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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 
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Ecnebi memlt>ketleriçin 
12 aylığı 2700 
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İDAREHANE: 

Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülur 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir. 

'GAZETESİ 
Telegr.: İst. MÜNAKASA 

Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

Yıl: 1 Sayı: 197 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ÇARŞAMBA 

-- -- =-= 

1 1 İkinci Teşrin t 936 

iÇiNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret Muhadeleri 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

Matbaa işleri ·Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 

Müteferrik 

İstanbul Levazım amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

İdareleri İstanbul Levazım 
amirliğine bağlı müesseseler 
için 60 bin adetlimon26-11-936 
perşembe günü saat 14,30 da 
Topanede satınalma komisyo· 
nunda açık eksiltme il~ alına
caktır. Tahmin bedeli 1200 li
radır. İlk teminat 90 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görüle· 
bilir. 

isteklilerin kanuni vesika
larile belli saatle komi!iyona 
gelmeleri . 

tur. Şartnamesi hergün öğle
den evvel komisyonumuzda 
görülebilir. Şehriye ve makar
nanın ilk teminatı 00 liradır. 

İsteklilerin ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komu
hlnlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

Çorum Askeri Satınalma komisyonundan 
Çoruın garnizonunda bulunan eratın ihtiyacı için kapalı zarf

la eksiltmiye konulan 60000 kilo sığır etinin belli vaktinde talib 
çıkm&dığından ayni ~ ı saf ve şartlar içinde 20-1 l -936 cuma gunu 
saat l 5te ihalesi yapılmak üzere yeniden kapalı zarfla eksiltmiye 
konulmuştur. İlk teminat 562 lira 58 kuruş olup ihalesi Çorumda 
Orduevinde yapılacaktır. İstekliler içinde teminat makbuz veya 
banka mektublarıda olduğu halde zarflarını belli saatten bir ııaat 
evvel komisyona vermiş bulunmalan. 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik: 

Ankara Levazım amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Sıvas Vakıflar Direktörlüğünden: 

a) MÜNAKASALAR 

~ 1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Midyat alayının senelik ihti· 

yacı olan 288000 kilo una ta
lip çıkmadığından pazarlıkla 

ihalesi 12-11-936 günü saat 15 
de yapılacaktır. Şeraiti evvelce 
ilan edildiği veçhiledir. 

Vilayet idare heyetinin mahfuz 25 9-936 tarih ve I046 sayılı 
ka,.arına merbut keşif varakası mucibince bermucibi karar pazar
lık suret!le Bostancı başı Mehmet ağa vakfına bağlı Cumhuriyet 
cadeesinde Şekerci Veysel ve Bakal Alinin müstecir oldukları 

dükkanların cephesine yapılacak camekanın her bir levazimat ve 
masrafı alıcıya ait olmak üzere pazarhkla yaptırılacaktır. Pazarlık 
günii olarak da 20-11-936 tarihine tesadüf eden cuma günü tayin 
edilmiştir. Talip olanların yevmi mezkurda saat 14te evkaf idare
sinde müteşekkil müzayede komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

o 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Salınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 2:10 lira 90 kuruş olan altı kalem sebze 

24- 11-936 salı günü saal 1-t de Salı pazarında Askeri Fabrikalar 
Yollamasındaki satınalma komisyonunda açık eksiltmiye konula 
caktır · Şartnamesi hergün komisyontla görülebilir. isteklılerin 
trıuvakkat teminatı olan 18 iira 82 kuruşu Beyoğlu malmüdürlü
iüne yatırarak mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

* ... 
Tahmin edilen bedeli 1400 lira olan 4000 kilo sığır eti 2-t -11-36 

•alı günü saat 16 da Salıpazarında askeri fabrikalar yollamasın · 
daki satmalma komisyonunda açık eksiltmeye konulacaktır. Şart
tlamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin muvakkat 
leminatı olan 105 lirayı Beyoğlu Malmüdürlüğüne yabrarak mez
~ur gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

* • * 
Tahmin edilen bedeli 1435 lira olan 14000 kilo ekmek 24-11 36 

ııa}ı günü saat 15 de Salıpazarında askeri fabrikalar yollamasın

daki satınalma komisyonunda açık eksiltmeye konulacaktır. Şart· 
tlanıesi hergün komisyonda görülebilir. İıtekliler;n muvakkat te
ltıinatı olan l07 lira 63 kuruşu Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatıra

tak mezkur gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

İstanbul Komutanlığı 
Satmalma Komisyonundan: 

Çatalca müstahkem mevki 
ihtiyacı olan 6800 kilo patates 
açık eksiltme ile 27-11-936 cu
ma günü saat 14 te ihalesi ya
pılacaktır. Muhammen tutarı 

510 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel komisyonumuzda 
görülebilir. İsteklilerin 39 lira
lık ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber belli gün , 
ve vakti muayyeninde Fındık

lıda Komutanlık satınalma ko
misyonuna a-elmeleri. 

"' * • 
İstanbul Komutan lığı ihtiya-

cı olan 4000 kilo makarna ile 
2000 kilo şehriyeye ihale günü 

1 talibi çıkmadığından açık ek
siltme ile 16-11-936 pazartesi 
günü saat 14 te ihalesi yapıla· 

' caktır. Beher kilosunun mu· 
hammen fiatları 20 şer kuruş -

Milli Müdafaa Vekaleti Salınalma Komisyonundan: 

Yapı tamiri: Ankarada baraka ve ahır tamiri işi pazarlığa 

konmuştur. Keşif tutarı: 13()8 lira 85 kuruştur. 
Keşif ye şartnamesi parasına karşı in,aat şubesinden veri· 

lecektir. ihalesi: 23-11 -936 pazartesi günü aaat 1 idedir. ilk teminatı 
102 lira 67 kuruştur . 

Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanun· 
2, 3 cü maddelerinde istenen belgelerle pazarlık giln ve vaktın· 
da M. M. V· Satınalma komisyonuna gelsinler. 

Denizli Vilayeti Güney Kasabası Belediye Reisliğinden: 
1- Eksiltmeye konulan iş: Denizli Vilayetinin Güney kasaba-

sı halihazır harita ve müstakbel plan tanzimi. 
Muhammen keşif bedeli 900 liradır. 
2- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Halıhazır vaziyetin alınması için yapılacak haritaya ait 

5 .-1 

5 
.. ~lunlar, Kararnameler,Ticaret muhadeleri velelerle birlikte mukavelelerin ayrılmaz bir parçasını 

teşkil eder. 
İnşaat ve imalatın kontrolu 

Madde 3 - Mukaveleye bağlanan her türlü inşaat 
ve ameliyah iJare veya onun tayin edeceği mühendia, 
mimar veya fen memurlarını.ı kontrolu altında mü
teahhid tarafından idare ve icra olunur. 

4 
ıo, 

3 

2 
Kararname N. 4869 

2~ Temmuz 1928 tarih ve 6915 sayılı kararnameye 
ektir. 

Bayındırlık işleri için yeniden hazırlanarak Nafıa 
Vekilliğinin 5 ·5-936 tarih ve 898 5339 sayılı lezkere
•ile teklif ve Maliye Vekilliğinin 17-6-936 tarih ve 
13) ()7 2209 sayılı mütaleanamesile tevdi olunan ilişik 
(Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin mer'iyete ko 
tlı.ıhnaaı ve 5-12-936 tarih ve 2 1685 sayılı kararname 
!il' kabul ve tatbik mevkiine konulmuş olan (Nafıa 
1flerj Şeraiti Umumiyesi) başlıklı ş~rtname förmülü 
~Gknıünün de ortadan kaldıralması, icra Vekilleri He-

l'etince 20-6-936 da onanmıştır. 20·6·936 

Baymdırhk işleri Genel Şartnamesi 

Şartnameyi tatbik edecek 
idareler ve idarenin tarifi 

1 

1:: ~adde 1 - Bu şartname, 2490 numaralı Artırma r--- i kailtıne ve İhale kanununda yazılı usullerde~ biriyle 

~ 
t! ••hibi idare tarafından müteahhide ih.ale edılen her 
'liri~ · tb·k tct· u ınşaat ve ameliyatın yapılması huıuıunda ta ı r·· o •lecek genel şartları tayin ve akdedilecek muka· 

o. 1 

Bu ıtartnamede kullanılan (iş sahibi idare)den mak
sad: bütün vekal.-tlerle, mülhak bütçelerle idare olu
nan müesseseler, vilayet ve belediyeler velhasıl Nafıa 
Vekaletinin teşkilat ve vazifeleri hakkındaki kanunlar 
mucibince Nafıa Vekaletinin kontrol ve idaresi altın

da inşaat ve ameliyat yaptıracak bütün teşekküllerdir. 
Bu şartnamede (iş sahibi idare) tabiri kısaca (idare) 
kelimesi ile ifade olunmuştur. 

Keşif veya muhammen bedeli IOOOO liraya (dahil) 
kadar olan işlerde bu şartnamenin tatbikı mecburi de
ğildir. lOOOO liradan 50000 liraya (dahil) kadar olan 
işlerde (5, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 32, 33, 43) üncü mad· 
deler işin icabına göre idare tarafından tadil veya ta
mamen tay edilebilir. 

. İnşaat ve imalata ait proje 
ve sair fenr.i evrakın müteahhide teslimi 

Madde 2- Mukavelenin imzasından sonra işe baş· 
lamak için lazım olan ve ihale ınevzuuna taalluk eden 
ve ekıiltme sırasında istekliler tarafından kabul ve 
imza edilen ilk fenni evrak ve şartnameler mukavele
ye ilişik olarak teati edilir. Bunun dışında olarak 
mukavelenin tatbikatı sırasında verilebilecek sair pro
jelerle taf11ilat resimleri; işin Herlemesini takiben mü· 
teahhide peyderpey ve makbuz mukabilinde ve iki~er 
nüıha olarak verilir. 

Müteahhid ile idare veya kontrol teşkilab(*) arasın
daki esaslı muamelat ve muhaberat yazı ile olur. 

Söz üzerine yapılmış işler ve muameleler hakkın

da müteahhid tarafından vaki olacak talep ve iddia
lar idarece nazarı dikkate alınmaz. 

Kontrolun salahiyetleri 

Madde 4- Müteahhid bütün inşaatı kontrolun mu· 
kavele ve ilişiklerindeki hükümlere aykırı olmamak 
şartile vereceği emir ve talimata göre yapmağa mec· 
burdur. Müteahhid kullanacağı her türlü malzemeyi 
kontrola gösterip işe elverişli olduğunu kabul ettir· 
meden iş başında malzeme hazırlığı yapamaz. 

Malzemenin fenni şartnamelere uygun olup olma
dığını tetkik ve muayene için kontrol istediğ"i tarzda 
tecrübeler yapacak ve bu tecrübelerin ister şantiye· 

(*) lşin takip ve murakabesi, idare tarafından tayin 
edilecek bir memur veya bir heyet veyahut bu ribi işle
ri gören tanınmış yerli veya yabancı kontrol müessesele
ri marifeti le yapılır. Bu memur ve ya heyetler bu şartna· 
mede kısaca (kontrol) süzü ile ifade edilmiştir. 



fenni şartname ve müstakbel 
vaziyet için müteahhitlerin na· 
zarı itibare alacakları ve yapa
cakları işleri bildiren talimat
name. 

İstiyenler bu evrakı bedelsiz 
olarak Denizli Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünde inceliyebilecektır. 

3 •· Eksiltme 4-12-936 tarihin
de cuma günü saat 14te Gü
ney kasabası Belediye Dairesin
de Belediye Encümeni huzurun· 
da yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usu · 
lile yapılacaktır. 

5- Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 67 ,5 liralık mu· 
vakkat teminat vermesi, bun· 
dan başka aşağıdaki vesikala · 
tı haiz olup göstermesi lazım
dır. 

A - Ticaret Odası vesikası, 
B- Halihazır haritayı ve 

müstakbel imar planını yapmak 
için Nafıa Vekaletinden alınmış 
ehliyet vesikası . 

Türkiye dahilinde çalışmak 

için Nafıa Vekaletince tescil 
edilmiş bulunmak şarttır. 

7- Teklif mektubları yukar· 
da 3üncü maddede yazılı saat
ten evveline kadar Güney Be
lediye Dairesindeki Eksiltme 
Komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

M aoisa Valiliğinden: 

l - Turgutlu-Manisa 
nun 7+ 430-17+ 436 ncı 

yolu
kilo-

metreleri arasındaki 323-16 lira 
89 kuruş keşifli şosa inşaahnın 
kapalı zarf usulile eksiltmesine 
talip çıkmadığından bu iş pa · 
zarlık la verilecektir. 

2- Bu işe aid keşif evrakı 

162 kuruş mukabilinde Vilayet 
Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Pazarlık ikinciteşrin 19 
uncu perşembe günü saat 11 
de Manisa Vilayeti Daimi En
cümeni önünde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat mik
tar 2462 lira 02 kuruştur. 

5 Pazarlığa gireceklerin 
Nafıa Vekaletinden almış ol
dukları ehliyet vesikalarını ve 
936 yılına aid Ticaret Oduı 

vesikalarını göstermeleri şarttır. 

İzmir İli Daimi 
Encümeninden: 

15 birinci teşrin 936 perşem 
be günü ihalesi yapılacak iken 
bütçenin gelmemesinden ötürü 
Encümence eksiltmenin uzatıl

masına karar verilen 12897 lira 
keşif bedelli İzmir-Manisa yo · 
lu.cıun 7 + 000·1 l + 500 kilom et· 

releri arasındaki şosenin es aslı 
onarılması yeniden 15 gün müd
detle kapalı eksiltmeye konul
muştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 

• * ... 

3 birinci kanun 936 perşembe 
günü saat 11 de İli Daimi en
CÜllleninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 968 lira· 
dır. 

15-10-936 perşembe gilnü ihalesi yapılacak iken bütçenin yük-
sek tasdikten gelmemesinden ötürü Daimi Encümence eksiltme 
sinin uzatılmasına karar verilen 20767 lira 58 kuruş keşif bedeli 
Gülbahçe·Karaburun yolunun 5 t-000- 16+ 000 kilometreleri ara
sında yaptırılacak şose yeniden 15 gün müddetle kapalı eksiltmi· 
ye konulmuştur. 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3 · 12-936 perşembe günü saat l ide 
İzmir İli Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 1558 liradır. 
• * • 

19 birinnciteşrin 936 pazartesi günü ihalesi yapılacak iken büt-
çenın Yüksek tasdikten gelmemesinden ötürü Encümence eksilt
menin uzatılmasına karar verilen 14666 lira 12 kuruş keşif be· 
delli Ödemiş-Çatal yolunun o+ 000-3+ 500 kilometreleri arasında
ki şose ile iki menfez yapısı yeniden 15 gün müddotle kapalı 

eksiltmiye konulmuştur. 

Bu yolunun kapalı eksiltmesi 3 birinci kanun 936 perş mbe 
günü saat 11 de İzmir İli Daimi encümeninde yapılacaktır. 

İsteklilerin hazırlıyacakları 1100 liralık muvakkat teminatla 
teklifnamelerinı ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış ehliyet 
vesikasile birlikte yukarda tayin olunan tarih . glin ve saatten 
bir saat evveline kadar Daimi encümen Başlcanl ığına vererek 
makbuz almaları . 

İhale gününde bütçe gelmediği takdirde ikinci bir iliiııla zarf
ların kabulüne devam olunacaktır. 

Fazla bilgi edinmak istiyenlerin İzmir Baymdırlık Direktörlü· 
ğüne başvurmaları. 

* ... ... 
15-10 936 perşembe gunu ihalesi yapılacak iken bütçenin gel

memesinden ötürü Encümence eksiltmenin uzatılmasına karar ve
rilen 23649 lira 36 kuruş keşif bedelli Menemen-Muradiye yolu· 
nun 7 -1-544 - 15+ 960 kilometreleri arasında yaptırılacak şosenin 

yeniden 15 gün müddetle kapalı eksiltmiye konulmuştur . 

Bu yolun kapalı eksiltmesi 3-12-936 perş ~ nııbe günü uat 1 ide 
İzmir İli Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 1774 liradır. 

* • * 
15-10-936 perşembe gunu ihalesi yapılacak iken bütçenin gel-

memesinden ötürü Encümence eksiltmenin uzatılmasına karar 
verilen 1337'2 lira 80 kuruş keşif bedelli Çatal-Sayındı.· yolunun 
O 000 - 4 300 kilometreleri arasında yaptırılacak kaldırım yapısı 1 

yeniden 15 gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. Bu yo-
lı.m kapalı eksiltmesi 3- 12-936 perşembe günü saat i 1 de İzmir İ· 
lı Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı miktarı 1003 liradır. 

3-İfaçlar, Klinik ve İ~pençiyari alat: 

olmak üzere 115 takım elbise pazarlıkla diktirilecektir. fil 

Pazarlığı 23-11-936 tarihinde pazartesi günü saat 15te levaıı 
müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonunda yapılacaktır· 

Tahmin bedeli 690 liradır . 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
Muvakkat teminatı, 51 ,75 kuruştur . 
Pazarlığa girmek istiyenler muvakkat teminatı 

maları ve bu gibi işleri yaptıklarına dair ehliyet 
odası vesikası göstermeleri lazımdır. 

yatırılınıŞ 0
1 · art veya tıc 

Suşehri Ilçebaylığından: 
"rt 

Suşehri ilçesine tabi 115 köyün bekçilerine nümunesin~ s-:,. 
115 kat bekçi elbisesi yaptırılacağından aşağıda yazılı şeraıt 
iresinde açık eksiltmeye konulmuştur. bİ" 

1- 4-11-936 den itibaren 11 gün sonunda birinci ibale ve tır· 
rinci ihale tar!hinden itibaren 10 gün zarfında kat'i ihale ya~ı dt 

2 Eksiltmeye iştirak eden talipler eksiltme bedelinin yııJ 
7,5 teminat akçası vermeıre kanunen mecburdur . 

3- Bekçilere yapılan elbise ve teferruatı şunlardır. 
11
• 

A - Elbisenin rengi kahve rengi olup Karamürsel munıolltı 
dan olacaktır. 

B Her bekçi için ayni kumaştan bir jaket, bir pantıı1°11~ 
bir tozluk, bir şapka olacak şapkanın ortasında sarı madende 
ay yıldız bulunacaktır. 

C- Bunlardan başka her bekçi adedine göre 
teden mamul bel kayışı olacak ve bel kayışının 
maden toka bulunacaktır. 

~e· 
sarı yerli vıı 

1 sar 
ortasında 

4 - Bunlar 30-11-936 tarihine kadar müteşekkil komis)' 011' 

teslim edilecektir. 
5 - Taliplerin daha fazla malümat almak üzere ilçede ıniite' 

şekki . kom is yona m üracaatleri. 

İnşaa Ustat Okulu Direktörlüğünden: 

Cinsi ve Muhammen 
Muhteviyatı Miktarı bedeli 
Harici elbis(" 

1 (Ceket pant~l ~ n 95 19 50 
ve yelekten ibaret) 
Harici kasket 100 1 40 

Tutarı 

L. K . 

852 50 l 

140 ) 

Muvakkat temifl~ 
kat teminatı 

149 44 

1992 50 ~ 
2 Hamam havlus _u_,6,_0 ___ 15c) "' _ _,,,90..,_) ________ ,, 

Yüz havlusu 240 80 192) 

-------3 Gömlek kravat IOO 
Kazak 60 

1 -
2 30 

282 

100 
138 

238 

21 15 

17 85 

1- Yukarda cinsi, mahiyeti , miktarı ve muhammen fiatıar 

muvakkat teminat akçeleri yazılı 3 parti eşya açık eksilt 

Urfa Vilaye' i Daimi Encümeninden: 
1 usuHle talihlerine ihale edilecektir. 

Memleket hastanesini ihtiyacı olan cins ve miktarları lis tesin· 
de yazılı bulunan ve bedeli mecmuu 1300 lira tahmin edilen 138 
kalem ilac boş şişe, kavanoz v. s. 2490 sayılı kanuna tevfikan 
2-11-936 gününden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konmuştur. isteklilerin 17-l l·B36 salı günü saat 14 te yüzde 7,5 
depozito akçesile Vilayet Daimi Encümenine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

4 .. Mensucat - Elbise - Kundura Çamaşır v .s. 

Maliye Vekaletinden: 
Kumaşı malyeden verilmek ve malzemesi müteahhidine ait 

2 - İhale 23-11 -936 pazartesi günü saal 15te Ankarada o~ 
!ar s ağışmanlığında toplanacak okullar arttırma ve ekıi1tıne ~ 
misyonu tarafından yapıla caklır . 

3- Her parti ayrı ihale edilecektir. 
4 - İsteklil~rin ihale gününden evvel teminat akçelerini o~ 

lar sağışmanlığı veznesine yatırmaları lazımdır. 
5- Bu 3 partide mevcut 6 kalem eşyanın şartnamelerile ~ 

rrıuneleri okuldadır . Şartnameler istiyenler parasız olarak veril 

5- Mahrukat - Benzin - Makine yağlara ve sai 
Sıvas Kız Orta Mektebi Direktörlüğünden: 

Okulumuz sobalarında yakılmak üzere 400 liralık tahsisatla 20I 

de, ister hariçte ve re.ıımi laboratuardaki bütün mas- , 
rafları müteahhide ait olacakbr. 

şaat ve ameliyata aid bütün projeler idare tarafır..dan 
tanzim ve müteahhide t eslim olunur. 

tiyaca kafi bir surette- mutlaka sondaj yapılaca 

ve bu sondaj neticeleri diğer evrak ve vesaikle 
Müteahhid tecrübelerin şantiyede yapılmasını ister

se bu tecrübeler için lazım gelen alat ve edevatı mü
teahhit tedarik etmeğe mecburdur. 

Konlrolun kabul ettiği malzemt=den mümkün olanla· 
rı mühürlenerek inşaatın sonuna kadar muhafaza edi
lecektir. 

Müteahhidin iş başına getirdiği malzemenin fenni 
şartnamesine veya tutulmuş ise nümunesine muvafık 

ve işe elverişli olmadığı anlaşıldığı taktirde müteah
hit kontroluP yazı ile yapacağı tebliğ tarihinden itiba· 
ren sekiz gün içinde bu malzemeyi iş başından kal
dırmağa mecburdur. 

Şurası da bilhassa kararlaştırılmıştır ki, her hangi 
bir işin kontrolun nezaret ve mürakabesi altında ya
pılmış olması, müteahhidin deruhte eylediği iti fen 
ve sanat icablarına tamamen uygun olarak yapmak 
hususundaki mecburiyetini ve bu baptaki mcsuliyeti
ni kaldıramaz. 

Müteahhit yaptığı inşaat ve ameliyattan fena ve 
kusurlu oldukları sabit olanları kendisine yazı ile ve
rilen emri müteakip tayin edilen müddet içinde yıkıp 
yeniden yapmağa mecburdur. Bundan dolayı bir teah· 
hur vukua gelirse meauliyeti müteahhide aittir. 

Projelerin tanzimi. 

Madde 5 - Mukavelede akıi yazılı olmadıkça, in-

Mukaveleye göre projelerin hazırlanması müteah
hide aid olduğu takdirde müteahhid, mukavele ve 
merbutları ; heyeti umumiye esas plan ve umumi pro
jeleri ve hususi fenni şartnamelerin hükümlerine göre 
tatbikat projelerini, fenni hesaplarını ve tafsilat pro· 

jelerini ve fenni esbabı mucibe layihalarını hazırlar 
ve idareye tasdik ettirir. Projeler tasdik edildikten 
sonra tatbik olunur. Müteahhid, proje tetkik ve tas-

dikleri için geçecek zaman yüzünden inşaatın gecik
memesi için projeleri vakti le hazırlamağa ve idareye 
vermeğe mecburdur. 

Muhtelif hal suretleri kabul edilmek muhtemel 
olan güzergah tayini meselelerinde, büyük köprülerle 
sair mühim imalatı sınaiyt işlerinde müteahhidin ev· 
veli bir avan proje yapması muhtelif hal suretlerin
den hangisinin müreccah olduğuna dair mukayeseli 
hesaplar vermesi ve idarenin kat 'i kararını verebil
mesi için lüzum gösterilen malümatı hazırlayıp idareye 
tevdi eylemesi şarttır . 

İdare mühim gördüğü herhangi bir inşaata veril 
mesi lazım gelen en muvafık şekli intihab ve kabul 

edebilmek için müteahhidden başkaca avan proje ve 
mukayeseli hesaplar istemeğe salahiyettardır. 

Bu suretle önceden avan proje istenilen muhim te. 
mel in,aatı ile hafriyat için müteahhit tarafından ih-

tikte idareye verilecektir. Tiplere göre yapılan rı1 

fezlerle küçük köprüler için sondaj yapılmaz. 
Sondaj yapılmadan verilmiş olan veya yapılan$ 

daj kafi görülmeyen projeler, bu noksan tamartl 
madıkça idare tarafından tetkik ve tasdik olunroll 

Avan proje veya kat'i projeler ve verilen ııl 

matı idare kafi görmediği veya projelerde değişi1' 1 

lüzüm gördüğü taktirde noksan~arın ikmali vey' 
dilatın yapılması için projeleri müteahhide iade e 

İdareye verilen projeler, verildikleri tarihten it 
ren bir ay zarfında aynen tasdi&..li olarak veya icll 
den tadilatın icrası vey'l noksanların tamam)arı 

kaydile müteahhide iade edilmek şarttır. 
Bu hususta gecikme olursa müteahhid in~aat 

detinin gecikme müddeti kadar uzatılması husus 
hak kazanmış olur. Müteahhid bundan başka hi 
şey isteyemez. 

İdare; projeler üzerine bizzat tadilat yakabilir· 
bunu yapmıya mecbur değildir. 

İsterse icabeden ladilah tasrih ederek projele 
suretle tadil edilmek kaydile müteahlaide iade e~ 

İdare; tadile muhtaç gördüğü projeleri· tad1 

mahiyetine ve işin müstaceliyetine göre· istorse . 
deden tadilatın icrası kaydile dahi tasdik edebil• 

(Devamı var) 
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••hıneye konulmuştur. Eksilt
~t 12-J 1-936 perşembe günü 
;~at 15 de Kültür direktörlü
t u~de müteşekkıl komisyon 

11Unde yapılacaktır. Eksiltme
~t girecekler 24HO sayılı kanun
a Yazılı şartlar dahilinde muay
hıı gün ve saatten bir saat 
~\'\'el 30 lira t~minat muvak· 
•telerini teslimi vezne ederek 
~•kbuzile komisyona gelmeleri 
t Şeraiti öğrenmek üzere Orta 
~kul direktörlüğüne müracaal
rı. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 
Komutanlık makamı için a

•ııacak olan 510 liralık beo
lle talibi çıkmadığından Hi-11-36 
~lzartesi saat l-t,30 da açık 
tksiltme ile yapılacaktır. Şart
llaınesi her gün öğleden evvel 

e· ~Oınisyonumuzda görülebilir. 
,rı 1•teklilerın 38 lira 32 kuruşluk 

ılk teminat makbuz veya mek· 
ıı• tuhlarile beraber Fındıklıda 

l<ornutanlık Satınalma komis· 
~O!luna gelmeleri 

İstanbul Cümhuriyet 
Müd deiumumiliğinden: 
Sulh mahkemeleri için açık 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı İlk tem Muhaın. bedeli ihale ğün 
Lira kuruş Liıa 

j Drfatir ve ev -5-lkalem rakı ınatua 90 1~'00 00 25-11-936 Çar· 

1tb1ba S. 15 de ı 
Gureba hastanesine lüzum olan yukarda cinsi ve miktarı ya-

zılı defatir ve evrakı matbua açık eksiltmeye konulmuştur. İha I 
lesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdüriyelinde top
lanan komiıyonda yapılacaktır. Şaı-tnamesi ve nüınuneleri her 

gün levazım kaleminde görülebilir. 

Hukuk Fakültesinden: 
Bu yıl fakültede takrir edilen derslerin kitap balinde tabı ek

siltmeye konmuştur. Beher forma ikı hin tane olmak üzere 80-
150 fo:-ma bastırılacaktır. Bir formanın muhammen bedeli 20 li
radır. Muvakkat teminat 225 liradır. İsteklilerin 25-11 ·936 çarşam· 
ba günü saat l 1 de Fakülteye gelmeleri, 

7-Müteferrik 
Zonguldak Urbaylığından: 

İtfaiye için bir Ototankın alınması açık eksiltmeye kon· 
muştur. 

2- Muhammen bedeli 4.600 liradır. 
3- Muvakkat t-eminatı 345 liradır. 
4 İhalesi 20-11-936 cumartesi saat 15 de ZonRuldak 

Daimi E.ncümen tarafından yapılacaktır. 
5 isteklilerin şartname için 30 kuru.şllik Damga pulu 

zarf g-öndererek Urbavlıktan alabilirler. 

İstanbul Belediyesinden: 

Ur ay 

ile bir 

Muhammen iık temi· 
bedeli natı 

Temizlik işlerine ait 134 sayılı kamyon 
tamiri. 99 7,43 
İtfaiyeye ait 22 sayılı kılav,ızun tam iri. 63,50 4, 76 

Yukarda tahmin bedelleri yazılı kamyon ve kılavuzun tamir
leri a:ım ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Keşif evrakı encümen 
kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 13-11-936 cuma günü saat 14te 
daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Marmara Üssübahri Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tutarı Teminatı İhale günü s. 

L. K. L. K. 
3 m m kutrunda 
bronz tel 12000 ıo.eoo.oa 810.00 

Sayfa 3 

İnlıisarlar U. Müdürlüğünden: 
200 paket 12 24 makine ipliği (örneği vardır) saat 14 

t 000 ad el 40 s m kıyım bıçağı (resmi ) ,, 15 
t Yukarda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malze-

me .şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 Pazarlık 1-12·936 tarihine r aslı yan salı günü yu· 

karda yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve Mübayaat 
Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- .Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri il an olunur. (2872) 41 o 1-4 

280 adet kova 
6 ,, kanca 

1 1 ,, Balta 

"' ... 

27 ,, yangın söndürme aleti 
100 metre hortum 

4 adet yanğın çanı 
,, merdi ven 6 metre 

Yukarda cins v~ miktarları yazılı 1 kalem yangın mal
zemesi şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık, 17-11 ·936 tarihine rastlayan sah günü 
saat 14te Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak here:ün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri lazımdır. (2604) 377 3-4 

• • • 
1- Nümune vs şartnamesi mucibince 50 000 kilo sik· 

:ıop çemberi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 12· I 1 -936 tarihine rashyan perşembe gü· 

nü saat 14te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 

ıı• tksiltme ile alınacak 3-1 buçuk 
ton yerli kok kömürünün 
9.ı 1-936 gününde yapılan ek
•iltmesine talip çıkmadığından 

tksiltme on gün uzatılmıştır. 
Muhammen bedeli beher tonu 
1850 kuruştan 6.l8 lira 25 ku
ruş muvakkat teminat 47 lira 
8G kuruştur. Şartnameyi gör
ltıek istiyenler her gün Adliye 
levazım Dairesinde görebilirler. 
tksiltme 19-11-936 perşembe 
tünü saat 15 de Sirkecide Aşir 
tfendi sokağında 13 numara
da İstanbul C. Müddeirımumi
liği Levazım dairesinde yapı· 
lacağı ilan olunur. 

M 4 al h tr"'}S 

7 M. potrel 18 
s m NP marka 
193 aded 29587 2.514.00 

1 komisyona gelmeleri liizımdır. (2555) 375 4-4 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: hatelli S P ER CD 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hürdaverdigar Han. 

Telefon: 4.ı792 

. Nippon Yusen Kaisha 
5al JAPON VAPUR KUMPANYAS 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
zcJ. Cotombo, Süveyiş, Port·Said, 

Beyrut ve lstanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya. Liverpool ve 
Glaskov. 

(doğru ve aktarınaaız) 
LIMA MARU 18-11 9.~H 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 
nı• --~· -------~--

il it• 

et eti 

eJ 
tadil 

Dünya seyahat te,kilitı 
Götürü ıeyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
tiava yolu " 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Tele fon : 44792 

da FRATELLI SPERCO 
ne:ııdinde C. 1. T. ye müra · 

caa,t olunur. 

7 M. U demiri 
705.62 

" " l5te 
16 s m NP. 582 
aded 76592 H.983.28 

Komutanlık ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazıh mal
zeme iki parti olarak kapalı zarf usulile satın alınacaktır .. Şart· 
nameler parasız olarak Komisyonumuzd:ın görüp alınabilir. istek
lilerin kanuni vesikalarile ve teklif mektublarile birlikte muay· 
yen gün ve saatten bir saat evveline kadar izmit Tersane kapı· 
~undaki Komisyona müracaalleri . 

* • • 
İnhisarlar için 200 paket makine ipliği ve IOOO adet kıyım 

bıçağı alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müdürlüğü İlcinlanna. 

b) MÜ Z A VEDELER 

1-Miiteferrik 
istanbul Belediyesinden : 

Haseki hastanesinde mevcut bulunan JO tanesi dağınık ve 3 
tanesi kurulu çini soba olduğu yerde açık arttırma ile satılacak
lır. İstekliler 13-11 -936 cuma günü saat 10 dan 11 e kadar orada 
bulunacak memura müracaat etmelidirler. 

Ankara Valiliğinden: 

Cinsi 

930 modeli Stodbeker ,markalı 
otomobil ve iki adet yedek 
lastik, ve kol anahtarı beraber. 
80 modeli Kreysler markala 
otomobil altı kişilik ( l Kriko, 
t paspas, 1 lastik pompası, 1 
lastik levyası, 1 kontak anah-
tarı, beraber). 

Muhammen 
Beledi 
Lira Kr. 
350 00 

300 00 

Depozito 
Miktarı 

Lira Kr. 
26 25 

22 50 

Yukarda yazılı 2 adet stomobil 20-11-936 cuma gün~ saat 14 
de ihale edilmek üzere açık arttırmaya konmuştur. Istektilerin 
sözu g-eçen gün ve saatte hizalarında gösterilen depoıito makbuz· 
larile birlikte Defterdarlıkta kurulan satış komisyonuna müraca-

atları. 

Beyoğlunda İstiklal cadde~inde 137 No. da ki 2 No. 
lu satış mağazamızda mevcut 7 42.50 lira keşif bedelli 
1731 şişe levanta açık arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma 30-11-936 pazartesi günü saat 14 do Kaba
taşta Başmüdürlük binasında yapılacaktır. 

Nümuneler hergüı. Beyoğlundaki satış maj'aıamızda 
ve buna müteallik şartname ve Başmüdürıyet muhasebe 
şubesinde görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçelerile birlikte Başmü
dürlüğümüz komisyonuna müracaatları. (2814) 408 l -4 

İstanbul Galatada Rıhtım üzerinde yapılacak 

Yolcu Salonu projesine aid açılan musabaka 

İstanbul Liman İşletme 
idaresinden 

Galata Htlılım1nda .llerkt:: ııe. Çinili Hı/ıtrnı lıanla
n arultnclaki İdaremize ait yıkılacak olan Panora-
111a. Orta, Marili111 lınnlanmı1 nwbni bulunduğu ar
sa ı'i:.:erinı· yc•niduı inşa ettirilt'tek Yplcu Salonu 
proj<'si için Tı"irk ııc• Ecne/ıi ~imar ue inşaat Mü-
lwndislt•ri arasrnda lıir mı'isabaka açtlmıştır. 

ılhisahaka <>-'1-!J:J7 larilıincle hitam /nılacaklrr. 
f>rojt!fer bir jı1ri Heyeti tarafrndan İnC'l'iene!·ek 

birinciye (2.)UO ), ikinciye ( JOOU) o<' ~1eüeni~en dı~er 
iki projeye ( 500 ):.:ı'r ti ra mıik<lfal uenlecektır. Talzb
lerin projt• 1111/sabakasına ail izahnameyi Galatada 
Fcrmerıecilerdr. Haydar Jwmnda Ft•n Servisi Şefli{Ji-· 

miz e muraccwlla alma/art W:wrnı ildn olanur . se 
bili' 

lıntiyaz sahibi ve yazı iııleri 
a Direktörü: lsmail Girit 
C\sıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Calata Billür ııokak No. 10 

• • * 
173 t şişe levan ta satnnalınacaktı. Bak İnhisarla r İstanbul Baş· (2754) 393 '2-3 

'---------------------·------~ müdürlüğü ilanına. 



ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 

6 " " 850 
12 " " 1500 -Etranger : 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptn. S 
Pour la Publicite ı'adreuer 

a l' Adminiıtration 

1 ere Annee No. 197 

Objet de l' adjudication 

Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction- Cartographic 
Constr. de chau11ee entre leı KM. 7+430-17+436 

ce la route Manissa-Tourgoutlou (aj.) (cah.ch. 162) 
Reparation harraques et etable (a Ankara). 
Constr. de chaussee entre les KM.j7+544 15+960 

de la route Menemen-Mouradie (aj. ). 
Constr. de chaussee et de 2 ouvertures entre lea 

KM. O+ 000 3 + 5CO de la route Eudemiche-
Tchatal faj.). 

Constr. de chausaee entre les KM. 5+000- 16+000 
de la route Gulbahtche-Karabouroun (aj.). 

Pavage de la route Tchatal-Bayindir entre !es KM. 
O 000- 4 300 (aj.). 

Reparation fondamentale de la chaussee entre les 
KM. 7+000-11 +500 de la route Izmir-Manissa 
(aj.). 

•• 
MUNAKASA 

ADMINISTRA TION 

Yoghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-.t 

Galata, Perchembe Baııır 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

MERCREDI . ~ 
Lieu d' adj udication. 

32346 89 246? 02 Gre a grt Com. Perm. Vılayet Manissa. 

1368 85 102 67 ,, 
23649 36 1774- Pli cach. 

Com Ach. Min. Def. Nat Ankara. 
Com. Pcrm. Vilayet lımir. 

14666 12 1100 -
" 

20767 1558 
" 

,, 

13372 8 1003 ,, " 
12897 968 

" 
,, 

900 67 50 f) Municipalitı:: de Guney. 

T elefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKA~ 

11 

Cahier des Charges 

Dir. Trav. Publics, Manissa . 

Dep. Construction Ministere. 
Dir. Trav. Publics lzmir. 

" 

" 

,, 

,, 

Dir. Trav. Publics Denizli. 

O ate 

I 9-11-36 11 / \ 

2"i·ll-36 1 ı 

3-12-36 11 / 

3-12-36 1 ı 

3-12-36 ıı / 

3-12-36 t1 / 

3-12-36 11 / 

4-12-36 H Preparation carte actuelle et plan futur du bourg de 
Guney (Vilayet Denizli) 

_I_n_st_a_ıı_a_ti_o_n_d_e_v_it_ri_n_e_s_d_a_n_s_2_m_a..:r:..a_s_in_s_. ______ ....__ -----• Greagre l Direction Vakoufs Sivas. 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -

20-11-36 

1 nstruments Sanitaires - F ourniture pour Hôp. 

Medicaments divers, pots, flacons : 138 lots (rour 
hôpital regional). 

Habillement - Chaussures et Materiel. 

Confection de 115 costumes complets (avec guetreı, 
ceinture, casquette, plaque metallique) pour les 
g-ardes-champetreı 

Confection de 115 costumes (l'e;:offe sera fournie 
par l'administration). 

Costumes complets : 95 pieces- Casquettes : 100 p. 
Serviettes pour bain : 60 p.- ld. pr. visage: 240 p. 
Chemises avec cravate : 100 pieces- Casaques: 60 p. 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

l\egistres et pieces imprimees: 54 lots. 
lmpression, sous forme de livre, des cours de cette 

annee (80-150 formes - 2000 exemplaires). 

Combustible -Carburant- Huiles 

Coke indigene : 34,5 tonnea (pour les tribunaux ius-
tice de paix) (aj.). 

Benzine (aj ). 
Bois de chauffafe : 20000 kilos. 
Petrole : 30 tonnes. 

Divers 

Reparation camion du service de voirie et a1.1lo 
sapeurs-pompiers (sep.). 

Fil pour machine a coudre : (12 24): 200 paquetıı -
Couteaux (40 cm.) : 1000 pi~ces. 

Auto-citerne pour le service d'extinction (cah.ch.P.30) 
Fil de bronze (3 mm.) : 12000 kilos. 
Poutrelles (7 m. - 18 om. marque NP) : 193 pieces : 

29857 le. - Fers en U (7 m. - 16 cm. NP): 
582 p.- 7659'2 k. 

B) Adjudications a la suren chere 

Poeles en porcelaine) dcmontes: 10 p.- Montes: 3p. 
Studebaker mod. 1930 avec 2 pn•us ete. et Chrya

ler 6 places (avec accessoires ). 
FJacons de parfum : 1731 pieces <magasin No . 137 

Beyoghlou). 

1300 - Publique Com. PNm. Vilayet Ourfa. 
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690 - 51 75 Gri- iı gre 
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?.82 - 21 15 
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L. 20 la f. 225 

n 

6:l8 25 47 86 Publique 

510 - 38 32 " 

400 -ı 30 -1 " 

99 :::.sol::: .. ::I ::e :·::, 
" 

4600 345 - Pu blique 
10800 810 Pli 1.ach. 

9497 28 705 62 
" 

Publique 

742 50 ,, 

' 

Municipali te de Souch.:hir , Sivas). 

r conomat Ministere Finan<'es. 

Comptabilit~ Ecoles, Ankara. 

" 
" ----

Direction Valcoufs lstanbul. 
Facultt> de Droit Ankara. 

Econom. Procur. Gen. Repub. 
Achirt>fendı. 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 

Dir.EcoleContre·MaitresConstr Ank . 
,, 

" 

Economat Vakoufs lstanbul. 

Dir. Instr. Publiqwe Sivas. Ec. Second. Filles Sivas. 
Coaı. Ach. lntend. lst. Tophane. 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. Secret. Munici.palite Istanbul. 

Com. Ach.Econom.Monop.K.tache 

Com.Perm Municip.ılite Zongould. 
Com.Ach.Base Nav.Marmaralzmi:it. 

" 

Com. Perm. Municipalite Istanbul. 
Defterdarat d' Ankara. 

Dir Gen. Monopoles Kabatache. 

I 

Oir. Econom. Municipalite lstanbul. 
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