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Ecnebi memleketleriçin 
12 aylığ-ı 2700 

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

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülur 

·re!egr.: ist. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Yıl: 1 Sayı: 198 

İÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 
ilanlar, Emirler. Tebliğler 

PERŞEMBE t 2 İkinci Teşrin 1936 

1 

3-İlaçlar, Klinik ve 
İspençiyari ahit: 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret l\ıiulıadeleri 

soğan ihale günü talibi çıkmadığından tekrar açık eksiltme ile 
16-11-936 przartesi günü saal 15 te ihalesi yapılacaktır . Muham
m'!n tutarı 850 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komis
yonumuzda görülebilir. İsteklilerin 63 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektublarile beraber belli gününde vakti muayyeninde Fın
dıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

ı - Urfa Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

(Dünkü nüshamızda ilan edi· 
len ve Urfa memleket basta· 
nesi için 17- 11-36 tarihinde a· 
çık eksiltme ile alınacak ilaç 
ve sairen\n Hatesidir.) 

3 ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 2-İnşaat- Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
4 Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v . s. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyor.undan: 

Emirgan Orta Okul 
Satınalma Komisyonundan : 5 Matbaa işleri • Kırtasiye ~ Yazıhane Levazımı Atofan pudr 150 ııram 

Atofan tablet tüb aded 16 
Asid kloridrik pür 250 gram 
Asid sülfürik pür 250 gram 
Asetat amonyak mayi 250 

6 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

7 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s . 

8 Müteferrik 

b) Müzayedeler 
J - Müteferrik: 

ı. 

Okulumuzun 6-1 l-936 cuma 
günü saat l5te 1208 lira 78 ku-
ruş keşif bedeli içindeki i~ti 

nad duvarları tamiratına teklif 
edilen fiat yüksek görüldüğün-
den 16-11-936 pazartesi günü 
saat l lde ihale edilecektir. Bu 

gram 

tt F z 7 mms z mm 

Rami kışlasındaki tamirine 
talibinin vermiş olduğu fiyat pa 
hah görüldüğünden 16-11-936 
pazartesi günü saat 15,30 da 
tekrar açık eksiltme ile ihale 
yapılacaktır. Muhammen keşif 
bedeli 4118 lira 12 kuruştur. 
Şartnamesi hergün öğleden ev
vel komisyonumuz"a goru· 
lebilir. İsteklilerin 309 liralık 
ilk teminat makbuz veya mek· 
tublarile beraber Fındlklıda 

komutanlık satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

işe ait şartname ok~lda görü~ 
lerek ~ğrenilebilir. ilk teminat 
91 liradır. İsteklilerin bu işe 

Aspirin pudr 400 gram 
Aspirin tablet tüb aded 15 
Alues sokotrin 25 arram 
Alçı 50 kilo 

' benzer bin liralık iş yaptıkları-
Aristol 50 gram ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

İnşaat Müteahhidlerine ve ebniye kalfalarına 
inşaata kullanılmak ü~ere tahminen 20 kamyon kadar Bahçe · 

kapısında Ticaret ve zahıre Borsası bahçesinde birikmiş'_kalorifer 
pase kulü ile maden kömür tozunu kaldırmaya talib olanların 

nıezkür Borsa Muhasebe şubesine müracaat eylemeleri ilan olu· 
nur. 

na dair Nafıa Müdüriyetinden 
alınmış vesika ve teminat mak~ 
buzlarile İstanbul Liseler Mu · 

• hasebeciliğine belli gün ve saat
te gelmeleri ilan olunur . 

Samsun Şarbaylığından: 

Antipirin 150 gram 
Asitfenik ıiyah 1 O kilo 
Asitpikrik 30 gram 
Bi karbonat dösut 2 kilo 
Bom düpero 250 gram 
Buji pellidol tüb 4 adcd 
Banzunaftol 250 gram 
Kodein saf 40 gram 
Kolorat döpota. 750 gram 

Kuloridrat dö kinin kilo 

a) MÜ N A K A S A L A R 

Eksiltmeye konan i4: Gümrük iskelesinin e~a11lı tamir ve lec

diden inşası. 
1 - Keşif bedeli 8l06 lira 3 kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat 607 lira 90 kuruştur. 

250 gram 
Kapıül Ekitire Etere Fujer 

Mal 400 gram 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Sıvas Askeri Satınalma Komisyonundan: 

3 İhale 16-1 !-936 günlemecine rastlıyan pazartesi 

s~rt 10 da Belediye Daimi Encümeninde açık eksiltme 
yapılacaktır. 

gününde 

suretile 1 

' 

Sir Bılank 150 gram 
Klorür dö kalaiyüm billuri 

kilo 250 gram 

Sıva1 garnizonundaki kıt'at ihtiyacı için 350000 kilo ekmek
lik un alınacaktır . Tahmin bedeli 43750 liradır. Şartnamesini o· 
kumak ist~yenler hergün komisyona müracaat edebilirler. Eksilt· 
me kapalı zarf usulile 27-11-936 cuma günü saat 16 da Siva.ta 
arttırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. İlk teminatı 3282 
lirad!r. Teklif mektubları 27-11-936 cuma günü saat 15 e kadar 
komisyona vermiş bulunacaktır. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Keşifname. 

1 B - Fenni şartname. j 
C Eksiltme şartnamesi. 
D - Mukavele projesi. / 

istekliler bu evrakı fen işleri 

kaleminde görebilirler ve şart· ı 
nameyi de elli kuruş mukabi-

1 

linde tedarik edebilirler. ' 

ret odas ı na kayıtlı olduğuna ı 

dair vesi~a .ile . bu işi yapa bi- I 
lecek ehlıyeh haız olduğuna da
ir belediye fen işleri müdürlü- 1 

ğünden alınmış vesika . 
6 İhale 2490 sayılı artırma 

Karbonat dö magnezi 4 kilo 
Kapiller dö kanada 50 a-ram 
Asit sitrik 4 kilo 
Digalen 18 şişe 
Diyöretin 250 gram 
Ergotin dö bonjan 

500 vam 
kilo 

Esans dö kannel 25 gram 
Esans dö melis 25 gram 
Esans dö neroli 25 gram 
Eter sülfürik medisinal 1 ki-

1 5 - Eksiltmeye girebilmek 
için haliye senesi içinde tica· 1 İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

ve eksiltme ve ihale hakkında
ki kanun hükümlerine gör~ ya
pılır. İstanbul Komutanlığı birlikleri ihtiyacı olan 17000 kilo kuru 

l<anunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Baymdırhk işleri Genel Şartnamesi 

(Dünkü nüshadan devam.) 

Bu takdi.-de müteahhid idare tarafından gösterilen 
esaılar dair~sinde projeleri tadil etmekle beraber ta
dilat dairesinde işe baflamağa mecbur olur. 

Müteahhidin yapacağı projeler ve hesaplar; fen ve 
•an'at kaidelerine mutabık ve idare tarafından ken· 
diıine verilen esaslar, teminat ve tiplere muvafık o
larak bir ihtisas ııahibi tarafından yapılacak ve tat
bikata lüzumu olan bütün eb'ad ve teferrüat ve taf· ' 

•ilatı havi olaaaktır. 
Müteahhid, yapacağı projelerin ve fenni hesapla· 

tın noksanlık ve yanlışlıklarından ve bunların bütün 
neticelerinden doğrudan doğruya mes'uldur. 

Projelerin idare tarafından görülmüş ve tasdik e· 
dilrniş olması müteahhidi bu meı'uliyetten kurtaramaz. 

Müteahhid tarafından proje ve hesapların vaktin 
de verilmemeainden, verilen proje ve heupların fen
ni noksanlık ve yanlışlıkları ıebebile idarece tasdik 
edilmeksizin iade edilmiş olmalarından dolayı zaman 
kavbedilmesinden ileri gelen bütün inşaat teahhurla· 
tile idarece tahakkuk edecek zarar ve ziyanlardan 
rnüteahhid mea'ul tutulacaktır . 

İş programı. 
Madde 6- Müteahhid taahhüd ettiği inşaat ve a

meli.yat i~i~ bir iş programı tanzim ederek idareye 
tasdık ettırılecektir. Bu programda resmi tatil günleri 
ve havanın fenalığı yüzünden çalışmaya müsait olmı· 
yacak günler müstesna olmak özere diğer bütün gün
ler faal geçeceği nazarı itibare alınacaktır. 

Müteahhid idarece tasdik edilmiş olan iş progra· 
mına tamamile riayet edecektir. 

Projelerin tatbiki. 
Madde 7- Mukavelenin mevzuunu teşkil eden bü

tün inşaat ve ameliyat, idare tarafından müteahhide 
verilecek veya müteahhid tarafından tanzim olunup 
ıdarece. tasdik e.dilecek olan plan, profil, arzani mak· 
ta, proje ve resımlere uygun olacaktır. Mevcut tip ve 
tablolara göre yapılacak inşaat ve ameliyat için ida
re tarafından proje verilmesine veya tasdikine mahal 
olmayıp bu gibi projeler kontrol ' tarafından verilir 
veya tasdik edilir. 

İnşaatın zemine tatbikı ve bu husu•ta Tuku bulan 
hataların mesuliyet ve masrafları müteahhide aittir. 

İdare , inşaata ait proje ve sair fenni evrakta lü
zum göreceği her türlü tadilatı yapmağa salahiyetlidir. 

Müteahhid; inşaatın devamı sırasında kontrol tara · 
fından projelerde ve aair fenni evrakta lüzum göste· 
rilecek tadilat dairesinde işe devama mecburdur. 

Yalnız projeniıı tatlili ilk projeye aıöre yapılmış ib-

lo 

zaratın terkini veya tadilini veya başka yerde kulla· 
nılmasını icabettirirse bu yüzden hasıl olacak fazla 
işçilik veya masraf müteahhide verilir. 
. Götürü işlere ait projelerde yapılan tadilat netice· 
sınde her iki taraf için hasıl olacak fiat farkları naza
rı dikkate alınır. 
Bir de proje tadilatı inşaat miiddetine teair yapacak 
mahiyette ise müteahhidin bu husustaki talebi de ida
rece nazarı dikkate alınacaktır. 
. İdarenin veya kontrolun yazı ile yapılmış bir teb
lığ olmaksızın müteahhid tarafından yapılacak tadi-
latın mesuliyetleri tamamen kendisine aittir. 

Böyle bir tadil dolayısile müteahhid idareye karşı 
hiç bir talep vo iddiada bulunamaz. 

İnşaatın devamı sırasında müteahhid, kendiıine 
yapılan tebliiatın mukavele hükümlerine aykırı oldu· 
ğuna veya fenni muvafık olmadığına kani oluna bu 
~~ptaki itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren 10 gün 
•ç.ınde kontrola ve aynı zamanda idareye yazı ile bil
dırmete mecburdur. Bu müddet geçince müteahhidin 
bir daha itiraza hakkı kalmaz. 

Müteabhid, tecrübe sahibi ve yaptığı işin iyilitin· 
den Ve fen ve sanat icablarına uygun olmaaından 
mesul bir meslek adamı sıfatile yapmaj'ı deruhte et· 

miş olduğu inşaat ve ameliyatın fen ve mevkii ica· 
battna uygun olmasını kabul etmiş olduğundan ken
diıine verilen projeleri tatbik ve icra etmekle fenni 
ınesuliyeti tam1&ınen deruhte etmiş olur. 



Sayfa 2 
P!JU 

Eter anestezik 5 kilo 
Ekors dö kondurango 50 

ıram 

Ekors dö kinkina kırmızı 
kilo 

Ekors doranj amer esası ol
mak üzere 250 gram 

Etil karbonat dö kinin 50 
gram 

Ekors dö kannel seylan 250 
gram 

Fehlenk miyarı solisyon No. 
1 2:;0 gram 

F ehlenk miyarı solisyon No. 
2 250 gram 

Fosfat dö şo 250 gram 
Fosfat dö şo trikalsin 250 

gram 

Gliserin nötrü 12 kilo 
Gliserih solid 25 gram 
Gaz iyodforum beşlik 40 

mdre 

te 

Gaz iyodforum birlik 20 metre 
Eldi en kauçuk No. 8 çift 6 
Eldiven kauçuk No. 7 çift 6 
Eldiven kauçuk No. 1 5 çift 4 
Hermitol 100 gram 
Hüvil vazelin 500 gram 
Hüvi1 amantduz 50ü gram 
Hüvil dö füva dö morü 4 şi-

Hüvil oliv isteriliz~ 2 kilo 
Hüvil dö risin 5 kilo 
İyodür dö potasyum 1 kilo 
İyod madeni 250 gram 
İktiyol 1 kilo 500 gram 
ipek iplik No. 1 çilesi 16 a

Jet 
İpek iplik No. 2 çilesi 10 a· 

det 
İpek ipllk No. 3 çilesi JO a-

det 
İpek iplik No. 4 çilesi 5 adet 
İpek iplik No. O çileıi 16 ad 
Lizot 6 kilo 
Lokoplas 20 aded 
Lazımh madeni 25 aded 
Laminarya sterilize 36 aded 

Muşamba hasta icin 30 metre 
Nitro prisyat dö süt 50 gram 
Nitrat darjan çubuk 100 gr. 
Nelaton sonda 30 aded 
Afyon bürüt 200 gram 
Onguan populeüm 100 gr. 
Oksit dö zen kilo 2 
Opyum tozu 100 gram 
Piramidon 400 g-ram 
Pudru ipeka 125 gram 
Pudr dö kinkina 250 gram 
Rizom hi.:lrastis pudru 100 gr. 
Rasin dö iskamune 250 gr. 
Rasin do poligala 1 kilo 500 

gram 

Rasin asperş 100 gr. 
Rasin dö aş 100 gram 
Rasin perzil 100 gram 
Ruin dö fenuvil 100 gr. 

MÜNAKASA GAZETESİ 12 İkinci Teşrin 
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Rasin dö jalap 250 gr. 
Gudron dö Norveç 250 gr. 
Boraks 1 kılo 
Sülfat dö kinin 250 gr. 

Santonin 15 gr. 

Kaşe No. O kutu 4 
Hidrofil pamuk J20 kilo 
Gaz hidrofıl top 5() X 1000 
Serum tetanik 30 aded 1 

Serum istirapta koksik 30 ad.
1 Karbunat nütrü dö kinin 25 g. 

Kola cevizi 500 gram 
Kakodilat dö süt 25 gram. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Bina ve Arazi Tahsil şubeleri için lüzumu olan 30 ta· 

ne sandık pazarlığa konulmuştur. Bu sandıkların beherine 
4 lira 50 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Encü
men kaleminde görülebilir. İstekliler 1 O lira 13 kuruşluk 
ilk temin at makbuz veya mektubile beraber 13- l t-936 
cuma günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmahdırlar· 

(M) 

Sükrü dole 250 gr. 
Salisilat dö aüt 2 kilo 
Snitrat dö bizmur 500 gr. 
Savun nuvar 500 gr. 
İıkamuna rezin 25 gr. 
Sük dö nerpürün 500 gr. 
Serum fizyolojik 50 aded 

Bi kulorhidrat dö kinin 100 g 
Bom tı nakil 250 gram 
Bilüdömetileo medisinal 25 g. 
Şişe için tapa 400 aded 
Dereceli kadeh 25 gramlık 

3 aded 

1 5·M 1tbaa işleri, Ktrtasiye, Yazıhane 
1 - - -

M&lzeme 
Serum Gilikoze: 50 aded 
Serum jalatina 30 aded 
Tanalbin 300 gr. 
T annijen 400 gr. 
Terpin 500 gr. 
Tanin 1 kilo 250 kilo 
Timol 50 gr. 
Teobromin 300 gr. 
Talk tozu 1 kilo 

Ürotropin 500 gram 
Vazelin beyaz 10 kilo 

Validol 50 gram 
Kaşe No. 1 kutu 6 
Kaşe No. 2 kutu 6 
Kaşe No. O kutu 6 

Pipet 10 gramlık 3 e ded 
Esbah tübü 3 aded 
BilliJr havan No. 4 aded 2 
BiUür havan No. 6 aded 2 
Boş şişe 500 lük 25 aded 
Boş şişe 360 lük 50 ad .. d 
Boş şişe 250 lik 50 aded 
Porselen kavanoz 100 gr. lık 
30 aded 
Pc rselen kavanoz 50 ırr. lık 

20 aded 
Porselen kavanoz 30 gramlık 
20 aded 

Çanakale Vilayeti Daimi Enciimeninden: 

Alınacak malzeme Muham B. Muvakkat T. 
Memleket hastanesinin 936 mali 
yılı içinde ihtiyacı bulunan 116 
kalem alat ve laboratuar malzemesi 1470 L. 11 O L. 25 K . 

Eksiltme l-12-936 salı günü saat 15 '.e :\Çık olarak Daimi en-

cümeninde yapılacaktır. 
Maliimat almak istiyenler Çanakkale Daım' Encümen kale

mile İstanbul Sıhhat Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
İsteklilerin 1-12-936 salı günü bizzr.c saat 15 te veya tahriren 

saat 14 te 2490 sayılı kanunda yazılı bilcümle vesaikle beraber 
Vilayet Daimi Encümenine müracaatleri. 

4-Mobilya, Ev ve Büro eş~ası, Muşamba, Halı v.s. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 80 tane alafranga ve 250 

tan~ alaturka soba borusu 
dirseği 2300 tane boru ve 70 
tane soba tahtası 27 - 11-936 
cuma günü saat 14,30 da açık 
eksiltme ile ihalesi yapılacak· 

tır. Muhammen tutarı 770 
liradır. Şartnamesi her gün 

l öğleden evve~ komisyonumuzda 

1 ğörülebilir. lsteklil1!rin 58 li
ralık ilk teminat makbuz veya 

1 mektublarilc beraber Fındık-
• 
1 lıda komutanlık satınalma ko 

1 
misyonuna gelmeleri. 

Güzel Sanatlar Akademisi Alım Komisyonundan: 

Akademiye açık eksiltme ile 17 aded resim masası, 13 aded 
resim masası, 5 aded çöp sandığı, 5 aded çamur sandığı, 25 aded 
tabura, 1 aded paravana alınacaktır. 

Eşyanın muhammen bedeli 988 lira 80 kuruştur. Muvakkat 
teminat miktarı 75 liradır. Şartnamede evsaf ve ebadlar gösteril· 
miştir. Şartname Aka<!emide bedelsiz olarak verilir. Alınacak eş
yaya ait planlar Akademide görülebilir. İhale 'l3-11 936 pazartesi 
günü saat 15te Cağaloğlundaki Yüksek Mektebler Muhasebecili
ğinde yapılacaktır. 

1 İktisat Vekaletinden: 

1 
Vekaletimiz Deniz Ticaret Müsteşarlığı için beher nüsha· 

sında 21 X 29 eb'adında tahminen 50 formadan ibaret olmak üıe 
re 1200 nusha (Arsıulusal) işaret kitabının bastırılması şarlnanıe· 
si mucibince on beş gün müddetle yeniden münakasaya konul· 
muştur. 

2 Şartnameyi görmek istiyenlerin İstanbulda Deniz Ticareti 
ve Ankarada Vekalet Levazım Müdürlüklerine müracaat etmeleri 

3- Münakasa 27-11-1936 cuma günü saat 10 da Ankarada Vt.• 
katet Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğünde toplanacak Komis· 
yonda icra edilecektir. İsteklilerin 4500 liradan ibaret olan mu 
ham men bedelin yüzde 7,5 hesabile tutarı olan "337,, buçuk lira· 
mu\'akkat teminatı yatırmak için Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

6--Mensucat · Elbise· Kundura Çamaşır v.s. 

Edirne Kültür Direktörlüğüuden: 

Cinsi Azı Çoğu Fiatı İlk teminatı Tarihi saat şekil 
Elbise 210 225 15 253.12 23-1 l 936 15 açık 

Kundura 21 O 22j 5 84,37 ,, ,, ,, ,, " 
1 Edirne Erkek Lisesi ile Erkek Öğretmen okulu için yu-

karda yazılı 2 kalem giyecek eşyayı 6-11-936 tarihinden itibaren 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- İhaleleri 23 11-936 pazartesi günü saat 15 de Edirne İlbay· 
lıh Konağında Kültür Direktörlüğü odasında toplanacak komis· 
yon önünde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 2490 numaralı eksiltme ve arttırma kanunun· 
da yazılı belgeler ve daha evvel malsandığına yatıracakları te· 
minatların makbuzu ile beraber yukarda yazılı günlerde kom is -
yona gelmeleri gerektir. 

4 Eksiltme şartnameleri ve nümuneleri Edirne Kültür Di-
rektörlüğüne baş vurarak görülebilir. 

7- Mahrukat Benzin - Makine yağları ve ~aire 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

İdare fenni tesisatı için lüzum·u olan 2 ton Dizel yağı pazar" 
lıkla satın alınacaktır. İhalesi 16- ı 1-936 tarihine raalıyan pazarte· 
si günü saat 15te Galatada Merkez Rıhtım hanında Tahlisiye U· 
mum müdürlüğü Satınalma Komisyonunda yapılacak olan mezkür 
yağların muhammen bedeli 680 lira ve muvakkat teminat mikta· 
rı 51 liradır, 

Şartnamesi sözü geçen Komisyonda görülebilir. 

İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden : 
İstanbul Adliye Dairesi için mübayaa edilecek 100 ton marİP 

lave kömürü açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli be· 
her tonu 1350 kuruştan 1350 liradır. Mu\ akkat teminatı 101 lira 
25 kuruştur. Bu işe ait şartnameyi görmek istiyenler tatil günle· 

İnşaat yerlerinin müteahhide teslimi. vukubu,duğu veya mevcud projelerde değişiklik ya
pılmuma lüzum görülerek yeni projeler bir müddet 
sonra verildiği taktirde müteahhid hiç bir itirazda bu
lunmıyacağı gibi hiç bir tazminat da istiyemiyecektir. 

Madde 10- Müteahhidin malzeme, alat ve edevat 
anbarları ve amele barakaları gibi kendi ihtiyacı içiP 
işgal edeçeği yerlerin idare tarafından müteahhide 
meccanen verileceği mukavelede yazılı olduğu takdir
de, müteahhid, mühtaç olduğu bu yerlere aid harita, 
plan ve cetvelleri vaktinde idareye vermeğe ve bı.ı 
yerlerin sahiplerile komşu arazi sahiplerine en aı. za• 
rar verecek mahallerde olmasını nazara almağa mec· 

Madde 7- Mukavelenin imzasından sonra idare ve
ya kontrol tarafmdan müteahhidin mukavelede yazılı 
müddetler içinde işe başlanması için güzergah mihver 
kazıkları, someler ve röperler, zemın üzerinde müte
ahhide teslim edilecek ve teslim ve tesellüm hususun
da müşterek zabıtnameler yapılarak teati edilecektir. 

Müteabhid kendisine teslim edilen röper ve some 
kazıklarını işin nihayetine kadar muhafazaya ve gü
zerğih mihver kazıklarını da tesviyeyi türabiye amel· 
yatından sonra profil mucibince tekrar yerlerine çık

rnağa mıecburdur. 
İnşaatın yapılmasına ve esas yol ile teferruatının 

açılmasına ve sair tesisatın kurulmasına lüzum olan 
arazi yollarınının işgal edeceği yerleri idare müteah
hide meccanen teslim edecektir. 

Mukavelede aksi yazılı olmadığı taktirde doğrudıın 
doğruya inşaata lüzumu dolayısile işgal edilecek arazi 
ve emlakın istimlakine veya muvakkat işgaline mü
teaallik harita ve cetvellerle sair bütün formaliteler 
idarece y<>pılır ve istimlak veya muvakkatten işgal 
edilecek yerler idare ta:afından muameleleri ikmal 
edildikçe peyderpey müteahhide teslim olur,ur. 

Proje ve arazinin müteahhide teslimine 
teahhur vukuu. 

Madde 9- İnşaata lüzumu olan projelerle diğer 
fenni evrakın ve inşaatın yapılacağı yerlerin vaktile 
müteahhide tesliminde itin icabları dolayısile teahhur 

1 Ancak bu gecikme inşaatın bil' kısmının veya hep
sinin vaktinde bitirilmesine tesir yaparsa muka'le 
lece tayin edilmiş olan inşaat müddeti inşaatın bir 
kısmı veya hersi için lüzumu kadar uzatılacaktır. 

Müteahltid yapmak mecburiyetinde olduğu inşaat-

tan herhangi birinin veya bir kısmının projeleri hazır 
olmadığı ve kendisine teslim edilmemiş olduğu tak
dirde inşaatın en az ne kadar zamanda bitirilebilece-
ğini ve mukavele müddetin nazarı dikkate alarak te· 
ahhur vukuunu muhtemel gördüğü ve kendisinin baş-
~amağa hazır bulunduğu bu gibi inşaat projelerinin en 
geç hangi tarihte ve hangi sıra ile verilmesi lazım 
geldiğini yazı ile ve istediği tarihten en az bir ay ev
vel idareye bil..firmeğe mecburdur. 

Müteahhid müstacel gördüğü inşaatın yapılal:ağı 

arazinin t~slimi için dahi aynı surette idareye müra
caat etmek mecburiyetindedir. 

Herhangi bir in~aatın projesinin veya yapılacağı 
yerin teslim ~Jiidiği tarihten en .;.z bir ay evvel mü
teahhid tarafından bu yolda bir müracaat vaki olma
mış olursa bu gibi proje ve arazi teslimleri hakkında 
müteahhidin teahhur iddiaları hiç bir veçhile dinlen· 
mez. 

Müteahhiddin kendi ihtiyacı 
yerler. 

; çin işgal edeceği 

burdur. Bununla beraber idare lüzum gördüğü takdir• 
de müteahhidin işgal edecegi en münasib yeri kendiııİ 
intibah ve tahdid ederelc müteahhide gösterebilir. BıJ 
takdirde müteahhid idare tarafından gösterilecek yer• 
lerden başkasını ancak sahipleri ile anlaşmak şartilt 
işgal edebilir. 

Bu kabil yerlerin meccanen verilmesi mukavelede 
yazılı değilse muvakkat işgalden mütevellid bilcumle 
masraflar müteahhide aid olacaktır. Ancak bu yerleritl 
muvakkaten işgali resmi bir muameleye müte\ akkıf 
olduğu takdirde bu baptaki muamelenin ikmali iı;ill 
lazımgelen formaliteler (muvakkat işgale müteallii' 
harita, plan \ e cetveller müteahhid tarafından yapıl' 
mak şartile) idare tarafından yapılır. 

Devlete ait hali araziyi işgal için müteahhid bit 
guna ücret vermez. 
Müteahhidin iş başında 

bulunması. 
Madde 11 Müteahhid, bütün taahhüdün devaıJl1 

(Devamı var) 
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r'llderı maada hergün Sirkecide Aşır efendi sokağında 13 numa-
1 'da İstanb:ıl C. Muddeiumumiliği Levazım Dairesinde görebilir 
d'~· Eksiltmenin 27-11 93ü cuma günü saat J5te İstanbul C. Müd-
tııırnumiliği Adliye Levazım Dairesinde yapılacağı ilan olunur. 

........ 
~üteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresinden: 
~ Muhammen bedeli -109 lira 42 kuruş olon muhtelif eb'atlu 2900 
d 10 karfiça çivisi 25-11-36 çarşamba gür.ü saat 10 na kadar Hay
~'Paşada gar binaşı dahilindeki l ci işletnıe komisyonu tarafın-

d, 
il pazarlıkla satın ahnacaktır. 
. Bu işe ğirmek isteyenlerin 30 lira 70 kuruşluk muvakkat te · 
\ınatlarile birlikte yukarıda yazılı tarihe kadar komisyona müra· 
'•Uarı lazımdır. Bu işe ait şartnameler komiayondaıı parasız o
rak dağıtılmaktadır. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için lüzum görülen ve memleket dahilinde ima· 
11 llleşrut bulnnan 2000 tane renkli işaret fışeği açık usuıile ek
'11trneye konulmuştur. İhalesi 27-11-936 tarihine raslıyan cuma 
rGnü saat 14te Galatada Merkez Rıhtım hanında Tahlisiye Umum 
~Udürli!ğü Jıatınalma Komisyonunda yapılacak olan ınezkiir fi · 
ltklerin muhammen bedeli 1760 lira ve muvakkat teminat ınik
~tı 132 liradır. İsteklilerin eksiltmeye ba,lamadan evvel temi · 
~iltlarını İdare veznesiue tevdi etmeleri l.izı~dır. 

Bu baptaki şartname sözü geçen Komisyonda görülebilir. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
İstanbul komutanlığı birli leri için Hl tane emme basma Av

tııpa tipi yangın tulumbası açık eksiltme ile 30 · 11 -936 d<A pazar
ltsi günü saat 14 te ihalesi yapılacaktır . Muhammen tutarı 2000 
lit"dır. Her gün öğleden evvel şartnamesi komisyonumuzdğ gö · 
tij]ebilir . İsteklilarin 50 liralık ilk teminat makbuz veya mektub· 
1•tile belli günde vakti ınuayyeninde Fındıklıda komutanlık sa· 
lırıalma komisyonuna gelmeleri . 

İstanbul Belediyesinden 

Vilayet Nafıa Müdürlüğü için lüzumu olan hendese 

lllatı açık eksiltmeye konulmuştur. Bu aletlerin hepsine 

1070 lira bedel tahmin olunmuştur. Listesi ve şartnamesi 
~vazım müdürl!.lğünde görülür. İstekliler 2490 N.lı kanun
a yazılı vesika ve 80 lira 25 kuruşluk ilk teminat mak· 
z ve mektubile beraber 27-l 1·93ö cuma ğünü, saat 

14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (H) 

Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 

- Deveboynu demiri yapılmak üzere 16+ 16 m m ebadında 8400 
ur kilo dört köşe demir ile bunların amlajlarında kullanılmak üzere i 

a· 0,5 X20 mm eb'adında 250 kilo demir çember ve l6m m boyunda 
~) kilo çivi alınaca:dır. Bunların tamamına muhammen bedeli 
~) lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 63 liradır. 

-~- - -- ·~--~-.-· ------- ---~ . ~ 

MÜNAKASA GAZETESİ 

• * • 
Kilo Bir l ile. . unun muhammen 

bedeli 
8000 :\lısır 5,50 
5000 Arpa 5 
1500 Adi buğday 6 
Halkalı Ziraat mektebi t avukçuluk müessesesine lüzu· 

mu olan yukarda cins ve miktarı yazılı yem açık eksilt

meye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliier 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve 

58 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mekt~bile 
beraber 24-11-936 salı g·ünü saat 14te Daimi Encümende 

bulunmalıdırlar . (J) 405 
• "' . 

Temizlik işlerine ait 134 sayılı kamyon 

Muhammen İlk 
bedeli temin. 

tamiri 99 7 .43 

İtfaiyeye ait 22 sayılı kılavuzun tamiri 63,50 4,76 
Yukarda tahmin bedeJleri yazılı kamyon ve kılavuzun 

tamirleri ayrı ayr; pazarlığa konulmuşlardır. Keşif evrakı 
Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında gös

terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

13· I l ·936 cuma günü saat l 4te Daimi Encümende bulun· 

malıdırlar. (8) 409 

* .. * 
Zührevi hastahanesine alınacak 50 tane karyola açık 

eksiltmeye konulmuş isede belli ihale gününde giren 
bulunmadığından pazulığa çevrilmiştir. Bu karyolaların 

hepsine 8()0 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi 

levazım müdurlüğönde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı 
kanunda yazılı vesika ve 60 liralık ilk teminat makbuz 
veya 14 mektubile beraber 24·11-936 salı günü saat 
de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) 403 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
10000 metre beyaz yağlı kanaviçe 

6000 ,, yeşil yağlı ,, 
l - Yukarda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 

şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 Pazarlık 13- l l-9,i6 tarihine rasthyan cuma günü 

saat 14te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4-· isteklilerin pazarlık için tayin olunun gün ve 

saatle yüzde 1 ,5 gi.lvenme paralarile birlikte ismi geçen 
Komisyona ıelmeleri lazımdır . (2422) 361 4 - 4 

• • • 
10.000 metre beyaz yağlı kaneviçe 
6.000 metre yeşil yaglı ., 
l Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malze

me şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 26-11-936 tarihine raslıyan perşembe 

Sayfa 3 

1

f ratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri karşıamda 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam · Kompani Ro1al 
Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket . 
BACCHUS vapuru 19-24 lci 

teş. 93ö 

U L YSSES vapuru 26-3 l 1 ci 
teşrin 936 

Nerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ~in 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyaıı ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru !-:onııimen· 
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
BACCHUS vapuru 
UL YSSES vapııru 

19-10-936 
2)-10-935 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilab 
Götürü seyahat 

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

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 

da FRA TELLi SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra · 

caat olunur. 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYAS 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve Istanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaskov. 

(doğ-ru ve aktarmasız) 
UMA MARU 18-11 936 

Eksiltme 27-11-933 tarihine rulıyan cuma günü saat 15 te ya· 
llılacağından taliplerin şartnameyi görmek için her gün eksiltme· 
~e iştirak için de daha evvel teminatlarını vezneye yatırmak su· 

İP tttile muayyen gün ve saatle komisyona müracaatları. 

ır• 

le· 
* * * 

günü saat 15 de Kabatasta Levazım ve Mübayaat Şube· 
, sindeki komisyonunda yapılacaktır. 

1 3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
' şubeden alınacaktır. 

Karaağaç müess. pencerelerı için tel, pınar ve çıta alınacak· 
lır : Bak İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
~Oo Metre ı santim kutrunda 80 santim ebadında sıkı 

tel (Beher metresi 20 kuruş) 
6() adet 4 x 2,5 x 5 pmar (beher m.!tresi 17 kuruştan) 

10o ndet 2 1 x 3 çıta (beher metresi ~ kuruştan) 
Karaağaç pay mahalli pençereleri için lüzumu olan 

}'ukarda cinsi ve miktarları yazılı 3 türlü malzeme pazar

~ığa konulmuştur. Evrakı Encümen kaleminde görülebilir. 
Stekliler 3 lira 92 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

flıektubile beraber 13-11 ·936 cuma günü saat l4te Daimi 

~ncünıende bulunmalıdırlar. (K\ 41 l 

* • • 
Senelik muhammen kirası 360 lira olan Kerestecilerde 

~iltıdemir mi\hallesinin Keresteciler caddesi . ~yazm~~apu- ı 
u sokağında 65·67 ·69 N .lu arsa teslim tarıhınden ıtıba- . 

l'erı 937 veya 93~ 939 seneleri Mayıs sonuna kadar kira-
1 

l'a Verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartna· 
r~si Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 27 lira· 

~k ilk teminat makbu~ veya_ mektubite beraber 24-11·936 
llh günü saat 14te Daimi Encümende buıunmalıdırlar. 

(B) 404 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin olunan gün ve sa

atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 

komisyona gelmeleri lazımdır. (2692) 382 2 -40 
li: 

* * 
.Şartnamesi mucibince 800 kilo çember raptiyeleri 

için kavalye pazarlıkla satırı alınacaktır. 
2 - Pazarlık 25· 11-936 tarihine raslıyan çarşamba 

günü saat 15 te Kabataşta levazım ve Mubayaat şubesin
deki alım Komisyon'Jnda yapılacaktır. 

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

. 4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat· 

teüzde 7,5 güvenme paralariyleA birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri lazımdır (2693) 383 2-4 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince muhtelif ebatta 1090 metre 

yassı ~<ayış pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 24-11 936 tarihine raslıyan sah günü saat 

Beklenen vapurlar 
CAMPIDOGLIO Perşembe 

12-11 saat 7de Cenova, Na· 

poli ve Pireden 
ASSIRIA Perşembe 12-11 saat 

7de Tuna, Köstence, Varna 
ve Burgazdan. 

QIURlNAL çnşamba 18-J 1 saat 
9 Trieste. Venedik, Brindi-1 
zi, Pireden. 

SERAN O çarşamba 18- 11 saat 
7 Tuna, Köstence, Varna, 
Burgazdan. 

SPARTİVENTO çarşamba 18· 
11 saat 7 Cenova, Napoli, Pi· 
reden 

iSEO perşembe 19-J J saat IO 
Trieste, Venedik, Brindizi, 
İzmir, Selanikten 

15te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki alıml !!lll"'....,....,.~11111'!!!!!!!!'~~'!'!'!'!~~"!'1 
komisyonunda yapılacaktır. İmtiyaz sahibi ve yazı işleri 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Direktörü: lımail Girit 

Şubeden alınabilir. 

4 isteklilerin pazarlık ıçın tayin olunan gün ve sa· 
Basıldığı yer: ARTUN Baıımevi 

ate yüzde 7.5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri lazımdır. (27 47) 395 2- 4 
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1 ere Annee No. 198 

Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartograpbie 
keparations a faire dans la casern~ de Rami {aj.). 
Reparation deı murs de soutenement de l'ecole d'E.-

mirghian (aj.). 
Reparation f ondamentale et reconstruct ion apponte· 

ment de la Douane (cah. eh. 50 P .). 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
Instruments Sanitaires-Fourniture pour Hôp. 

4118 12 309 
1208 78 91 

8106 OJ 607 

Publique Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 

" Comptab Lycees lstanbul. 

" 
Municiralite de Samsoun. 

16-11-36 ıs 30 
Dir. Ec. Secondaire Emirrhian. 16-11-36 11 

Bureau Technique Mun. Samsoun 16-11-36 ıo ,,,. 

lnstruments e\ materiel de laboratoire 116 lots (pour 
l'hôpital rei'ional) (aj.). 

1470 110 25 Publıque Com. Perm. Vilayet Tchanalckale. Direction Sanitaire d'fstanbul. 1-12-36 

Habil1ement - Chaussures et Materiel. 

Costumea 210-225 p.- Chausaures 210-225 p.-(sep. L15et5la p. 337 49 Publique Direction lnstruction Pub. F.dırne. 
aj.) (pour Lycee et Ecole Normale Edirne). 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

ıs 

im pre ssion du livre de signalisation tnternationale 
(50 formes 21 X 29-1200 exemp) (ai.). 

4500 - 337 50 Publique D. Gen. Transp. Marit. Min. Eco· Dir. Commerce Marit. lst ·Econoın. 27·11·36 10 / 

nomie Ankara. Ministere Ankara. 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

Coffres : 30 pieces (pour Bureaux perception lmpôt L. 4,5 lap. 
Foncier). 

Tables de desıin : 17 p.- Id.: 13 p.- Boiteı a 988 80 
ordures 5 p. - ld. pour boue: 5 p. - Tabou· 
rets : 25 p.- Paravent : 1 piece. 

Coudes pour tuyaux de poeles a la franque: 80 p.- 770 -
a la turque : 250 p. tuyaux de poele : 2300 p.-
Plateaux pour poele : 70 pieces. 

Combustible -Carburant-Huiles 

Charbon lave marine : 100 tonnes (pour tribunaux). 
Huile Dıeael : 2 tonnes. 

Divers 

Pompes d'incendie (a aspirateur·type europeen): 10 
pieces. 

Fera carres: 8400k. - Cercles en fer: (0,5 x 20mm.) 
250 k.- Clous (16 mm.) 250 k, (pr. fabric. et 
emballag-e crochets d 'isolatetır). 

Fusees de couleur (pour signalisation) : 2000 pıeceıı. 
lnıtruments geometriques: (pr. Dir. Trav. Publics). 
Fa de fer (dim. 1 cm.): 200 m. - Baguettes de 

bois pour fenetres (2 X 1 >..3): 100 pieces.- ete. 
Clous fins (differents dimensions) 2900 Kilos (aj.). 

B) Adjudications a la surenchere 

Cendre de calorifere et poussiere de cbarbon mine· 
ral : 20 camions. 

1350 
680 -

2000 -

830 371 

1760 -
1070 -

409 42 

10 13 Gr; a gre Com. Perm . Municipalitı' lstanbul. 

75 - Publique Compt. Ec Super. Diaghaloglou. 

58 - " Com . Ach, Comm . lst. Findikli. 

101 25 Publique Econom Proc G.Repub.Ist.Achiref. 
51 -1 Gre a gre Dir. Gen. Serv. Sauvetage Galata. 

1 

150 Puhlique 

1 
Com. Ach. Comm. lst, Findikli. 

63 ,, Direcfüm Fabrique PTT. 

132 - " 
80 25 " 

3 92 Gre a gre 

30 70 
" 

Dir. G .; n, Serv. Sauvetage Galata. 
Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

" 
1. Com. E.xpl. Ch. Fer Et at H. pacha. 

Cooıpt . Bourse Commerce et Ce
reales, lstanbul. 

Secret. Munidpalitı' lstanbul. 13-11-36 14 

Dir. Academie des Beauıc·Arll. 23-11-36 

27-11-36 

27-11-36 ıs 

16-11-36 15 ,,;' 

1 

' 30-11-36 14 

1 27-11-36 15 

27-11-36 14 
Dir. Econom. Municipalite lstanbul. 27-11-36 14 
Secretariat Municipalite latan bul. 13-11-36 14 

25-11-36 15 

Coffre-fort, pendule, bureau, paravent, canape maro· 
quin ete. 

Publique 4me Bureau F xecuti( Istanbul. 17-11-36 10 

lndustrie -Finances - Commerce 
Nos oeufs en Suisse 

Le gouvernement Suisse vient de lever l'interdiction 
de l'entre~ de nos ocufs dans ce payı. 

La culture du coton a Sinope 
A la suite des ellaİS qui ont ete faita pendan t deuıı: 

annees, la region de Sinope a ete conıider~e comme fa· 
vorable pour la culture du coton. 

La direction de I' Agricuhureı entreprend, des mainte· 
nant ıes preparatifs pour faire, le moment venu, une dis· 
tribution de graines aux cultivateun. 

La culture du rız 
La culture du riz est de tout temps effectuee ici, sur 

une vaste echelle, et le rendement atteint des chiffrea 
importants. La loi recemment votee i.mpose de nouvelles 
et nombreuses charges aux producteurs. H y avait İi Tos· 
sia, dans le puse, un fonctionn aire ag-ricole specialiste 
pour les affaires des ri:.t.ieres, mais il a ete appele, l'an 
nee derniere, comme specialiste, au Ministeıe de 1' Agri-
culbure. En vertu deıı diıspositions de la nouvelle loi, leı 
affaires de culture de riz seront conferPes a des commis
sions locales auxquelles tout producteur pourra recourir, 
en cas de beıoin. 

Nos exportations de poissons 
Des bateaux italieDS, grecs et bulgareı continuent 

embarquer du poisaon en notre port. Malgre cette "i 
demande lea prix se maint;ennent bas. La pelamide coO 
3 et demie Ptrs la paire. Les commerçants ayant P 
des engarements envers les societes • etrangeres, c 
trouve le moyen d'effectuer leurs achats directemenf ' 
pres des pecheura memes. Leı pecheur1 sont aatisfaiU 
temps qu'il fait et font des voeux pour que cela c;:ontifl 
quelquc temps. Oeux millions de pelamideı ont ete vt 

dueıı it l'etranger depuis l'ouverture de la peche. 


