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ABONE ŞARTLARI: 

Türkiye icin 
3 AYLIGI 
6 " 

12 
" 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketleriçin 
12 a y lı~ ı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbül değildir . 

•• 

.GAZETESi 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 

İdarehan~mizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

Yıl : 1 Sayı: 203 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ÇARŞAMBA 1 8 İkinci Teşrin l 933 

iÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma komisyonundan: 

komisyonunda açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
IO:iO liradır. İlk teminatı 7S li
ra 75 kuruştur. Şartnamesi ko-

misyonda görülebilir. lsteklile· 
ri n kanuni vesikalar ile beraber 
belli saatte komisyona grlme
leri. 

Sıvas Bele ~iye Riyasetinden: 

1 

2 

3 

4 

5 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret Tl uhadeleri 

Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 

İdareleri İstanbul Levazım 
amirliğine bağlı müesseseler 
için 40 ton zeytin tanesinin 
2-12-936 çarşamba günü saat 
15,30 d't Tophanede satınalma 

komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 11000 liradır. İlk temi
natı 825 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülebilir. istek 
lilerin kanuni vesikalarile be 
raber teklif mektublarını ihale 
saatinden bir saat evvel ko · 
misyona vermeleri . 

Nevi mikdarı Beher kilosu 
Kilo kuruş 

Arpa 18525 4 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Kereste - Tahta v. s. 

Saman 20253 1 
Belediyenin temizlik işlerinde kullanılan hayvanatın ihtiyacı 

olan 20253 kilo samanın beher kilosu 1 kuruştan 18525 kilo ar
panın beher kilosu 4 kuruştan slmak üzere 15 ırün müddetle a
çık münakasaya konuldu. 23-11-936 tarihine tesadüf eden pazar
tesi günü saat 15 de ihale edileceğinden talip olanların belediye 
encümenine müracaat etmeleri ilin olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Matbaa işleri ·Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 

6 Müteferrik • • • 
İdarP.leri İstanbul Levazım a- Sıvas Tüm. Art· Eks. Ko Baş. 

a) MÜ N A K A S A L A R 

mirliğine bağlı müesseseler için 
10000 kilo sirke 2-12-936 çarşam. 
ğünü saat 14 de Tophanede sa
tınalma komısyonunda açık ek
•iltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1000 liradır. İlk teminatı 
75 liradır. Şartnamesi komi• · 
yonda görülebilir. isteklilerin 
belli saatte komisyona ıelme
leri . 

1- 28-10-936 tarihinde kapalı zarfla ihalesi yapılamıyar4k bir 
ay içinde pazarlıkla alınacağı ilan edilen 3000()!) kilo kuru otun 
isteklisi çıkmadığından son pazarlığı '!7-11-036 cuma giloü saat 
10 da yapılacaktır. 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kırklareli Askeri satınalma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Tahm. bed. İlk. tem . 

Kilo Lira Lira 
Kuru fasulye 80000 11200 840 

saat 11,30 da kapalı zarf 
Kırmızı mercimek 19000 2850 213 75 

saat 12 de açık eksiltme 
Pilavlık pirinç 38000 3740 655 50 

saat 11 de kapalı zarf 
Bulgur 93000 13950 1406 25 

saat 16 da kapalı zarf 

Tarihi 

12-12-936 

12-12-936 

14-12-936 

11-12-936 

* • • 
idareleri İstanbul levazım a-

2- Şartnamesinde değişiklik yoktur. 
3 Bedeli 9000 lira ve ilk teminatı &75 liradır. 
4- İstekliler pazarlığın yapılacağı ııün ve saatte Sıva• Tug 

Kumutanl.k binasın~a komisyona müracaatları 

Kırıkkale Askeri Satma1ma Komisyonundan: 
Kırıkkale askeri sanatlar mektebi ihtiyacı için açık eksiltme 

ile alınacak olan 1500 kilo zeytin yağına iıtekli çıkmadığından 
bir ay urfında pazarlıkla alınacaktır. 

Zeytin yağın tutarı 975 lira olup muvakkat teminatı 73 lir.al 
13. kuruştur. Şartnamesi parasız komisyonda görülür. 

Kırklarelinde bulunan birlikler için yukarda yazılı erzaklar 
hizalarında yazılı günlerde alınacaktır. isteklilerin kanunun 2, 
3 üncü maddelerindeki vesaikle teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat saat evvel komisyona vermeleri. Şart· 
nameleri her gün Kırklarelinde satınalma komisyonunda görüle
bilir. 

mirliğine bağlı müesseseler i· 
çin 40 ton sabunun 3· 12-936 
perşembe günü saat 15 de 
Tophanede satınalma komisyo
nunda kapalı zarfla ekaıltmesi 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 
14400 liradır. İlk teminatı 1080 
liradır. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. isteklilerin ka
nuni vesikalarile beraber tek
lif mektublarını ihale saatin
den bir saat evvel komisyona 
vermeleri. 

isteklilerin kanunun 2 3 ün::ü maddelerindeki vesikalarla her 
gün müracaatlarında pazarlığı yapılmak üıere Lv. amirliQ'i satan· 
alma komisyonuna müracaatları. 

• • • 
1 - Kırıkkale askeri sanatlar mektebi ihtiyacı için açık ek-

siltme ile alınacak olan 3200 kilo sade yağına istekli çıkmadı

ğından 1 ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 
2- Yatın tutarı 2280 lira olup muvakkat teminatı 215 liradır. 

Çorlu Kor satınalma komisyonundan: • • • 
Şartnamesi parasız komisyonda görülür. 

3- İsteklilerin kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki vesika· 
larla hergün müracaatlarında pazarlığı yapılınak üzere levazım 
amirliği satınalma komisyonuna müracaatleri. 

• . ... 

Açık eksiltme ile 8000 kilo koyun eti alınacaktır . Eksiltmesi 
20· 11-936 cuma günü saat 15 dedir. İlk pey parası 252 liradır. 
Bir kilosunun muhammen fiyatı 42 kuru,tur. Şartname ve evsa
fını görmek isteyenler her gun komisyona gelebilirler. Eksiltme
ye girecekler, ilk pey parasına aid makbuzla belli gün ve saat
ten evvel Çorluda Kor aatınalma komisyonunda bulunmaları . 

idareleri İstanbul Levazım a 
mirliğine bağlı ınüeueseler i
çin 5()(X) kilo domates salçası 
2-12-936 çarşamba günü saat 
14,30 da Tophanede satınalma 

Mersin askeri kıtaat için ekmek alınacaktır. Bak: mahrukat 
sütunundan mezkur komisyonu ilanına. 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadel tri 

Baymdırhk işleri Genel Şartnamesi 

-7-

Kabul komisyonu vücuda getirilen inşaatın nevi 
ve mahiyetini mukavele, şartname ve fenni icablara 
tevafukunu ve kabule şayan olup olmadığını tetkik e
der. Bu tetkik neticesinde yukarıki fıkralarda yazılı 
kusur ve noksanların bulunduğunu tesbit ederse ka 
bul zabıtnamesini yapmakla beraber gördüğü noksan 
ve kusurların müfredatını gösterir bir liste tanzim ve 
bunların tamamlanması için lazım gelen müddeti tea
bit eder. 

Kabul tarihinin tayinine esas teşkil edecek olan 
nıuvakkat kabul tılrihi , inşaatın muvakkat kabule aa
lih bir halde ikmal edildiği, tarih olup bu tarihi mu
.!_akkat kabul komisyonu tesbit ederek zabıtnameye 
ıreçirir . 

Şu kadark: meteahhid tarafından tamamlanması ve 
ıılah edilmesi lizımgelen noksan ve kusurlardan, 
fenni ehemmiyetleri itibarile ikmallerinden sonra bir 
tecrübe müddeti geçirmesi lazım gelenler bulunduğu 
takdirde i'bu kusur ve noksanları ikmalinden itibaren 
kat' i kabule kadar geçmesi lizımgelen müddeti de 
kabul komiıyonu tesbit edip zabıtnameye yazar. 

Muvakkat kabul zabıtnameleri talimatnamesine tev· 
fikan tasdikten sonra muteber olur. 

Kabul heyetinin tesbit ettiği noksanlar tayin olu· 
nan mühlette müteahhid tarafından tamamlanmazsa 
mühletin hitamından sonra noksanların tamamlanma
sına kadar geçecek her giln için . mukavelesinde teah· 
hur cezası olarak yazılan miktarın dörtte biri derece · 
sinde ceza tatbik olunur ve muvakkat kabul tarihi, 
kuııur ve noksıınların ikmali tarihine kadar tehir olu
nur. 

Aynı mukavele dahilinde bulunan inşaat ve ameli
yatın kısım kısım muhtelif zamanlarda ikmal e~ilece
ği mukavelede gösterilmiş olursa ikmal edilen her kı
sım için - mukavelede başkaca bir kayıd olmadıj'ı tak· 
dirde - aynı veçhile muamele yap ılacaktır. 

Mukavelenin tayin eylediği tarihte inşaatın tamam
landıj'ının tesbiti ve kabul muamelesinin yapılabilmesi 
için muteahbidin istida ile vaktinde müracaat etmesi 
lazımdır. 

Müteahhid müracaat hususunda gecikmiş olursa 
veyahut inşaat vaktinde kabule aalih bir hal~ geotire
memiş olursa mukaveleye göre inşaatın bitmesi lazım 
gelen günde k ntrol nya idareye mensub iki memur 
tarafından mahallinde inşaat tetkik edilerek o günkü 
vaziyet bir zabıtname ile tesbit edilir. 

Bu tetkikatta müteahhidir. veya vekilinin bulunma
sı lazımdır. 

Müteahhide yazı ile yapılacak teblitata ratmen 

l..endisi veya vekili ırelmezse kontrol veya idare bu 
tetkikatı resen yapacak ve ıabıtnamede bu ciheti tas
rih edecektir. 

Yukarıda yazılan kusur ve noluanlar:ınikmali için 
tayin olunan mühletin sonunda (Müteahhid iştirak et· 
sin, etmesin) aynı .suredle yapıla :ak bir zabıt ile va-

ziyet idare teşkilatı tarafından tesbit olunur. 
Demiryolu inşaatında kısım müteahhidlerinin ray 

ferşiyatına ıreçit verdikleri tarihlel" (Mukavelede bat· 
kaca bir kayıd yoksa) kontrolrlan ayrılacak bir heye
tin (davete icabeti halinde) müteahhidle birlikte yapa· 
cağı müşterek bır zabıt ile tayin olunur. 

Müteahhidin yaptığı intaat ve ameliyat vaktinde 
tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından yukarıda ıikr· 
edilditi veçhile teabit edilmiş oldutu halde kabul ko
misyonunun inşaat mahalline gitmesi ve kabulü yap
ması herhanıi bir sebeple gecikirse kabul :ıabıtna· 

~elerinde intaat ve ameliyatın bilfil bittiti tarih kayd
edilebilir ve bu tarih kabulü muvakkat tarihi olur. 

Mukaveleye göre yapılması icab eden hamulıı wc· 
rübesi veya sair buna benzer fenni tecrübelerin mas
rafı (mukavelede aksi yazılı detilae) müteahhide aid
dir. 

Kabul heyeti müteahhidin yapbtı inıaatla tereddü
dü mucib ahval ırörürae emniyet husulü için, mukave
lede yazılı olmadığı halde her türlü maarafları müte
ahhide aid olarak mukavemet tecrübeleri yapılmasını 
istiyebilir. 



Sayfa 2 

2-lnşaat- Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 2388 lira 48 kuruş olan Yalova sıfat is· 
tasyonu ikmal inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2490 N. lu kanunda yazılı vesika ve Bayındır· 
hk Direktörlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile J 80 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4-12· 
936 cuma günü saat 14 te daimi encumende bulunmalı· 
dırlar. (1\1) 

Kadıköy Akşam Kız San'at Okulu Satınalma 

Komisyonundan: 

Kadıköy Akşam Kız Sana'i okulunda yapılacak mutfak tami
ratı açık ekslltmiye konulmuştur. 

1- Eksiltme ve ihale İstanbul eski Düyunu Umumiye binası ya· 
nında Yüksek Okullar Sayışmanlığında kurulacak komisyonda 
3-12-36 perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 

2- Keşif be-deli 1202 lira 83 kuruştur. 
3- Muvakkat garanti 90 lira 21 kuruştur. 
4- İsteklıler keşifname, şartname vesaireyi mektep idaresin

de görebilirler. 
5- İsteklilerin 1000-1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair İstanbul Nafıa Mudürlüğünden alacağı vesika ile Ticaret o
dasında kayidli olduğuna dair ticaret ilmühaberi ve ilk teminat 
makbuzlarile belli günde saat 14 te komisyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedelt 51904 lira olan muhtelif cins küçük yol 
rnalzemesi 4-1-937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu· 
Jile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3845 lira 20 kuruşluk m•1vakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 
rnayıs 936 gün ve 3297 numaralı nushasında ıntişar etmiş olan ı 

talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 259 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
sablmaktadır. 

Sıvas Tüm. Art. Eks. Ko. Baş. 
1- Sivasta manastırda yapılacak iki aded pavyonun açık ek· 

siltme ile ihale günü olan 9-11 ·936 da isteklisi çıkmadığından 
eksiltme lO gün uzatılmıştır. 

2- İhale 19-11-936 perşembe günü saat 15 de Sıvas tuğ ko· 
mutanlık binasındaki kc;misyonda yapılacaktır. 

3- Birinci keşfinin tutarı 2115 lira 50 kuruştur ilk teminat 
159 liradır. 

4- Pilan şartname ve keşifleri 250 kuruş mukabilinde komis 
yonundan alınaLilir. 

5- İsteklil~rde mühendislik ve ya ınimarltk diploması ara
nır. 

Kırklareli Tüm Satınalma 
Komisyonundan 

Açık eksiltme ile 2500 adet 
pik boru alınacaktır. Tutarı 
10,000 liradır. ılk teminatı 750 
liradır. Şartname venümunesi 
her gün tüm satınalma komis-

yonunda görülebilir. İhalesi 11 
Birincitkanun 936 cuma günü 
saat 15 dedit. İstekliler kanu-
nun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaik ve teminatla belli gün 
ve saatte Kırklarelinde Tüm 
satınalma komisyonuna müra-
caatları 

MÜNAKASA GAZETESİ ..... 

Aydın Nafıa 

Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmiye konulan iş: 

Aydın-Muğla yolu iizerinde 

33+552 - 39+842 kilometreleri 

arasında yolun terfiile şo.sa in

şaatı ve beş aded menfez in· 

şaatıdır. 

Bu işin keşif bedelı 22814 

lira 52 kuruştur. 

2- Bu işe aid şartname ve 
evrak şunlardır: 

A Eksiltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 

C- Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

D Fenni şartname 

E- Keşif metraj cetvelleri. 

F Projeler. 

İstiyenler bu şartname ve ev
rakı Aydın Nafıa Müdürlüğün-

den görmeleri. 
3 Eksiltme 9-1 l-936dan 

30-11-936 pazartesi günü saat 
J5te Vilayet Daimi Encümeni 

odasında yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usu· 
lile yapılacaktır. 

5 Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 1711 lira 9 ku · 

ruşluk muvakkat teminat ver 
mesi bundan başka aşağıdaki 

vesikaları haiz olduğunf,J gös

termesi lazımdır. 
A- Vekaletten alınan mü-

teahhidlik vesikası. 
A- Bu gibi inşaatı yaptığına 

dair ehliyet vesikası. 

C Ticaret Odasına kayidli 

bulunduğuna dair vesika. 

6 - Teklif mektubları 3üncü 

maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar En~ümende top
lanan Komisyona getirilerek 

Komisyon Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta 

ile gönderilecek mektubların 

nihayet 3üncü maddede yazıh 

saate kadar gelmiş olması ve 

dış zarfın mühür mumile iyice 

kapatılmış olması lazımdır. Pos

tada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

* • * 
Kabataşta İnhisarlar Baş

müdürlüğü binasında muhtelif 
tamirat, badana ve boya işleri 

ya pılacıtkhr. Bak: İnhisarlar 
İstanbul Başmüdürlüğü ilanına. 

18 İkinci -
3·Kereste, tahta ve saire 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 
Hava ihtiyacı için 20 metre mikabı dış budak kalas kapalı zarf· 

la eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 19200 lira olup 
ilk teminat parası 1440 liradır. 

İhalesi 7-1-937 perşembe günü saat 15 dedir. Şartnamesinin 
M. M. Vekaleti satınalma komisyonundan bizzat alabilirler. Mu· 
habere ile şartname gönderilemez. 

* • • 
Hava ihtiyacı için 40 metre mikabı gürgen kalas kapıılı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2- Tahmin edilen bedeli 12.000 lira olup ilk teminat parıısı 

900 liradır. 

3 İhalesi 5 İkinci kanun 937 salı günü saat 15 dedir. 
4- Şartnamesini M.M. V. satınalina komisyonundan bizzat atıı· 

bilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 

İstanb!!l iskan l\1üdürlüğünden: 
Göçmen evleri için 10.000 metre mikap mamul çatıhk ve döşe· 

melik kereste pa-ıarlıkla satın alınacaktır. Bu keresteler Vilayetiıt 
Anadolu yakasınc?aki iskelelerde depo edilecektir. Bu miktar ke· 
restenin 2610 metre mıkabı 4 " 8 X8 ve 1670 metre mikabı, 
3,5X 8 X 1 ve 3390 metre mikabı 4 X l2X 8 ve 1100 metre mikabı 
döşemelik olarak 4 boy 12 santim en ve 18 milimetre kalınlığıo· 
da ve 140 metre mikabı 3,5X 4 28 ve 1090 metre mikabı da 12 
milim kalınlık ve 21 milim genişlikte çıta olarak imal edilecek· 
tir. Çıtahk kerestenin beher metre mikabı gene bu iskelelerde 
teslim şartile 12 buçuk çıta ve döşemenin beher metre mikabı 
gene bu iskelelerde teslim !7 buçuk lira üzerinden fiatı takarrür 
etmiştir. 

Pazarlık suretile alınacak bu miktar kerestenin yüzde 15 
hesabile teminatı katiyeye raptedilecek ve bu kerestenin 4000 
metre mikabı Mayıs 937 nihayetine kadar ve 2000 metre mikabı 
Temmuz 937 nihayetinde bu iskelelerde depo edilmiş bulunacak· 
tır. 

Talip olanların yüzde 15 teminatlarHe birlikte 21-11-936 cumar
tesi günü saat 10 da Çanakkale İskan Komisyonuna müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

4- Mahrukat - Benzin - Makine yağlan 
-----

Mersin Askeri Satın Alma Kom. Rs. 

1- Mersindeki askerin ihtiyacı için Linit maden kömürü ile 
ekmek açık eksiltmeye konuldu. Eksiltme 30 ikinciteşrin 936 pa· 
zartesi günü Kışlada Askeri satınalma komisyonunda yapılacak· 

tır. 

2- Mikdar, muhammen bedel, muvakkat teminat, eksiltme 
saatı aşağıda yazılıdır. 

3 - İsteklilere kanuni ikametgah vesikası bulunacaktır. 
4- Fazla bilgi edinmek isliyenler Mersinde Kışlada Askeri 

satınalma komisyonuna müracaat edebilirler. 

Cinsi Mikdarı Muhammen Muvakkat Saatı 

Linit maden 
Kömürü 
Ekmek 

138,5 ton 
40000 K. 

bedel teminat 

2493 lira 
3600 lira 

187 lira 
270 lira 

Sıvas•Erzrum Hattı İnşaat Başmüdürlüğünden: 
Açık eksiltme ile dairemiz için şimdilik 6,000 kilo benzin 

2,000 kilo gaz satın alınacaktır. 

10 
10,30 

ile 

Demiryolu inşaatında huıusi trenlerle yapılacak 
hamule tecrübeleri için işletmeye verilecek tren mas· 
rafı idareye aittir. Muvakkat kabul için yapılan mua
Yenede fennen kabulünde mahzur görülmiyen ve an 
cak kaldırılması mümkün olmıyan yeya fazla masrafı 
ve vakit ziyanı mucib olan kusur ve noksanlar gö• 
rülecek olursa bir miktar para kesilmek şarlile iş 

nabilir ve bu müddetler ay hesabi.le mukavelede taa

rih edilir. 

mahiyetinde müteahhid tarafından yapılması lazım 

gelen işlerin mukavele icabatı dairesinde yapılıp ya· 
pılmadığı kabul heyeti tarafından tetkik ve tesbit 
olunur. 

böylece idare tarafından kabul edilebilir. 
Şukadar ki bu gibi kusur ve noksanların mahiyeti 

ve kesilecek paranın kabul raporunda göıterilmesi 
lizundır. 

Müteahhid buna razi olmazsa her türlü masarif ken· 
disine aid olmak üzere nokean ve kusurları düzeltme
ğe ve kaldırmağa mecburdur. 

Deıniryolları inşaatında ferşiyata geçit verilmekle 
beraber ameliyat tamamen ikmal edilmemiş bulunur · 
sa (mesela yarmanın şivleri gibi) müteahhid ferşedil
miş yol malzemesine hiç zarar gelmiyecek bir surette 
çalışmaya mecburdur. 

Yol malzemesine iras olunacak bütün zarar ve ha
sarın mes'uliyeti miiteahhide aid olacaktır. 

Teminat Müddeti 

Madde 37- Muvakkat kabul ile kai'i kabul ara
ıında geçecek müddete teminat müddeti denilir. 

Bütün inşaat ve amelyatta teminat müddeti usulen 
~n iki aydır. Ancak bu işlerden bazılarının husuıiye
tıne göre teminat müddetleri tezyid veya tenkis olu-

Mukavelede hilafına bir kayıd bulunmadığı taktir• 
de teminat müddeti keza on iki aydır. 
Temin at müddettindeki daimi bakım 

ve masraflar. 
Madde 38- Şose, köprü ve su inşaat ve tamirat 

işlerinde kat' i kabul tarihine kadar daimi bakım işleri 
müteahhid tarafından yapılacak ve mukavelesinde hu
susi bir kayıd olmadıkca bu daimi bakım ve zuhur e
decek kusur ve arazıların tamiri masraflarl müteahhi
de aid olacaktır. Mukavelesinde hususi bir kayıd ol
madıkça demiryol inşaat işlerinde daimi bakım işi i
dareye aiddir. 

Ancak demiryollarına müteallik imalatı sınaiye ile 
binalar ve sair sabıt tesisatta-istimal neticesi olmaksı

zın inşaat kusuru mahiyetinde-bazı bozukluklar hasıl 
olursa müteahhid bunları ıslah ve ikmale mecburdur. 

Diğer bütün bina inşaatı işlerinde istimal neticesi 
olmaksızın vukua gelen inşaat kusur ve arızalarının 
düzeltilmesi müteahhide ve binaların bakımı dahi ida
reye aiddir. 

Kati kabul muamelesi 
Madde 39- Kati kabul zamanının hululünde mu

vakkat kabulde olduğu gibi aynı usul ve merasim 
dairesinde kati kabul muamelesi yapılır. 

Muvakkat ve kati kabuller arasında daimi bakım 

Daimi bakım hususunda müteahhidin bir guna mu· 
kellefiyeti yoksa kati kabul heyeti ancak muvakkat 
kabul esnasında iyi bir halde ve kabule şayan görül· 
düğü tesbit edilmiş olan inşutın teminat müddetinde ~ 
istimalin intaç eylemesi tabii olan aşınma ve eksil
meden doğan vaziyl:\tler hariç olmak üzere inşaatın 
fena yapılmasına atfedilebilecek her hangi bir bozuk· ~ 

luğun veya muvakkat kabulden sonra meydana çıkan 
bir kusurun mevcud olup olmadığı tetkik eder. 

Teminat müddeti içinde müteahhiddin bütün veci· 
helerini ifa etmiş olduğu ve kendisine atfedilecek hiç 
bir kusur ve noksan görülmediği taktirde kat'i kabul 
zabıtnamesi yapılır. 

Şayed bu müddet içinde mes' uliyeti müteahhide le~· 
cih edilemiyecek bir arıza veya noksan vaki olmuş ise 
bu da ayrıca zabıtnamejı e yazılır. 

İşin kat'i kabulüne mani her hangi bir hal görüldü· 
ğü taktirde kabul heyeti tarafından bu cihet hususi bir 
zabıt ile tesbit ve idareye malumat verilir. 

Yalnız malzeme ihzaratına ve ray döşemesine aid 
ihalelerde ayrıca kat'i kabul muamelesi yapılmaz ge-

(Devamı var) 
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~ İkinci t • şrin 

I B · · h bd 2 'ld enzının mu ammen e eli 42 kurustan tutarı .520 li-
ır. 

~ 2- Gazın muhammen bedeli 29 kuruş 50 santimden tutar 
liradır. 

1 

3- Teminat yüzde 7,5 hesabile 233 lira 25 kuruştur. 
~t:- İha~~ 27-11~93() c~ma gün? saat 14 te ~nşaat baş müdür -

_ nde muteşekkıl komısyonca ıcra edilecektır. 
) i>- isteklilerin yazılı günde yüzde 7,5 teminatları ile komis -

011
• rnüracaatleri. 

ı\\atbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mcdzeme 

Maliye Vekaletinden: 
Cinsi 

ltıldıktan sonra siyah olan 
liirekkep 

M;ktarı 

I0,000 kilosu 1 litrelik 
2,500 ,, yarım 

" 7,50 ,, çeyrek ,, 
Olmak üzere 13250 kilo. 

lahmio olunan bedeli 5600 lira. Muvakkat teminat 420 liradır 
Uolrna kalem mürekkebi 3,000 şişe 

Tahmin bedeli 360 lira. Muvakkat teminat 28 liradır. 

t~rnpa mürekkebi. · 10,000 şişe --
•hınin bedeli 700 liradır. Muvakkat teminat 52 lira 50 kuruştur 

ij gramlık kola. 10,000 kutusu 150 grm.lık 
6,000 ,, 75 " 

Olmak üzere 16,000 kutu 
lahrnin bedell 4500 lira. Muvakkat teminat 337 lira 50 kuruştur 
tarnpa 12,000 adet 2 No. 

3,000 ,, 3 No. 
Olmak üzere 15 ()()() 

~nıin bedeli 2190 lira. Muvakkat teminat' 1().1 li;~ 25 kuruştur . 
ihç _yazı ta~ımı . . 500 adet 
ahının bedelı 1300 lıra. Muvakkat temınat 97 lira 50 kuruştur. 
~ - ----------- -----hç tampon 1500 adet 
lahınin bedeli 225 muvakkat teminat 16.88. 

1- Yukarda cinsleri yazılı 
)tdi kalem kırtasiye levazımı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye 
~Onulmuştur. Bunlara ait şart· 
~•meler Ankarada Kırtaıiye 
~Üdürlüğünden, İstanbulda Dol

e llıabahçe Kırtasiye depusundan 
''•nacaktır. 
2- Eksiltme 4·12-935 ta . ihi· 

'e müsadif cuı.ıa günü saat 

14te Ankarada Yenişehir Lozan 
Meydanında Kırtasiye Müdür · 
lügünde müteşekkil Komisyon· 
da yapılacaktır . 

3- Eksiltmeye ayrı ayrı ve
ya ll~psine birden iştirak ede
cek isteklilerin hizalarında gös 
terilen kıymette teminat mek
t:.ıbları ile birlikie Komisyona 
müracaat etmeleri. 

eıı.;:: --~ ~.,,™'..,.,,...,.....,..,,,..._ • ..,w .. www---""""!'-"!~-'""'!!!~ 

'-Müteferrik 
Ankara Vilayetinden: 

Haşerat mücadelesinde ağaçları ilaçlamakta kullamlmak üze
te s:ıtın alınacak 80 aded Pülverizatör 30-11-936 pazartesi günü 
'~at 15 t~ açık eksiltmeye konacaktır. 

Pülverizatörlerin muhammen bedeli 1360 liradır. 
d· Şartnameyi görmek istiyenler Ankara ve İstanbul Ziraat Mü-
"rlüklerine müracaat edebilirler. 

b isteklilerin yüzde 7,5 nisbetindeki banka mektublarile veya 

1.~•usi muhasebe müdürlüğüne yatırılmış para makbuzu ile bir
•~te eksiltme günü saat 14 te Vilayet Daimi Encümenine gel· 
llıtleri. 

Devlet Demiryolları ve 

Limanları İşletme Umum 
İdaresinden: 

d Muhammen bedellerile mik · 

3 
ar ve vasıfları aşağıda yazılı 

Rrup malzeme ve eşya ilk 
t~ailtmede alınan teklifler had
d· hı layıkında görülmediğinden 
tr biri ayrı ayrı ihale edil

ltıtk üzere 19-11-936 perşembe 
türıü saat 10 da Haydarpaşa 
~lr binası dahilindeki l inci 
~~letme komisyonu tarafından 
c;ın . t <:ı açık eksiltmeye konmuş-
lar. 

it· Bu işe girmek istiyenlerin 
•:ı:alarında yazılı muvakkat te-
~i ... t . "ğ" ·•a ve kanunun tayın ettı ı • 

diğer vesaikle birlikte eksiltme 
günü saatirıe kadar komisyona 
müracaatler! lazımdır. Bu işe 

ait şartnameler komisyondan 

parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 68 aded dubl bina camı, 

680 aded bina camı muham
men bedeli 307 1 2 lira ve mu
vakkat teminatı 2310 kuruştur. 

2 - 1350 kilo 0,50 X 1000 X 
2000 m m lık bakır levha mu
hammen bedeli 1080 lira ve 
muvakkat teminatı 81 liradır. 

3- :54000 metre kordon yu
mak (2inci mevki vagonlar i
çin) muhammen bedeli 1620 li
ra ve muvakkat teminatı 121 
1 2 liradır. 

-

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
.....___ --- . --· 

1- Şartnamesi mucibince muhtelif ebatta 1090 metre 
e Yassı kayış pazarlıkla satın alınacaktır. 

1 
2- Pazarlık 24- 11 ·936 tarihine raslıyan salı günü saat 

,5te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki ahm 
~t'ıth" 

t ... ısyonunda yapılacaktır. 

Ş 3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
Ubeden alınabilir. 

11.t 4 - isteklilerin pazarlık ıçın tayin olunan gün ve sa
ttt~ Yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-

'5Yooa gelmeleri lazımdır. (27 47) 395 3 - 4 

MÜNAKASA GAZETESİ 

• • • 
200 paket 12 24 makine ipliği (örnc} i vardır) saat 14 

1000 adet 40 s m kıyım bıçnğı (resmi ) ,, 15 
1 - Yukarda cins ve mikd :ı n yazılı 2 kalem malze

me ş:ırtnamcsi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 Pazarlık 1-12-936 tarihin~ raslıyan salı günü yu-

karda yazılı saatlerde Kah:ıtaşda Levazım ve Mübayaal 
Şubesjndeki 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 ı o· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (2872) 410 2-4 

• • • 
Cumhuriyet gazetesinin 20-6·936 günlü ve 4346 sayılı, 

ve Son Posta gazetesinin 20·6·936 günlü ve 2115 sayılı 
nüshalariyle ilan edilen sahipleri bulunamayan 32 şahsa 
aid denk, paket ve döküm halinde, eski seneler mahsulü 
«33402» kilo ve 950 gram ve 219 lira 1 O kuruş muham
men bedelli yaprak tütünler açık arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma 24- 1 1 ·936 Salı günü saat 14 de Kabataşda 
İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğü binasında yapılacaktır. 
Nümuneler Eyüpte İdareye aid Bahariye deposunda ve 
bunlara müteallik şartnameler Başmüdüriyet muhasebesin
de görült:bilir. 

isteklilerin muayyen gün ve saatte yüzde 7,5 nisbetin· 
de teminat akçelerile birlikte Başmüdürlüğümüz Komisyo-
nuna mUracaatları. u275.!ıı 398 4-4 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Kabataşta Başmüdürlük binasında yapılacak 1200 lira 
keşif bedelli demir pencere çerçeveleri, oluk ve regar 
kapağı tamir ve islahı ve yine ayni bina dahilinde yapı · 

lacak 895 lira keşif bedelli yağlı boya, dahili badana ve 
saire tadilat ve hmirat şartnamesine göre 5-12·936 cu
martesi günü saat 1 O da açık eksiltme suretilt: ihale e· 
dilecektir. Nümuneler ve şartnameler Başmüdüriyet mu · 
hasebesinde görülebilir. İsteklilerin gösterilen günde saat 
1 O dan· evvel yüzde 7 ,5 nisbetinde teminat akçesi le Baş
müdüriyet muhasebesine müracaatları. (3026) 4?.3 . 1 - 4 

İstanbul Defterdarlığında.n : 
Seneiik M. İcar 

l1edeli Lira 
Mahmutpaşa Çuhacı han 2 kat 13 N.lu dükkan 24 

" ti " " 5 ,. ,, 36 
Balıkpazarı Nevşehir hanı zemin kat 80 N.lu 

dükkan 180 
,, 

" " " 
,, kahve ocağı 36 

il " " Gala tada Bereketzade M. " 
,, Bodrum 180 

Yüksekkaldırım S. 
46 N. dükkan 207 

il )1 " 
48 ,, 207 

" " 
,, 50 il 207 

Yukarıda yazıh mallar hizalarında gösterilen muham· 
men senelik icar bedelleri üzerindeu icar bedelleri 4 mü
savi taksitte ve taksitler peşin verilmek şartile 20· 11 936 
cuma günü saat l 4te açık arttırma ile bir sene için kira
ya verilecektir. Talihlerin yüzde 7,5 pey akçalarını vakti 
muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli Emlak 
Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaat
ları. Pi.) (2719) 399 

• . .., 
Muhammen değer 

Lira K. 
K adıköy: Rasımpaşa mahallesinin uzun 

hafız sokağında eski 1 yeni 81 
sayılı evin 1 6 payı. 200 

K amerhatun: Mahallesinin Fıçıcı sokağında 
eski yeni 1 sayılı evin ı 2 payı. 960 

K adıköy: Cafer ağa mahallesinin Dıvardibi 
sokağında yeni 2-4 sayılı dük-
kan ve ev. 37()() 

K uruçeşme: Kır sokağı yeni 12- 16 sayılı 
araanın 4 hissede yarım hissesi. 135 38 

B üyükad : Karanfil mahallesinin Daskalos 
sokağında yeni 52 sayılı ev. 300 00 

Yukarda yazılı mallar 20-11-936 cuma günü saat 14te 

1 
peşin para ve açık artırma ile satılacaktır. Satış bede
ine istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tahvilleri de 
kabul olunur. Talihlerin yüzde 7,5 pey akçelerini vaktı 
muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli Emlak 
Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

lM) (2717) 400 

-

1

f ratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri karşısırıda 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro;al 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

HERCUEES yük alır 16-20 nov. 
TIBERIUS ,, 21 --25 ,, 
HERMES 

" 26 30 " 
Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ~in 
f 

hususi ve eeri seferler . 
Bütün limanlar için Necr· 

landez Kumpanyaıı ile anlaşıl 
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru ~~onı;imen
tolar verilir. 

İTHALAT SER VİSI 
Aınsterdamda n 

vapurlar. 

TIBERIUS 
HERMES 
VALCANUS 

beklenilen 

19 No" . 

26 " 
30 " 

Amsterdam için yakında harrket 
TlTUS 2.1 Nov . 

ltalyao Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları " 
Bagajl:ırın sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde rO tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 

da FRATELU SPERCO 
nezdinde C. J. 'f. ye mür& 

caat olunur. 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYAS 

Y akohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 

Beyrut ve lstanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaskov. 

(doğru ve aktarmasız) 
I.IMA MARU Limanda 

TOYOOKA MARU 18-12·936 
DAKAR MARU 18-1 ·937 

Beklenen vapurlar 
iSEO perşembe 19-11 saat 10 

Trieste, Venedik, Brindizi, 
İzmir, Selanikten 

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

KAMPİDOGLİO pazar 22-11 
saat 7 Köstence, Varna, 
Bur gazdan 

CELİO çar,amba 25· 1 I saat 9 
Triesle, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

CALDEA çarşamba 2.5- 11 saat 
10 Trieste, Pire, Selanik, 
Kav aladan 

---rr:-~-c•-• 

imtiyaz sahibi ve yazı i§leri 
Direktörü: lsmail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Galata Billur sokak No. 10 
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MUNAKASA 

ADMINISTRATION 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 

6 " " 850 
12 " " 1500 

Etranger : 12 mois Ptrı. 2700 -Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite •' adreııaer 

a 1' Adminiatration 

1 ere Annee No. 203 

Objet de l'adjudication 

Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Surelevement de la rou~e et construction de chaus-

see et de 5 ouvertures entre les KM. 33+552 -
39+842 de la route Aydine-Moughla . 

Materie\ pour voie etroite (cah. eh. 259 P.) 
Achevement de la eonstruction d'une station a Ya

lova. 
Reparation cuisine ecole du soir pour ieunes filles 

(Kadikcuy). 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

MERCREDI 

-
Lieu d'adjudication. 

22814 52 1711 09 Pli caeh. Com. Perm. Vilayet Aydine . 

51904 - 3845 20 ,, Ad mi ın. Ch. Fer Et at An kara. 
2388 48 180 - Publique Com. Perm. Munieipalite lstanbul. 

Telefoııe: 42425 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lltanbul - MÜNAKASA 

Cahier des Charges 

18 NOVEMBRE 19~ 

Date 1 Heure 
1/ 

Dir. Trav. PubliesVilayetAydine. 30-11-36 

Caisses Ankara et Haydarpacha. 
Dir. Econom. Munieipalite Jstanbul. 

1202 83 90 21 Compt. Ec. Super. Diaghaloglou. Dir. ~e.Soir pr. Jeunes filllesK.keuy. 3-12-36 ıs / 

Construction de deux pavillons a Sivas (aj.) (cah. 
eh. P. 250). 

2115 50 159 - ,, Commission Aehat Division Sivas. 19-11-36 ıs 

Reparation cadres en fer pour fenetres, eouvercles 
de regards et de gouttieres (dans le batiment Di

rection Generale Kabataehe). 

1200 -
" Dir. Gen. Monopoles Kabatache. Cı>mptab. Dir. Gen. Monopoles. 5-12-36 10 

Peinture a l'buile, badigeonnage ete. dans le meme 
batiment. 

895 
" " " 5-12-36 10 / 

Tuyaux en fonte 2500 pieces. 10000 750 
" 

Bois de Construction- Planches, Poteaux ete 

Bois de charpente differentes dimensions pour plan- :u2,5et17,5 % 15 Gre a gre 
chers et toits (pour maisons immigres): 10000 m3 le m.3 
(a lıvrer aux embareaderes de la côte d' Asie'. 

Madriers en bois de frene: 20 m3. 19200 - 1440 Pli each. 
Madriers en bois de charme: 40 m3 (pour les be- 12000 - 900 " aoins de l'aeronautique) 

Combustible -Carburant-Huiles 

Benzine : 6000 kilo.s- P etrole 2000 kilos (aj .). 
Charbon : 138,5 tonnes. 

2520 et 590 ?.33 25 Publique 

2493 - 187 " 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

Com. Ach. Division Kirklareli. 

Com. Etabliss. Immigrcs Tchanak. 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara . 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Aakara. 

Dir. Const. Ligne Sivas-E.r:.:eroum. 
Com. Aeh. Militaire Mersine. 

Encre noirt>: 13250 kilos (en houteilles de 1, 1 2 et 
1 1 it.). 

5600 420 Pli ~aeh . Dir. Papeterie Min, Finanees Ankara Dir. Papeterie Ank.-Dep. Papet. 

Enere pour stylo : 3000 bouteilles, ld. pour eaehet: 
ır 000 bouteillcs. 

Colle d'amidon: 16000 boites. 
Caehets: No. 2 : 12000 pieees- No. 3: 3000 pie

ces. 
Eeritoirea (en bois): 500 pieces- Tampons: 1500 

pieees. 

1060 -

4500 
2190 

80 50 

337 50 
164 25 

1525 - 114 38 

Dolmabahtche. 
,, " 

" 
,, 

" " 

" " 

11-12-36 

21-11-36 

7-1-37 
5-1-37 

27-11-36 
30-11-36 

4-12-36 

4-12-36 

4·12-36 
4-12-36 

4·12-36 

15 / 

ıo ,,, 

15 ./ 
15 .1 

14 
10 / 

14 / 

14 

14 
14 

14 

--------------------------------~---------------~·--------------~ -. .-.....--~~~---..---------~.------------------------- ----------
Divers 

Un concoura pnme a ete ouvert pour la presenta
tion d' une nouvelle rosette pour la F aeulte de 
Droit. 

Pulverisateurs : 80 pieces (pour la lutte contre les 
insectes des arbres). 

Vitres pour batiment : 680 pieces- Id. doubles: 68 
pieces (aj.). 

Plaques de euivre (0.50 X 1000 X 2000): 1350 kilos 
(aj.). 

Cordon (en pelotes) pr. wagons 2me classe: 54000 
metres (aj .). 

B) Adjudications a la surenchere 

1360 Publique 

307 5 23 10 
" 

1080 - 81 
" 

1620 - 121 50 

Faeulte de Droit, Ankara. jusq. 10-12-36 

Com. Perm. Vilayet Ankara. Dir. Agr:eole Ankara-lstaobul. 30-11-36 ıs 

1. Com. Expl. Cb.Fer E.tat H.p.acha. 19-11-36 10 

" 
19-11-36 10 

" 
19-11-36 10 

S.A. T. E.lectrieite d Gaz Ankara. Appareils de chauffage au gaz, shalfers ete. 
Moteur eleetrique, 2 coffres-forts ete. Gre a gre Beyoghlou, Narmanli H. N. 390. 5me Bureau F.xeeutif lstanbul. 27-11-36 

-
lndustrie - Finances Commerce 

La recolte : du tabac a Bursa 
La reeolte des tabacs de la region de Boursa a ete 

excellente. 
On l'cvalue a 4,5 millions de kg. 
Les representants des firmes sont en tournee dana lea 

villagea afin de pmceder aux achats. 

Les raisins d'lzmir 

On constabe une grande activite, cette annee sur les 
marchcs des raisins dans tous les pays exportateurs. 

En Grece et en Roumanie, les prix ont tout a coup 
hausse. 

Les raisins d'lzmir sont tres demandes sur le marche 
de Hambourg. 

La, aussi les prix sont erı hausee. 

L'encouragement a l'industrie 
Le gouvcrnement accordant de plus en plua d'inıP0 

tance en mouvement industriel, a decide de confier 3 ıı 

commission le soin d'examiner la situdion actuelle J 
etab)i!ISements industriels d'lstanbul. 

Des mesures aeron t prisea pour leur developpeme111 


