15 -

1 1 

15 
15 30 
15 30 
15 30 
16 
16 

15 -
15 -
14 

defııutıon de l'usurier ainsı quı-, des dıspoııtioH explicıteıı eonccr· 
naat l'expresıion : "interet,,. Leıı droıts acquia ont ete, comme de 
toua tempı reapectea, et c'est aint1i quo l'art. 'l. du projet d,, loi 
19reYoit une euree de Cİllq ans pendant laquclle lea clauseS afferen· 
tes a l'interet deı contratıı conclus avant le premier janvier 1938 
resteront Yalable!I. Meme si a l'expiration de CI" Ot"lai de cinq aos 
c•• eontrats seraient eneore en vigueur, ils scront deaormaia assu
jetfü aux diıpoaitions de la prfıente loı. 

Les etablısıements faisant de1 preta d'argent, ainsi qu'il en est 
faıt poıır les avancea sur marchandiseı, reçoıvent certaineı retribu
tionı du chef de cortaines prestation• effectiveı comme l'expertise, 
ı· ... uranee l'entrepc:>sage. Ces retributions De constituant nullement 
les d<'ments essentiela de l'inter~t, ni dcs t:t11blisııcments faisant des 
pretA d'argent, et que meme si le client assurernit sa marchandıse 
ailleurs et qu'ıl l'cntreı:;oserail autre part aurait a pııyer la meme 
11omme, il a etı· juge opportun d'uclure ces retributions df.' la dCfı· 
nıtıon de l'ınteret. 

Voicı d'aılleurs le texle du projet de loi: 
"Article ler- Sont modıfıeı. comme suit les .ıırtıcleıı 9. 14 et 15 

de la loi concernanl leıı tranaactions en prets d'ar~ nt 
(a nivre) 

Perşembe 3-3-938 

Civata, •omun, perçin, ronelela imaline naabsua tezıih (Dr 
.,~ 579 

Afyon döner k<Sprüaü çukur ikea malzemesi (DD yol.) \ 
Butday (Tekirdağ A k. SAK) \! 607 
Avcı yeleji (Gümr. Muh. G. Komut.) .\~ 614 
Elbiae (Kocaeli Vilayeti Köy Büroau) ,, 614 
Baş ifti (İuhis. U. Müd.) \~ 614 
Göztaşı ,, ., ,, ,, 614 
Ayarlı anterlin \:C kadrnt (Devi. Basım. Dır.) .\' 615 
Büyükçekmece-Hadımköy yolunun tamiri (İst. Beled.) . •' I 
Balıkeairde vakıf binası inş. (Bahkeıir Evkaf Müd.) \• 6 
Kuzu eti (Balıkesir Ortaok. .\' 616 
Benzin (Ank. PTT) Y! 6!0 
Mükellea aoda (Aak. Fnbr.) :\! 620 
Yük asanaörü (Ank. PTT Dir.) ,.\; 620 
• Mavna (Aak. Fabr.) .;\ 620 
Yayak~y k3prüıü inf. (Balıkesir Nnfıa Müd.) \ &21 
Elektrik ampulu (İst. PTT) ~\! 622 
* OduD (Bafra Orman id.) .'I':. 626 
• Perdah makinesi (Aak. Defterdar.) .,~ 626 
Elektrik malzemesi (İst. Beled ) .'\- 626 
Çelik dolap (Tophane Ln) ~! 627 
Yataklık kuru ot (Tophane Lvz) .\• 627 

ı • Matbaa mürekkebi (f at. Gümriikleri Ba,müd.) .\~ 627 

• Onlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittır· 

H•miş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemiz.in ayı ını 

Vendredi 4-3-938 

Machine-outil pour raLriquer de boulons. petits clous t>1 

(Ch. de Fer Etat) N. 579 
Materiel pour poot tournant Afion (Cb. de Fer Etat) N. fi. 
Bles {Com. Acb. Mılit. Telı:.irdagh) N. 607 
Gilcts de sport (Com. Ach. Com•and. Surveıllance Detı•11 

N. 6H 
Costuırıes (Vilayet Kodjaclı) N. 61'4 
Corde (Dir. Gen. Monopoles) N 614 
Soude caustique (Oir. Gen. Monopoks N 614 
Entre-ligne et cadrat (Oir. lmprimerie de l'Etat) N. 6 l!> 
Conatructıon de chauss c s roule Buyuktchekm dj ·-Hadııo~e 

cipalite lstanbul) N 615 
Conatructien bitımenl Vakoufs (Oir. Vakoufı Balikeasır) )'J~ı 
Vinndc de mouton 1 Com. Ach. Ec les Secondaıre9 

N. 616 
ı~nzinc (Dtr. P. T. T. Ankara) N. 620 
Monte-cbarge (Dir. P. T.T. Ankara) N. 620 
Soude caleince fDır. Fahriques Mıl1taire ) N 620 
* Mahonne (Oir. Fabriques Milit.) N. 620 
Construction poot Yahyakeuy (Dir Trav. Pub. nlikesıırl 
Ampoules Clectriques (Dir. P.T.T. lst) N. 622 
• Boia (Dir. Foret Balilı:.esair) N. 626 
Articlee electrıques (Municipalite lstanbul) N. 62& 
Armoire d'acier (lntend Toplıane) N 627 
Foin pour liticrc ( ,, ) N. 627 
• Encre tl'imprimerıc (Dır. Ventea Douaneı lıt) N. 6'l7 

" Les asterıaqueı ındıqueat une vente par vo 

N. B.- Les Nos ındiques en rcgard deı .uticle •0 " 

journal danR lequel l'avis a paru 

'' ' 
Tercüme Bürosu 

• ,e 
Her liırnndan ve her türlii tercüme işler• , 

.. hassa münakasa ve müzayedelere müteallik ş 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. 
~:<> 

Azcmi ihtimam ve ..,iiral I 

Fiyat:iar gayet üt:edii" 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Aboneleti0e 
Hu usi tenzilat yapılır 

Adres : Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Hafi 
Telefon: 49442 


