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a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul komutanlığına bağlı kıtaat hayvanatı için 600000 kilo 
yulafa talibinin vermiş olduğu fiat makamca pahalı görüldüğün
den tekrar kapalı zarfla ihalesi 27-11·936 cuma günü saat 15te 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 37500 liradır. İsteklilerin ilk te
minat makbuz veya banka mektubu ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 Üncü maddelerindeki yazılı vesaikle beraber ihaleden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektublarını Fındıklıda komutan· 
lık satınalma komiayonuna vermeleri. 

* • • 
Çatalca Müstahkem mevki kıtaat eratının ihtiyacı olan .ıooo 

kilo zeytin yağma ihale günü talibi çıkmadığından tekrar açık 
eksiltme ile ihalesi l 9· 11-936 perşembe günü uat 14te yapılacak

tır. Muhammen tutarı 2400 liradır . Şartnamesi her gün öğleden 

evvel komiıyonumuzda görülebilir. İstekJilerin 180 liralık ilk te

rninat makbuz veya mektublarile beraber belli gün ve vakti 

rnuayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma komi.ıyonuna gel
tneleri. 

CUMA 

Merzifon Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Merzifon iarnizonunda bulu
nan kıtaat hayvanatının 1ene
lik ihtiyacı olan 467000 kilo 
arpa 31-10-936 tarihinden iti
baren otuz gün müddetle ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 16680 liradır. Muvakkat 
teminatı 1401 liradır. İsteklile
rin şartnameyi her gün Merzi
fon garnizonunda ahm s8:bm 
komisyonunda görebilirler. iha
le 30 ikinci teşrin 936 pazarte
si günü 1aat 16,30 da yapıla
caktır. Arttırma eksiltme ka
nunun ikinci maddesinde ya
zıh vasıfları haiz olan istekli
lerin teminat makbuzlarınını 

ve teklif mektublarını muayyen 
zamanda komisyona vermeleri 
ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan : 
31·5·937 gününe kadar yev

miye asgari 5 azami 10 kilo 
sığır eti. 

31-5-937 gününe kadar yevmiye 
asgari 40 azami 50 kilo ekmek 

Azami miktar üzerinden sı

gır etinin muhammen bedeli 
372 lira. 

Azami miktar üzerinden ek
me~in muhammen bedeli 837 
lira. 

Muhammen bedelleri ile mik
tar ve cinsleri yukarda yazılı 
erzak Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma komisyo
nunca 26· 11-936 tarihinde per· 
şembe günü saat 14 tc ayrı ay· 
rı açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. 
Şartname parasız olarak ko

misyondan verilir. Taliplerin ' 
sığır eti için 27 lira HO kuruş 

13 İkinci Teşrin l 936 

ve ekmek için 62 lira 78 kuruş 
muvakkat teminat ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komiıyona 

miiracaatları. 

Kütahya Cumhuriyet Müddei Umumiliiinden: 
Belediyece kabul edilen ikinci dereee ekmekten beheri 960 

gram olmak ve yevmiye azami 350 asgari 100 adet olmak üzere 
1-12-936 tarihinden itibaren 937 may111 nihayetine kadar Kütahya 
ceza evinin 6 aylık ekmeği 1-11-936 dan 21-11-936 günü ihalesi 
yapılacağı 21 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. isti· 
yenler teminat akçelerile gününde münakasa komiıyonu riyase
tine ve şeraiti öğrenmek iç:n sair zamanda ceza evi müdüriye
tine müracaatları ilan oluour. 

İzmir Mst. Mevki Satıoalma Komisyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı J 1 kuruş 80 aantim olan 

161,000 kilo un kapalı zarfla alınacaktır. ıbalesi 30-11-936 pazar 
tesi günü saat 16 da İzmirde Kışlada yapılacaktır. Hepsinin tu
tarı J8998 \ira olup ilk teminatı 1424 lira 85 kuruştur. Şartname· 
si her gün Satınalma komisyonunda görülebilir. Ekıiltmeye işti
rak edeceklerin Ticaret Odasında kayidli olmaları şart olmakla 
beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ve farlna
mede yazılı vesaiki ve teminat mektublarını havi teklif mektub· 
larını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş bu· 
lunmaları. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1 - Vize, Alpullu için 80,000 kilo saman, Vize, Alpullu, Pı-

narhisar için 102,000 kilo kuru ot ve 68,000 kilo ekmeklik un. 
2 - Saman, kuru ot eksiltme ve un pazarlık suretiledir. 
3- Hepainin ihalesi 16-11-936 pazartesi günü saat 15-16 dadır. 
4- Otun bedeli 2910. samanın ·147.~>, unun bed~li 8140liradır. 
5- Kuru otun ilk teminatı 98, samunın 219, unun da 611 liw 

radır. 

6- Şartnameler hergün Vize satınalma komisyonunda görü
lebilir. 

İstanbul Belediyesinden: 
Mikdarı Cinsi Bir kilosunun mubam- İlk temi· 

men bedeli n~ı 

1400 Kaşar peyniri 60 kuruş 63 
6305 Beyaz peynir 40 ,, 189, 15 

Belediye hastahanelerile müessesatına lüzumu olan 
yukarda cins ve muhammen bedeli yazılı olan peynirler 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gü· 

nünde giren bulunmadığından eksiltme t 7 -l l ·936 sah gü· 
nilne uzatılmışhr. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gö
rülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubi· 
le beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de daimi encü-
mende bulunmalıdırlar. (M) 

l<anunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 
4 ) 

İş yerlerinin muhafazası. 

Madde 13 İnşut ve ameliyat yerlerindeki her 

Müteahhid memlekette kurulmuş olan usta okulla
rından diplomalı olanlar bulundukça kullanacağı usta
ları bunlardan seçecek ve daima diğerlerine tercih 
edecek+ir. : , Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi 

5 -3-

Tnüddetince ameliyat yerinden ayrılamaz. Ancak işleri 
hiç bir suretle teahbur veya tevakkufa uğratmıyacak 
surette kendisinin yerine geçecek ve idare tarafından 
kabul edilecek birisini vekil bırakmak suretile iş ba
şından ayrılabilir. 

Müteahhid veya idarece kabul edilen vekili her ta· 
leb vukuunda ve inşaat üzerindeki devirler esnasında 
kontrola refakat etmeğe mecburdur. 

Bu şartnamede adı geçen (~ütea.hhid ~-ekili) . tabi
rinden maksad bu maddede tarıf edılen muteahhıd ve· 
kilinden ibarettir. 

Mukavelenin devri. 

Medde 12- Müteahhid biç bir sebeb ve bahane He 
laı~hüd etmiş olduğu in,aat ve ameliyah idarenin ya- ı 
ıı ıle müsaadesini almadan kısmen veya tamamen 
başkaınna devredemez. ' 

Devrettiği taktirde mukavelesi bozulur ve kat'i 
t~tninat parası irad kaydolunur. Bundan başka 2490 
tıuınaralı kanunun 58 inci maddesi müleahhid hakkın
dll tatbik olunur. 

türlü ahit, inşaat malzemesi ve sair levazım ile ilıza
rat ve tesisatın muhafazası müteahhide aiddir. 

Şehir ve kasabalar hududları dışındaki inşaat ve 
amelyiat yerlerinde inıibat ve intizamın muhafazası 
için idare tarafından verilen eomir ve talimata riayet 
etmeğe mecburdur. 

Müteahhidin kafi vasıtalarla 
inşaata devam etmesi mec
buriyeti 

Madde 14- Mukavelenin imzasını müteakib mü• 
teahhid alelumum inşaat ve imalatı ıınayıye muktazi 
levazım ile inşaat ve imalata muktazi bütün malzeme 
ve işçileri tedarik ve ihzara matuf tedbirleri almağa 
velhasıl taahhüd olunan işin ehem~iyetile mütenaaip 
ve iş programlarına muvaffık bir faaliyet göatermeye 
mecburdur. 

İnşaahn mukavele müddeti içinde bitmeıine kifayet 
edecek miktarda malzeme, amele ve işçiyi müteahhid 
her vakit iş lı şında bulunduracaktır. 

Müteahhid iş başında lüzumu kadar amele ve işçi 
bulundurmazsa bu bapta kendisine yazı ile yapalacak 
ihtarın tebliği tarihinden itibaren en çok on gün için
de bu11ları kifayet derecesine çıkarınağa mecburdur. 

Müteahhidin kullandığı amele işçi ve nakil vasıta
larının dairece her vakit kontrol edilebilmesini temin 
için her gün çalıştırdığı amele işçi ve nakil vasıtala

rını (nevlerine göre ayrılmak ve çalıştırdıkları yerler
le işler ayrı ayrı gösterilmek suretile) miktarlarını gös
terir taflilatlı birer cetvel vcrmeğe mecburJur. 

Bundan başka müteahhid, amele ve işçilerine yap
tığı Lediyatın bordrolarından birer nüshasını bordroların 
tanzimi tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında i
dare kontroluna verecek ve bu bordrolarda işçilerin 

san'atları ve çalıştıkları yerler ve soy adları ile köy
leri sarahaten yazılacaktır. 

Bordrolarda müteahhidin veya salahiyet verdiQi 
zatın imzası bulunacaktir. 

İşçilerin hakları. 

Madde 15 - Müteahhid işe aldığı her amele ve 
işçiye (yedi gün çalıştıktan sonra ) işe girdiği tarihi, 
ismini, gündeliğini, ve gündeliğinin ödeneceği tarihi 
gösterir (müterhhid ve musaddak vekili tarafından im
zalı) ve nümunesine uygun (bir karne) vermeğe mec
burdur. 

Gündeliklerin mıktarı ve tesviye tarihi değişme
dikçe bu karne lı(!r iki tarafça muteber .ıayılır. 



Sayfa 2 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara-İstanbul yolunun 40 +-000-49+ 500üncü kilometreleri 

arasına lüzumu olan 570 m3 kum ihzaratı 16-11-936 pazartesi gü
nü saat 15te Vilayet binasında Daimi Encümen odasında pazar
hlda ihale yapılacaktar. 

Bedeli keşif 1425 liradır. Muvakkat teminat 106 lira 90 kuruş
tur. İsteklilerin teminat ınektubları Nafıa Müdürlüğünden bu işe 
ait olmak üzere- ehliyet vesikalarile birlikte ihale günü Encüme
ni Daimiye gelmeleri. 

Nizip Urayından: 
2-I0-936 tarihinden 2-11-936 tarihine kadar bir ay müddetle 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan \ e bedeli muhammeni 
2980 lira olan Nizip kasabasının halihazır haritasının ihalesine 
mezkur günde talip zühür etmediğinden 1-11-936 salı günü saat 
14te ihalei katiyesi icra edilmek üzere 15 gün müddetle temdit 
edilmiştir. 

2490 sayılı kanun ahkamı göz önüne 
Vekaletince yapılan şartnameye uygun 
talihlerin mezkür günde ve daha evvel 
caatları ilan olunur. 

alınarak ve harita Nafıa 
bir şekilde olacağından 

Nizip belediyesine müra· 

Edirne Vilayeti iskan Müdürlüğünden: 
Adet 

7266 
2604 
2436 

12306 

Ebadı 

27 x 33 
27X33 
26 x 3.3 

Metre Hangi kazaya ait 
murabbaı bulunduğu 

640 Edirne merkez 
232 Uzunköprü 
217 Ketan 

1080 

Teslim edilecek 
istasyon 

Edirne şehir 
Uzunköprü 
Uzunköprü 

Yukardaki cetvelde yazılı miktar ve ebatta göçmen evle 
ri çerçevelerinde kullanılmak ve hizalarında gösterilen istasyon
larda ve her kazaya ait olanlar ayrı sandıklarda bulunmak şarti
le mecmuan 12306 adet de 1089 metre murabbaı cam alınması 
ıekiz gün müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2-- Camlar Yunan veya Belçika malı sağlam cinsten buluna
caktır. Teslim alınırken muayene komisyonu her sandığı veya 
içersinde muhtelif sandıklara açıp muayene edecektir. Kırık cam-
lar zuhur ederııe her sandık muayene edilecektir. 

3 - Camların istasyonlarda beher metre murabbaının teslim 
fiatına 100 kuruş muhammen kıymet konulmuş olup talihler yüz
de 15 niıbetinde 164 lira teminat yatıracaklardır. Ve ihaleyi mü-

MÜNAKASA GAZETESİ 
!! 

2- Bu işe ait evrak şunlar-
dır: 

A 
B 
c 

- Eksiltme şartnamesi, 
Mukavele projesi 
Keşifname 

D Hususi şartname, 

İııtiyenler bu evrakı yapı iş- ı 
leri umum müdürlüğünden ala· 
bilirler. 

3 Eksiltme çarşamba günü 
saat 16da Nafıa Vekaletinde 
yapı işleri eksiltme komisyonu 
odasında açık eksiltme usülü 
ile yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek 
için talihlerin 94 lira 88 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve 
yapı işl'!rinden alınmış ehliyet 

vesikası göstermesi isteklilerin 
bu vesaiki havi zarfları 3üncü 
maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar eksiltme komis-
yonu reisliğine makbuz muka
bilinde vermesi muktazidir. 

4--Mensucat - Elbise · 
Kundura Çamaşır v.s. 
Devlet Demiryollara ve Li
manlan İşletme U. İdare

sinden: 
Muhammen bedeli 1320 lira 

olan ve kumaşı idareden ve-
rilmek ve harcı müteahhide 
ait olmak üzere 1 IO kat çocuk 
elbisesi ve 110 aded çocuk pal
tosu 16-11 936 pazartesi günü 
saat 10 da Haydarpaşada 1 ici 
işletme komisyonu tarafından 

pazarlıkla diklirilecektir. 
İsteklilerin 99 lira muvakkat 

' teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve kanunun 4 
üncü maddesi mucibince işe 
girmiye manii kanuni bulun-
madığına dair beyanname ver-

13 İkinci Teşrin 

5-Mohilya, Ev ve Büro eş_y_as_ı,_M_u_ş_an_ı_b~~ 

İstanbul Belediyesinden: 

İtfaiye için lüzumu olan nümunes1 gibi 77 tane battaniye 
1 

b 11• 'h 1 oo N d o buhı~ 
çık ekailtmeye konulmuşsa da e ı ı a e gunun e gıren I' 

madığınJan eksiltme 17-11-936 salı gününe uzatılmıttır. Şartoalı 
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 nuaıaf r 
kanunda yazılı vesika ve 43 lira 31 kuruşluk ilk teminat 1111 ti 
buz veya mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 
Daimi Encümende bulunmahdarlar. 

6-Müteferrik 

İstanbul Belediyesinden: 

Vilayet ziraat müdürlüğü için lüzumu olan 10 ta 
' motosiklet kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltof 

27 -11 ·936 cuma günü saat 16da yapılacaktır. Bu motosilr 
letin hepsine 5000 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnl' 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 24g0 
N.lu kanunda yazılı vesika ve 375 liralık ilk temio~ 
makbuz vP-ya mektubile beraber teklif mektublarını hafı 
zarflarını yukarda yazılı günde saat 15şe kadar Daioal 
Encümene vermelidirler. (j) 415 

--.:..b)_M_Ü_· _Z_A_V_·_E D E L E ~ 

1-Miiteferrik 

İstanbul 4üncü icra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı maLcuz olup paraya çevrilmesine 

yerilen bir adet Demir kasa bir duvar saatı bir camlı büro 

kütüphane bir be~ paravana bir maruken kanape bir etajer 
camlı masa 17-t 1 936 tarihine müsadif salı günü saat ondan 

haren açık arttırma suretile satılacaktır. 
teakip 10 gün zarfında camlar teslim edilmiş bulunacaktır. 

4- İhale 17-11 -936 t~rihinde saat 15te Edirnede iskan müdür- ' 
lüğünde toplanan komisyonda yapılacağından isteklilerin mezkur 
gün ve saatte teminatlarile beraber komisyona müracaatları. 

meleri lazımdır. Bu işe ait şart
name Ha ydarpaşada 1 inci iş
letme komisyonu tarafından pa
rasız olarak verilmektedir. 

Yevmi mezkurda yüzde 75 ini bulmadığı takdirde sataıın 

kinci arttırma günü olarak tayin olunan 24-11·36 tarihine müı 

dif salı günü saat ondan itibaren tekrar satışa deyam oluaaca 
ve isteklileri.1 o günlerde yerinde bulunacak memuruna 

atleri ilin olunur. lstanbul Belediyesinden: •** 
Muhammen bedeli 1288 lira 

75 kuruş olan 185 metre laci
vert elbiselik kumaşla 170 met- istanbul Vakıflar Direktörlililinden: 

Keşif bedeli ~265 lira 41 kuruş olan Şişli son tram· 
vay durağındaki sahada yapılacak parke kaldırım açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı ka· 
cunda yazılı vesika ve Belediye Fen işleri müdürlüğün- ! 
den alacakları Fen ehliyet vesikasile 169 lira 90 kuruş İ 
ilk teminat makbuz veya mektubile 27-11 -936 cuma gü-

1 
nü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (M) 1 

re kaputluk kumaş 16-11-936 
pazartesi günü saat IO da Hay 
darpaşada 1 inci işletme komis
yonu tarafından pazarlıkla sa
tm alınacaktır. 

Değeri 

l. K. 
3H5 00 

Pey paraıı 
L. K. 

~~~~~---~ 

3 -Elektrik, Havagazı- Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Nafıa Bakanlığından: 

35 00 

28 90 Ayasofya müzeıi dahilinde Evkafa ait lntaatl 
elverişli 70000 tuğla 1000 i 5 lira 50 kuruttao• 

2 70 Çenberlitaşta Atikalipaşa camii havlusunda d11• 
var intaabna elverişli 70 metre murabbaı tat 
beher metre murabbaı 50 kurut. 

Yukarda yazıla enkaz mahallen pazarlık ıuretile 16-11-936 pa" 
zarteai günü saat tOda satılacaktır. isteklilerin MahlGlit kalemi· 
ne, almak için yerinde bulunacak memuruna görünmeleri. 

1- 25-11-936 çarşamba günü ihalesi yapılmak üzere açık ek- ' 
siltmeye konulan Ankarada Siyasal BHgilu okulu yemek asansö
rü İnfaat ve tesisatıdır. 

isteklilerin 96 lira 65 kuruş
luk muvakkat teminst ile ka
nunun tayin ettiii vesikaları 

ve kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince işe girmeye manii 
karıuni bulunmadığına dair 
beyanname vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartname Haydarpa
şada 1 inci işletme komisyonu 
tarafından parasız olarak veril · 
mektedir. · 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup açık arttırma suretile ıabl • Ketif bedeli 1265 liradır. 

Detişiklik olursa müteahhid ameleye verdiği kar· 
neyi ona göre değiştirmek mecburiyetindedir. 

Amele değişikliği kabul etmezse müteahhid amele· 
nin o ıüne kadar hesabnu derhal kesecektir 

Amele ve işçi gündelikleri tamamen para ile öde
necektir. Para yerine kısmen de olsa marka vermek 
uıııulü ve müteahhidin bakkaliyelerinde paradan başka 
her hangi bir şeyin para yerine kullanılması katiyen 
Y•aaktır. 

Amele ve işçilerden h-ıkları müteahhid tarafından 
laınamen veya kısmen verilmemiş olanlar bulı.ındutu 
takdirde idare bu gibilerin ellerindeki karneye ve 
ınGteahhidin idareye verdiği bordrolara göre tahak
kuk edecek haklarını müteahhide ödetecek ve mü
teabhid ödemezse idare bu alacakları sahiblerine te
diye ederek baliğini müteahhidin istihkaklarından kes
mete salahiyettar olacaktır. 

idare müteahhid hesabına ameleye para vermek 
için evveli amelenin müracaatını müteahhide bildire
cek ve müracaat tarihinden itibaren en çok 10 gün 
zarfında müracaat eden işçinin istihkakı tamamile 
tesviye edilmiş olduğu müteahhid tarafından bordro 
veya karne ile ispat edilmediği taktirde amelenin is
tediti müteahhid tarafından kabul edilmit addoluna
rak itçiye idare tarafından tesviye edilecektir. 

Müteahh!din ıötürücü, taşeron olarak iş verditi 
kimaelerin gündelikle çalıştırdığı amele, işçi ve nakil 
Yasıtaları da tamamen müteahhid işçiıi hükmünde 

olup bunların istihkaklarının tediyesinden doğrudan 
doğruya müteahhid meauldur. Müteahhid bunları gün· 
delik miktarlarile istihkakları hakkında aynen kendi 
amelesi gibi ve yukarda kaydedildiği veçhile muame· 
le yapmak mecburiyetindedir. 

Götürücü ve taşeronlara gelince: 
İdare müteahhidin iş mıntakalarında götürücü ve~ 

taşeron sıfatile çalıştırdığı kiıımeler~e inşaata ait her
hangi bir muamelede bulunmaz. 

Götürücü ve taşeronların idareye karşı hiçbir sı

fat ve salihiyetleri olmayıp bunlara yaptırılan işler

den münhasıran ve tamamen müteahhid mes'uldur. 
İdare götürücü ve taşeronlar vaııtasile yapılma

sını mahzurlu görCaldiğü herhangi bir işin bizz.at mG
teahhid tarafından yapılmasmı her zaman istiyebilir. 

Müteahhidin memur ve müs
tahdemlerinin uygunsuzlukları 

Madde 16 - Mlteahhid, müstahdem ve ameleleri 
arasında hilesi, iktidarsızlığı veya her ne ıuretle olursa 
olsun iş başında bulunmasına mini halleri görülenleri 
idare veya kontrol tarafından yapılacak tebliğ üzerine 
derhal ve itiraz etmeden iş batındtn uzaklaşdırmağa 
mecburdur. 

Amelenin sağlık işleri ve 
müteahhidin mecburiyetleri 
Madde 17 - Müteahhid bütün matrafları kendisi 

ne aid olmak üzere hizmetinde çahttırdıjı memur• 
müstahdem, işçi ve amelenin gerek ,ahısları ve ıe· 
rekae topluca yaşadıkları yerler itibarile İcab edeo 
her türlü sağhk tedbirlerini almağa ve haıtabklardao 
korunmalarına ve hastalık veya bir kaza halinde yapı" 
lacak tedavilerle amele ve işçilerin mahallt tartlar• 
göre sıhhi bir surette yemeleri, içmeleri ve yahp 
kalkmaları ve yıkanmaları hakkında idare te9kilita 
tarafından kendisine verilecek emir; talimatlara tama"' 
men riayete mecburdur. 

Amele ve işçilerin 
kazaya uğramaları. 
Madde 18 - Alit ve edevat makina veya patla• 

yıcı maddelerle diğer vasıtalann kullanılması vey• 
her hangi bir ameliyenin yapılmuı dolayısile vuku• 

gelebilecek kazalardan koruamak için müteahbid bO 
tün tedbirleri alacak ve kazallitdan korunmak usı.al 
ve çarelerini işçilere öğretee*ir. 

Müteahhidin memur, müıdahdem itçi ve ameleıill'" 
den iş başında veya it yüzGnden ölen veya kazay• 
uğrıyanlara yapılacak tedavi ve kendileri ile aileler 
ne verilecek tazminat tamamen mfiteahhide aiddir. 

Müteahhid bu busuıta mukavelenin akdi e.nasınd• 
mevcut olan Nana Vekaleti karar ve talimatları bl 
kümlerine tabidir. 

Amelenin yiyeceği. 
Madde 19- Müteahhid ite aldığı amelenin (bilhal* 

aa şehir ve kasabalardan uzak yerlerde) yiyecetioi 



•ııa karar verilen 2 adet, biri kestane renginde ve a)tı ya· 
l~ d~ğeri siyah ve gene 6 yaşında beygir Fatih Atpazarında 
1 

936 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat l ide satıla· 
~dan talihlerin o gün maha1linde hazır bulunacak memuruna 
'~•llt etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 

Şthir tiyatrosunun sahne perdesine konulacak ilan ve reklam 
•çık arttırmaya konulmuş ise de belli ihale gününde giren 
~11rnadığmdan arttırma 17-11-336 salı gününe uzatılmıştır. 1-
.Ytri 30 metre murabbaı olup beher metre murabbaına 8 li
~ kuruş fiyat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım mü · 
Uğünde görülebilir. istekliler 19 lira 25 kuruşluk ilk teminat 

khu:z veya '11ektubile beraber yukanda yazılı günde saat 1-! 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Ankara Vali1iğinden: 

Ankara orman depolarında mevcut 10 top çam kasnak 2600 
l Şimşir tarak 16-J 1-936 pazartui günü saat 15 te açık art· 

tıııa ile Htılacaktlr. Taliplerin yevmi mezkurde orman müdü· 
ttine müracaatları. 

İnhisarlar -İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Cumhuriyet gazetesinin 20·6·936 günlü ve 4346 sayılı, 
~ Son Posta gazetesinin 20·6·936 günlü ve 2115 sayıli 
~shalariyle ilan edilen sahipleri bulunamayan 32 şahıa 
1d denk, paket ve döküm halinde, eski seneler mahsulü 
33402» kilo ve 950 gram ve 219 lira t O kuruş muham-
~en bedelli yaprak tütünler açık arttırmaya konulmuştur. 

it ~ Arttırma 24-1 1-936 Salı günü saat 14 de Kabataşda 
it v~İsarlar İstanbul B~şmüdürlüğü binasında yapılacaktır. 

fr ~ lırnuneler Eyüpte idareye aid Bahariye deposunda ve 

d~rılara müteallik şartnameler Başmüdüriyet muhasebesin· 
i· " " görült:bilir. 
a d İsteklilerin muayyen gün ve saatte yüzde 7.5 nisbetin
ğ• e teminat akçeleri]e birlikte Başmüdürlüğümüz Komisyo-
a· na müracaatları. u275.lıı 398 J - 4 

• 
* "' 

Beyoğlunda İstik) =ti caddesinde t 37 No. da ki 2 No. 
~ satış mağazamızda mevcut 7 42.50 lira keşif bedelli 
1731 şişe levanta 2.çık arttırmaya konulmuştur. 

t• Arttırma 30- t 1-936 pazartesi günü saat l 4 de Kaba -
n· taşta Başmüdürlük binasında yapılacaktır. 
u· Nümuneler hergür. Beyoğlundaki satış mağazamızda 

"e burıa müteallik şartname ve Başmüdürıyet muhasebe 
tllbesinde görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
~Uıde 7,5 nisbetinde teminat akçelerile birlikte Başmü

ı· clür) üğümüz komisyonuna müracaatları. (2814) 408 2-4 

l lllt' h"b" . l . ıyaz sa ı ı ve yazı ış erı 
Direktörü: lımail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Baıımevi 
Galata BilJur sokak No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi 

. 
inhisarlar U. Müdüıliiğünden: 

·--~ ~- --- ------
1 oeo metre kalın çivili kayış 
1000 ., ınce ,. ., 

l - Yukarda cins ve miktarları yazılı iki kalem mal· 
1 zeme nümune ve şartnamesi mucibince pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

2- Pazarlık 27 · l l ·936 tarihine raslıy an 
saat 15te Kabata.şta Levazım ve Mubayaat 
Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

cuma günü 
~ubc:.sindeki 

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

4- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa
atte yüzde 7,5 güv~nnı~ paralarilc birlikte adı geçen ko 
misyona gelmeleri. (:t749) 397 2 4 

• * • 
1- Şartnamesi mucibince muhtelif renkte 2516 kilo 

matbaa mürekkebi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 30-t 1-936 tarihine raslıyan pazartesi gü

nü saat J 5te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri lazımdır. (27 48) 396 2 4 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870-7-8-9 . - . 

Beklenen vapurlar 
QIURINAL çarşamba 18-11 saat 

9 Trieste, V enedik, Brindi
zi, Pireden. 

SERANO çarşamba 18-11 saat 
7 Tuna, Köstence, V arna, 
Burgazdan. 

SPARTİVENTO çarşamba 18-
1 l saat 7 Cenova, Napoli, Pi· 
reden 

İSEO perşembe 19-11 aaat 10 
Trieste, Venedik, Brindizi, 
İzmir, Selanikten 

l.LBANO cumartesi 21·1 l sa
at 9 Batum, Trabzon, Sam· 
sun, Varna, Burgazdan 

KAMPİDOGLİO pazar 22-11 
saat 7 Köstence, Varna, 
Burgazdan 

_ , . 
Hareket edecek vapurlar 

MERANO Çarşamba 18-l l saat 
17 Pire, Napoli, Marsilya ve 
Genova 

SPARTlVENTO Çarşamba 
18-11 1aat 17 Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz, ve 
Braila. 

QUlRINALE Perşembe 19-11 
saat 20 Galata rıhtımmdan 

Pire. Brindizi, Venedik ve 
Trieste. 

ISEO Perşembe 19-11 saat 17 

Burgaz. V arna, Köstence, O· 
dessa, Batum, Trabz<>n, Sam· 
sun. Varna, Burgaz. 

ALBANO Cumartesi 21-1 l saat 
17 Selanik, Midilli, lzmir, Pi
re, Patras, Brindizi, Venedik 
ve Trieste. 

Sayfa 3 

f ratelli S PERCO 
----~--~--------~------

Galata Gümrükleri karşısında 
Hürdaverdigar Han . 

Telefon: 44792 

Amsterdam Kompani Roıal 

Neerlandeı dö NaviKasyon a 
vapör Anven, Rotterdam, A 
msterdam ve Hamburg için ya 
kında hareket. 
BACCHUS vapuru 19-24 Jci 

teş. 936 

U L YSSES \'apuru W-31 l .:i 
teşrin 936 

Nerlandez koınpanyasının 

nehri vapurları limanlar için 
hususi ve seri •eferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
h.ndez Kumpanyuı ile anlaşıl· 
mak sur~~le bütün dünya li· 
manları ıçın dotru kon,imen
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 

ltalyan Seyahat Kumpaıyası 

Dünya seyahat teşkilitı 
Götürü ıeyahat 

Otellerde oda lutulınası 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde GO tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Tele fon : 44792 

da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye m üra -

cut olunur • 

Nippon Yusen Kai sha 

JAPON VAPUR KUMPANY AS 

Y akobama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaskov. 

(doğru ve aktarmasız) 
LIMA MARU JH-11 ·93H 

~~ltıin etm .. k üzere lazım gelen bütün tedbirleri alma
. 4 ınecburdur. Fakat bu mecburiyet hiç bir veçhile 
1~lıiaar şeklini almıyacak ve amelenin dilediği herhan· 
~1 bir yerden yiyeceğini temin etmek hususundaki 
~trbeslilerini hiçbir suretle bozmıyacak ve müteahhid 

hizmet yolları ve bunların üzerine muvakkat köprüler 
yapılması, iskele ve kalıp yapılması ve bunlarda kul
lan•lacak kere.tenin tedariki, .su boşaltılması, funda 
lıkların temizlenmesi ve ağaçların kesilmes "ı t k 

kontrol tarafından tasdik ve kabul edilir1e mütealı 

hid bu gibi ocakları kullanabilir. Kabul ve ı.laikts 

keyfiyeti zabıtname ile tesbit edilir. 

•ıı, . b aat mıntıkasında seyyar veya sabıl satıcıların da 
lllı.ınmasına mani olmıyacaktır. 

Müteahhidin inşaat yerinde satarağı her türlii yi· 
h<'ek ve içilecek şeylerin fiyatları, inşaat yerine en 
Y'llkın kasabadaki perakende satış fiyatından hi\' bir 
'ııbep ve bahane ile fazla olmıyacaktır . 

Müteahhide aid masraflar. 

, as, uın 

ve bala~t ocaklarının açılması ve icletilmes· t • t 
· t"d · "d · 1• v ı esısa ı 
ıp ı aıye ve ı are ve ıma ata ve gerek doğrudan doğ· 
ruya ve gerek dolayısile lazım olacak bütün eşya ve 
malzeme ve işçiliklerin ve icabında tedarik olunacak 
muharrik kuvvetlerin bütün masrafları müteahhide a
iddir. 

Bu takcirde tmukavelede hilafına sarahat yok ise) 
mesafe ve saire farkı heı iki taraf için nazara alınır. 

Müteahhid ocaklardan getirereği her guna ınalze
ıneyi (nümunesini kontrola gösterip işe elverişli oldu· 

ğunu kabul ettirmeden evvel) inşaat yerine taşıya

maz. Kabul edilen nümuneye uygun olmıyaıı ihzaral 
reddolunur. Kabul edilen nüınuneler miiteahhidle lcon t 
rol tarafından mühürlenerek muhafaza edilir. 

. Madde 20- Mukavelenin mevzuunu 
ey• ~tışaat ve ameliyat için lazım olan bütün 
uıı it e?1esini, patlayıcı maddeleri bütün al at 

tiı~teahhid masrafı kendisine aid olarak 
eder ve inşaat mahalline nakleder. 

tla· teşkil eden 
inşaat mal
ve edevata 
bizzat teda · 

Bunlardan başka müteahhid kontrolun lüzum 2ö
receği zamanlarda (dört defadan fazla olmamak şar
tile) v~ tayin edeceği en çok üç vaziyette inşaatın 
muhtelıf safha !arını gÖ!teren 18 X 24 eb 'adında foto
ğraflar çıkartarak üçer nüsha olarak cam ve filimle-• 
rile birlikle idareye verect-k v~ bu işten dolayı hiçbir• 
maeraf istemiyecektir. 

Ocaklardan çıkarılacak malzemenin en eyi damar 
lardan ve işe en elverişli cinsten olması şarttır . 

Müteahhid milli arazi dahilindeki o~akları biı· guna 

Ücret tediyesine mecbur olmaksızın bu iş için muvak 
katen işgal ve istimal eder. Ruhsatiye alınması ida
reye aiddir. 

si11• 

eri• 

ıa• 
jpİ 

b Yalnız bazı eşyanın idare tarafıntian verilmesi ve 
t a2:ı ınaddelerin kara, demir, deniz ve hava yolla
t~~da idare tarafından nakledileceği mukavelede tas
'tı edilmiş ise bu gibi malzeme ve nakliyeler bu ka-
ıtt~n rnüstesnadır. 

r.· inşaatı vücude getirmek için ıarfedi lecek el eme
ı.ı;ı Ve . 
tt"ıtıh ışçilik_le.r amelenin barınması ve malzemeni~ 
te . af azası ıçın yapılacak baraka ve benzerleri saır 
k sıısat, bunların muhafaza ve siıorta masrafları (mu · 
llvele v h'd· k ·· f" 1 d " bit k eya va ı ı ıyasıı ıyat ar a ayrıca husus1 

ayıd olmadıkça) inşaat ınınlakasında yapılacak 

Malzeme ocakları Vt! 

ocakların iş~ali . 

Madde 21 - Taş, kum. çakıl, gravye, balast, luğ· 
la ve kireç gibi malzeme ocakları mevkileri, muka
vele ile iJişikl~rinde tayin ve tesbit edilmiş ise mü· 
taahhid bu gibi malzemeyi gösterilen yerlerden teda· 
rik etmek mecburiyetindedir. Müteahhid mukavelenin 
tesbit ettiği ocaklar yerine diğer ocakların kullanıl
masını teklif ederse ve bu teklif edilen ocaklar mah 
sullerinin mukavelede 2·öıterilenlere muadil olduğu 

Sahipli arazi. dahilinde ocak açılması ve bu orak
ların istimalı masrafları • ınukavelede aksi yazılı ol 

madıgı takdirde - müteahhide aiddir. 
Ruhsatiyeye bağlı sahipli ocaklardan malzeme te 

dariki icap ettiği takdirde ocak sahiplerine verilecek 
taş bedeli ~ mukavelede aksi yazılı değilse - miit .. alı 
hide aiddir. 

(Devamı var) 



•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn. 450 
6 n n 850 MUNAKASA 

ADMINISTRATION 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-:-4 

Galata, Perchembe Baıa' 
12 ,, n 1500 

Etranger: 12 mois Ptr1. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı' adresser 

a l' Adminiıtration 

1 ere Annee No. 199 

Objet de l' adjudication 

Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Preparation de 570 m3 de sable pour un~tronçon de 

la route Ankara-Istan bul. 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

VENDREDI 

I
Prix est. I Caut. 1 Genre 1 

Prov. d'adjudic 

1425 - 106 90 Gri! iı gr~ 

Lieu d'adjudication. 

Com. Permanente Vilayet Ankara. 

Vitres: 12306 p. (1089 m2) (marchandise grecque ou P. !OOle m2 
belge dim. 26 et 27 X 33) (li vr. stat. Edirne-Ou

164 - ,, Dir. F.tabliss lmınigrı'-s ~dirnı:. 

zounkeupru). 
Preparation carbe actuelle du bourg de Nizip (aj.). 
Pavage de la place de Chichli (dernier arret du 

tram). 

Habillement - Chaussures et Materiel. 

Costumes pr. enfants : 110 p.· Paletots rd. : 110 p. 
(l'Hoffe sera fournie fournie par l' Administration) 

Etoffe bleue pour cosfumes: 185 m.- Etoffe pour 

capotes : 170 m. 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

2980 -
2265 41 

1320 -

.1288 75 

Pli cach Municip:ılitt: de Nizip. 
169 90 Publique Com. Perm. Mıınicipalit~ lstanbul. 

99 Gre a gre l. Cam. Expl. Ch Fer Etat H.pa<'ha. 

96 65 
" " 

Cahier des Charges 

T elefone: 42425 

Boite Postale N. 12HI 

Adresse T c!lc!ıraphique : 
lıt:ınbul MÜNAKASA 

Date 

16-11-36 
ıs ..... 

17-11-36 ı4 

17-11-36 14 / 

Oir. F.<·onom. Municip:ılit,'.. f"llanbul. :27-11-36 14 ,/ 

16· t 1-36 1 tl 

16-11-36 

Couvertures de lit : 77 pieces (pour les sapeurs

pompiers) (ai.). 

43 31 Publique Com. Perm. Municipılite Iatanbul. Dir. Econoa:ıat Municipal. lstanbul 17-11-36 14 

lnstallation et Materiel d'Elcctricite, 
de Gaz, de Chauffage Ccntral 

Installation d'un monte-charge pour les re pas iı 1 'E
cole des Sciences Politiques. 

Divers 

1265 - 94 88 Publique Oep. Constr. Min. Trav. Publics. 25· 11·36 16 

Motocyclettes 10 pieceı- (pour la Oiırection A~ri· 
cole). 

5000 - 375 - Pli cach. Com. Perm. Municipalite lstanbul. Oir. Econom. Municipalite lstanbul. 27-11-36 15 

B) Adjudications a la surenchere 

Chevaux : 2 pieces. Pu blique Marche aux cbevaux Fatih. 
,, Direction Forets Ankara. Bois de charpente divers (depôt forcts Ankara). 

Droit de reclame sur le rideau du tht!atre Munici- L.8,5 la M2 19 25 
" 

Com . Peraı. Mun ici pali le IstanLul. 

pa' (30 m2) (ai.). 
Brique-ı 70000 pieceı -- Pierres pour construction 

de~ murs : 70 m3 (Sultanahmet). 

420 - 31 60 Gre rı gre Sur place. 

lndustrie -Finances • Commerce 

Les achats de la regie polonaise 

Les delcgues de la regie polonaiıe charges de faire 
des achats de tabac pour le compte de cette institution, 
ont commence a examiner les propositions qui leur ont 
ete faites par nos negociants exportateura. 

Les boyaux turcs en Allemagne 

On ıwınonce de Berlin qu'un fort contin~entcment ayant 
Ctc accorde pour leı bayaux de Turquie, le stock de 
300.000 boyaux restes ıen douane iı Berlin et a Ham· 
bourg, sera livre au marcbe. 

Une grande fabrique de viande a Trabzon 

On mande de Trabzon que 111nspecteur general Tah
ıin Uzer rroiette de creer dans cette ville une grande 
fabrique de conserveı de viandc. 

Ladite fabrique poısedera un grand dcpôt frigorifique 
ce qui permettra aussi le transport de la viande d'un 
point a l'autre du vilayet a l'epoque des fortes chaleurs. 

La erise du file de coton 

La erise du fiJe de coton se fait de nouveau sentir a 
lstanbul poSsede plus de 2000 melİers et A besoin de ti
rcr le fil de 100 balles de coton par jour mais les me
tiers ne donnent que le fil d' a peine 14 ballcs. Le coton 

n'arrivant pas d' Adana et de Kayserie, une dizaine de 
balles quotidiennes sont reparties aux metiers d'lstanbul. 
Pres de 100 filateurs qui protestent se sont adresses hier 
.a la Chambre de commerce. La que!ltİon a ete ref t:'ree 
au Ministere de l'Economie Nationale. 

Le marche du riz 
Les prix du ri:.: sont tombes subitement, alors que 

l'annee passt'·e a pareille cpoque ils etaient en hausse. 
Auısi, se basant sur la demande de l'annee passee, 

les producteurs avaient, cette ann~e double la aurface 
cultivee en riz. La production sera lancee sı.ır notre place 
vers la fin du moiı proclıain. On estime que la lı:ıisse 

s'accentuera. 

Une societe pour l'exploitation des mınes 
de chrome de Huleman 

1Une societe au capital de 350.000 livres a ete fondt;e 
par !'Eti Bank pour exploiter les riches mines de chrome 
de Huleman. La societe, dont Ies statut$ ont ~h~ sanc · 
tionnes par le Chef de l'Etat et dont les formaliteı d'en
registrement ont ete achevees, a ete denommee "Societe 
Anonyme Turque des Chromes Orientaux,,. 

D' autrc part, l' assem blee generale des actionnaires de 
la societe de cuivre d,Ergani, constıtua son nouveau 
conseil d'administration exclus\vement de Turcs, lcı ac· 
tions detenues, par les Allemands ayant ett> rachetees. 

Le sixieme du nombrc des actiomı de la societe se 
trouve actuellement entre leı mains de l'ldı Bankasi. 
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Dir. Econom. Municipalite lstanbul. 17-11-36 H 

Direction Vakoufs lstanbul. 16·11-36 10 

VISITEZ L 'URSS 
VOUS Y VERREZ : 

Le niveau ~leve de l'iRdustrie et de l'agricultur 
qui ont reçu un essor particulier iı la suite du mouveaıe 
Stakhanov; 

- Les conditions socialeı et ıııaterielleı deı travailleurf 
- La v:c de la jeunesse et des enfants ; 
- Les musees et les expoııitionı (economie nation:ıl 

sciences, arts, culture); 

- Lea creations des arts sceniques et du cinema; 
- Le ıysteme de l'instruction publique: t'·coleıı moyt 

nes et superieurea, etabliasements pr~scolıires. 
- L'organisation de la santı• publique et celles d 

assurıı.nces sociales ; 

- Le developpement deı sportı: epreuves ıportiV 
et olympiades, sur les stades et dans lea parcs de cLI 

ture et de repos. 
INTOURIST 

vous garantit tout le confort desirable 
INTOURIST 

met iı votre disposition des guides qualifies, des höte 
co nfortables et des moyens de transport moderncs. 
Pour tous rens~ignements et l'achat des billets 

cartes de tournees en URSS, s'adresser aux agentı 
l'lntourist, 

G. Scbembri et Figli Hovaghimi .. Han 
ler Etage TelCplı. 42653 


