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12 .., 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 ay!ı~ı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

'GAZETESi 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 
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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasaıar 
_inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

aç. eks. 1)75 -
paz. 249 90 
aç. eks. 2800 -

Sar nahiyesinin hıılihazır haritasının alınması 
Fuça ım l inasının muhtelif aksamının tıımiri 

A1<.hiıar la ortn okulu b nıri (temd.ı 

" 
3393 60 

" 
9:i2 -

Zahire halı içırıde sundurma inşaatı 
33 numaralı romorkorüııün tamiri 

" 
1500 -

" 
468 75 

Camlı bahçovıı yastığı: 250 ad. 
" çerçeve: 125 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır~ s. 

aç. eks. beh. 4 -
1365 -

" 
Muşamba: 950 ad. 
Frıtin: 325 çift 

Mdtbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

18 75 

70 
112 50 
35 16 

285 -
103 -

Gönenin Sarıköy Nah Bel. 13-10-37 
lzmir Gümr. Muh. Tab. SAK 8-10·37 
Akhisar Or. Oıc. Dir. 8-10-37 
Balıkeıir Beled. 15-10-37 
Gumr. Muh. G. K. lıt. SAK 18-10-37 
Buna Zır. Mek. Müd. 15-10-37 

" 
15-10 37 

lstanbul Belediyesi 18-10-3i 
( ümr. Muh. t,;. K. lıt. SAK 18-10-37 

15 -
15 
15 
16 
11 
14 
ıs 

14 -
15 

İnkılap müzesinde tahminen 300 cilt gazete koleksi
yonunun teclidi 

aç. eks. 900 67 50 lstanbul Belediyesi 18-10-37 M-

Mahrukat, Benzin, Makine y.tgları v, s. 

Y erlı kok: 200-250 t. 
Odun: 502 t 

" 65 t. 
,, 110 t. 

Müteferrik 

I<inin kutusu: 10000 ad. (temd.) 

.!!:_zak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sadeyağ: 5-7 t. 
Elemek: 68 88 t. 
Yulaf: 256180 k. 
Saınan: 284 t . 
Yulaf: 190 t. (temd.) 

....... b) Müzayedeler 

Kurşun: 1000 k. 
Meşe odunu: 8105 kental 

• " 5154 " 

kapalı z. 
paz. 

" 
" 

paz. 

kapalı z. 

" 
" 
• 
" 

aç. art. 

" 
" 

t. 28 -
8i85 -
975 

2200 

1600 -

it. 1 10 

" o 10 
" o 05,25 

8550 -

525 -;-
647 88 
73 13 

165 -

120 -

577 50 
666 -

1008 70 

639 25 

38 48 

Balıkes·r Orta Ok. SAK 
Bursa Ask SAK 

• 
" 

lst. Komut. SAK 

Balıkesir Orta Ok. SAK 
Kasaba Aılc SAK 

" 
Bursa " 
BalıkeıN- ,, 

" 
" 

Kırklareli CHP llyönkur. 

" 
Orman idaresi 

" 

15-10-37 
7-10-37 
7-10-37 
7-10 37 

18 10-37 

15-10-37 
15-10 37 
,25-10-3'1 
4-10-37 
12-10-37 

9-10 37 
9-10-37 

15 
11 -
11 

11 -

16 -

15 
15 
16 -
11 -
13 30 

11 
11 

PiYASA HABERLERİ -2 Mevrit ıümrüğü, başka 
batka şahiılara aid e,yanın bir 
beyannameye dahil edilmiı ol
duğunu gördütü takdirde pul 
nokualarını beyanname (berin
de tamamlattırmakla beraoer 
mürailleri hakkında Gümrük 
kanununun 109 uncu maddf!sİ 

mucibince ceıa hükmedecektir. 

cuklar yaldızlı vasfını alır ve 
Tarife Kanununun dokuzuncu 
maddesi hükumlerine ıöre bun
lardan yaldız farkı aramak icab 
eder. 

Kükürdün muafiyetinin kal
dırıldığı hakkında Gümrük 
\'e İnhisarlar Vekaleti tamimi 

39845 19~9 
2 7005 sayılı kararnameye 

\'f! iktilat Vekilliğinden alınlln 
10581 39432 sayılı 12 8 1937 ta
rihli yazıya göre, 1756 sayılı ka
ııunıa reıimden muaf tutulan 
t.rifenin 745 A numaruında ya· 
•ılı kükürdün muafiyetinin kal
dırıldığı anlaşılmaktadır. 

a göre iş görülmeıini ta-

ltıinı bildiririm. 

553 tarife numarası karşı· 
•ından burgu kelimesinin çı
karılması H. liümrük ve İn· 
hisarlar vekaleti tamimi 

6543 1954 
6543 1918 sayıla ve 28 7 1937 

tarihli ıenel yaııya ektir: 
l 1918 sayılı genel yazı ile teb
~t edilt:n Macar anlaşmasının 
l '•nsazca metni üzerinde yapı-
aaı tetkikatta 2 numaralı liste• 

de 553 tarife numarası kartısın· 
da burgu kelimesinin mevcut 
olllladığı görülmüştür. 

Eıuen burgular 538 tarife 
llu11ıarasının H. fıkrasında ismen 
likredilmekte olup bu numara
l'a ıire-n bilcümle etya ıözü 
~~ilen 2 numarali liıte muci-
ıııce •evcut kontenjandan 

mahsuben yurda ıokulmaktadır. 
Bu itibar~a tebligatımıza eıas 

olan Türkçe nüıbuında yanlış 
yazıldığı bu kerre anlaıılan 553 
tarife numarası kartmndaki iba
renin. (yazihanelerde kağıtları 

dosya delikleri açmak için zım· 
balayan ilet, yazıhanelerde ki· 
ğıtlan birbirine tel ile iliftiren 
ilet, yazıhanelerde kurtun ka
lemlerin uçlarını ıivrilten ilet,) 
şeklinde değiftirilmesini dile
rim. 

Muhtelif eşhasa aid eşyanın 
bir beyannamede gösteril· 
meıi hakkında Gümrük ve 
İnhisarlar Vekileleti tamimi 

Bu yolda it görülmesini dile· 
rim. 

(Foya) ta biri esuen madeni 
yllzilk veya küpe gibi mamii· 
lita takılan kıymetli taşların 
daha parlak görülmeleri ıçın 

diplerine konulan altın veya 
gümüt varak parçuı mana1ı11a 
münhasır bir i.tilah olmakla 
cam yuvarlakların içine kap
lanmıt olan yaldıza foya deni
lemez. 

Yalnız bir maddeye husuıi 

bir parlaklık veya revank ver

39846 1950 i· mek Ye bu suretle malın tica· 
rete arzında görünütünQ cazip 
kılmak için sürülür. Bu noktai 
nazardan yaldız cam boncukla-

Bazı nakliyatçılar tarafından 

birden fazla kimseye aid tlıahili 
ticaret etyasının damga resmin- ' 
den istıfade etmek makndı ile 
bir beyannameye dahil edilerek 
gönderilmekte olduğu anlatıldı· 
tından aşağıdaki tedbirlerin 
alınmas lüzumlu görülmüftilr : 

1- Mahreç gümrüğü; dahili 
ticaret beyannamelerinin te1cili 
sırasında kon,imento ve ordiao
ları da tetkik ederek lteyanna-
8'e muhteviyatının yalnız bir 
şahH aid bulunmuı olmaıına 

dikkat eyleyecektir. Muhtevi
yatı başka batka fah11lara aid 
olduğu anlafılan beyaanameler 
teıcil olunmayacaktır. 

rın İlter üstlerine ıürülmüş ol
sun, ister iç tarafların~ kaplan-
mış bulunıun, boncukların şef· 

faflıtı dolayisile makHt olan 
teıiri yapmıf olaoatından, bir 
fark yoktur. Üzerleri ince bir 
boya veya mine ile kaplanmıt 

olan cam boncukların iç taraf
larına sürülen yaldız da mineyi 
daha parlak göltermeğe yarar. 
Bu itibarla hamuru boyalı veya 
boya1ız cam boncuklarla üzer· 
lerine mine kaplanmıf cam bon
cuklarda yaldız boncukların 

nereainde olursa ol1Un bu boa-

Yukarıda ıöıil edilen 270 
sayılı idare Encümeni kararının 
mevzuu (taş foyuı yaldızlı) pi
rinç yaka düğmednde ise yal• 
daz düğmenin üzerine takılmıt 
olan tatın altındaki foya da 
karışık bir halde idi, ve gü
müıten mevcudiyeti ancak bu 
tat söküldükten •Onra foyanın 
tahlili neticesi anlatılabiliyor

du. 
Binaenaleyh Tarifenin 510un· 

cu numarasında yazılı boncuk
lardaki yaldızın bundan böyle 
yukarda anlatılan esa11ara ıöre 
aranmaaını dilerim. 

Kasarsız jüt ipliklerine mev
zu kısmi muafiyetin 1937 
yılma temdid edildiği hak-

kında kararname 
Kararname No. 2 7401 

lkti1at Vekillitinden yazılan 
28-8·1937 tarih ve 11204 41999 
sayılı tezkerede; Jüt dokuma 
fabrikalarının ifleyebilmesini te
n:inen 'ı 153 uyıh kararname
nin 12 nci fıkrası mucibince 
kasar11s jüt ipliti içia bahte 
dilen ve 2 3053 ve 2 48 6 1ayılı 
kararnamelerle 1935 ve 1936 

1 yıllarında da tatbik edilea güm
rük reımi temilitınıa 2 153 H· 

yılı kararaamenin umumi bü · 
kümleri claire1inde 1937 mali 
.er.eıi için de kabulü teklif 
edilmif ve Maliye Vekillitlnden 
alınaa 15-9-9a7 tarih ve 23279 40 

3 Birinciteşrin 1937 

İDAREHANE: 
Yo~urtcu han, 1 d kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe paz ırı 

iLAN ŞARTLARI 
lriarehanemizde gör0işlllur 

t 
Telgr.: İst. MÜNAKASA 

T el~fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

~~ 

TT 

sayılı mütaleanamede mezkür 
ipliklere, 2 153 s:ıyıh kararna
me ile verilen kısmi muafiye
tin, aynı nisbet dahilinde 1937 
senesine de teşmili muvafık 

olduğu bildirilmiştir. 
Bu it İcra Vekilleri Heyetin· 

ce 16-9-937 tarihinde görüsüle
rek; kasarsız jüt iplikleri için 
2 153sayılı kararnamenin 12 nçi 
fıkraaı mucibincf' kabul olunan 
ve 1935, 1936 yıllarına da tat
bik edilen kısmi muafiyetin, 
ayni nisbet dahilinde 1937 aene
sine de teşmili onanmıştır. 

İptidai maddeler tenzilat 
cedveline yeniden i!ave oJu
nan maddeler ha tkında ka · 

rarname 
Kararname No· 2 7402 

29-6 937 tarih ve > 7015 sayı· 
lı kararnameye ektir: 

1937 mali yılı iptidai madde· 
ler tenzilat cetveline ithal edil
ınedıği anlaşılan bazı iptidai 
maddelerin de 1 Haz.İran 1937 
tarihinden itibaren tenzilata 
tabi tutulması, İktisat Vekal~ti 
nin iş' rma atfen Maliye Vekil
liğinin 15 9-937 tarih ve 2l223 
::!7054 sayılı tezkercsile teklif 
edilmiftir. 

Bu iş İcra Vekilleri Heyetin
ce 17-9·9~7 tarihinde görü,üle
rek, ilişik listede yazılı iptidai 

maddelerin de 1 haziran 1937 
tarıhinden itibarf'n hizalarında 

g6sterilen nisbetler dahilinde 
tenzilata tabi tutulma1ı 10-5-934 
tarih ve 2430 1ayılı kanunun 
5 inoi maddesinin (A) fıkrasıaa 
tevfikan onanmıştır. 

f F 5 öp 

(Liste) 
1 - Tahta kutu. incir kasası, 

kundura kalıbı ve zikredilmi
yen tahtadan imalat yapan bil
cümle sanllyi için yüzde IO 

2- Döşemelik ve yol mu,am
baları i~in yüzde 28, 

3- Elbiselik mu,ambalar i· 
çin yüzde 30 

Tenzilat yapılması ve kurşun 
kalem için tayin edilen yüzde 
10 nisbelinin yüzde 30 a ıblitı. 

Alçının ve alçı taşının bah
ren listesine alındığı hakkın· 
da Gümrük ve İnhisarlar 

Vekaleti tamimi 
39767-1947 
1919 sayıli ve 29.7.937 tarih

li genel yazıya ektir : 
Kıymet ve hususiyeti itibari

le masrafa tahammüli ol mı yan 
tarifenin 468 nu'llarasında ya
zılı alçı taşı ile 472 numarada 
yazılı alçının bahren muamele
ye tabi eşya listesine ithali 
25.8.937 tarihinde makamca 
uygun görülmüştür. 

Tamimen bidiririm. 

Yaldızlı cam ooncuklar hak 
kında Gümrük ve inhisarlar 

vekaleti tamimi 
8184-19.t" 
Taş foyası gümüş yaldızlı 

pirinç yaka düğmesi hakkında 

270 sayılı idare Encümeni ka
rarına temıilen ültleri mineli 
veya boya üflenmif camdan 
yapılmıt kiiçük kOrreler halin· 
deki cam boncukların içi ıü-

mü' yaldızlı olanlarından yal
dız zammı alınmamakta oldu-
ğunun anlaşılmuı üzerine if 
yeniden incelendi . 

a) MÜNAKASALAR 

inşaat· Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harita 

Diyarbekir Nafıa Müdürlüğünden: 
1- Eksiltmeye konulan iş: Diyarbekir ipek böcekçilik 

mektebi, 1937 senesinde yapılacak kısmı olup keşif be
deli 968.6 lira 15 kuruştur. 

2 Bu işe ait evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi 
C- Ek hususi ve fenni şartname· 
D·- Bayındırlık ve yapı işleri genel ve fenni şartna

meleri. 
E - Bu evrak Nafia Dairesinde görülebilir ve istene· 

bilir. 
3- 8!.l iş 11-10-937 pazartesi günü saat l l de açık 

eksiltme sureti 1 e Nafia dairesinde yapılacaktır. 
4- Eksiltmeye girebilmek için 725 lira 4 kuruşluk mu· 

vakkat teminat vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz et
mek laz.ımdir. 

A- Asgari 10000 liralık bina inşaatı yapabileceğine 
dair nafia müdürlüğünden ehliyet ve müteahhitlik vesikası. 

B- 937 yılına ait ticaret odası veaikaıı. 
5- T eklıf taliplerin belli gün ve saatte nafia dairesin· 

de bulunmaları ... 

İzmir Levazım Amirliği Satınalma Ko. Reisliğinden : 
1- İzmir tayyare alayının kapalı zarfla münakasada 

bulunan 48-143 lira altmış kuruş bedeli ke~ifli komutan
lığının göstereceği yerde yaptırtlacak koruma ve islahe 
talip çıkmadığından pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - ihalesi 5 Birinciteşrin 937 çarşamba günü saat 
16 da lzmirde kışlada Levazım amirliii satınalma komi•· 
yonunaa yapılacaktır. 

3 - Teminat muvakkat akçesi 3634 liradır. 
4 - Şartname ve keşifname her gün ko-

misyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına 

dair ve bu işi yapabileceklerine İzmir Nafıa fen heyetin
den alacakları vemikaları göstermek mecburiyetinde
dirler. 



' 

( 

c 

6 - Pa7.arhğa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerine ve şartnamesinde ya2ılı vesika
larile birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra
caatları. 

Nafia Mjjdürlüğünden: 
81 15 lira 94 kuruş açın tutarlı bulunan Cumaovasında yap 

tırılacak Tayyare istasyon kurağı yapısı 1-5 gün müddeti'! 
açık eksiltmeye konulduğundan istekliler in 2490 11ayılı 
yasa ahkamına göre hazırhyncakları t eminat ve müteah
hitlik ve ticaret odası belgelerile birlikte 15 Birinciteşrirı 
937 cuma günü saat 11 de vilayet nafia müdürlüğünde 
müteşekkil komisyona başvurmaları. 

* • * 966 lira 95 kuruş açın tutarlı Emrazı sariye has
tanesi lağım çukurları yapısı 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulduğundan isteklilerin 2ıl93 sayıh yas ah
kamına göre hazırlıyacakları teminat ve müteahhidlik Ti
caret Odası belgelerile birlikte 15 Birincittşrin 937 cuma 
günü saat 1 1 de Nafia Müdürlüğünde müteşekkil komis• 
yona başvurmalerı. 

Gönenin Sarıköy Nahiyesi Belediye Riyasetinden: 
Nahiyenin tahminen 50 hektarı meskün, 25 hektarı da 

ıayri meskün olmak üzere 75 hektarlık hahhazır harita
sının alınması meskun yerlerin hektarı 25 liradan, gayri 
meskun yerlerin hektarı 13 liradan olarak 157 5 lira mu
hammen bedelle 13-10-937 carşambn g ünô saat 15 te iha
lesi açık münakasaya konulmuştur. Daha fazla tafsila t 
almak istiyenler nahiye belediye3ine müracaat etmelidir
ler. 

Balıkesir Belediye Riyasetınden : 
1 - Zahire hali içinde mevcut proje ve planlarına 

göre yaptırılacak sundurma iuşaah 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 3393 lira 60 kuruştur. 
3 - İhalesi 15.10.937 cuma günü snat 16dnbelediye 

encümeninde yapılacaktır. Taliple rin yüzde 7.5 dipozitola
rım belediyeye yatırmaları ve fazla malumat almak isti
yenlerin belediye fen şübesine müracaatları ilan olunur. 

Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
t - Eksiltmede olup müddeti temdit edilen Balıkeslr

Bandırma ve Balıkesir· Sındırgı iltisak şosasında yapbnla
cak asfaltaj işine istekli çıkmadığından 9 eyliil 937 tari· 
hinden itibaren 1 l teşrinievvel tarihine raslıyan pazartesi 
günü saat 15 e kadar bir ay z&rfmda pazarlıkla verilme
sine karar verilmiştir. 

2- Keşif bedeli 3300 liradır. 

J- Bu işe ait keşifname ve evral< şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Fenni şartname. 
C - Mukn vele örneği. 
D- Keşif cetveli. 
H - Nafia işleri şeraiti umumıyesı. 
İstekliler bu keşifname ve evrakı Balıkesir Vilayeti 

daimi encümen kaleminde veye nafia müdürlüğünde göre
bilirler. 

4- İsteklilerin 11 Teşrinevvel 937 tarihine kadar her 
toplantı günü olan pazartesi ve perşembe günleri saat 
t 5 de vilayet makamında miiteşekkil daimi encümene gel
meleri ve Nafia müdürlüğünden evvelce ilan edildiği veç
hile bu gibi işlerle uğraştığına dair vesika alanlar gire
bilirler. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyo r. undan : 

1 - 33 sayılı Romorkörün şartnamesine göre yapıla
cak tamirinin 18. I0.937 pazartesi günü saat 11 de açık 

eksiltmesi yapılacaktır. Tahmini tutarı 932 lira ve ilk 
teminatı 70 liradır. 

2 - Şartnamesi komisyondadır. Göriilebilir. 
3 - İsteklilerin belli günde ve saatte ilk teminat mak

buzları ve kanuni vesikalar ile Galata Eski İthalat Güm· 
rüğü binasındaki Komisyona gelmeleri. 

İzmir Gümrük Muhafaza Taburu Sahnalma 
Komisyonundan : 

t - İzmir gümrük muhafaza taburu eski Fuça takım 
binasının muhtelif nksamı şartnamesine bağlı keşif rapo
ru mucibince pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Bu iş için tahmin edilen bedel 249 lira 90 ku
ruş olup muvakkat teminatı 18 lira 75 kuruştur. Şartna· 
mesi her gün Komisyonda görülebilir. 

3 - Pazarlığı 8.10.937 cuma günü sast 15 de İzmir 
Alsancak Birinci kordon 364 NQ. da tabur satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 ün
cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla mu· 
vakkat teminat makbuz veya banka mektuplarile birlii<te 
pazarlık saatinde komisyona müracaatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır ~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satmalma Komisyom ndan: 

1 - Gilmriik kolcularına alınacak 325 çift fotinin 18. 10.937 
pazarteai sünü saat 15 tle açık eksiltlllesi yapıl~caktır. 

2- Taaınlanaa tutarı 1365 lira ve ilk teminatı 103 liradır. 
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MÜNAKASA GAZETESİ 

3- NGmunesile şartname ve vsafı komisyondadır. Görülebi-
lir. 

4- İatekliterin kanuni veaikalıırile ve ilk teminat mekbu2laril• 
Galatada eski İthalit Gümrüğündeki komisyona gelmeleri. 

• 
* * 

Temizlik amelesine yaphrılacak 
Beıediyesi ilanlarına. 

muşambalar. Bak İst. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 
lzmir Po::ıla Telgıaf Telefon Umum ~lüdürlüğlindeu: 
Birnr lıuçuk tonluk iiç kum) onetle idare edilmek iizerc 

Lrn1ir po::sta ve paket ıııt rkezlerile ~İmendifer ista~yonlaıı ve 
\ apur iskeleleri ve şclıır dahilindeki posta 'e telgraf mer
keıleri ara .. ındaki po-,td ııakliyatıııııı 28.<>.937 tarihindeıı iti
baren bir ay 1.arfında p.ızarlık ı:.uretile \C üç ~eııt• 111iicldctle 
ihale. i icra edilecek tir. 

Aylık muhammen bedeli <150 liradır. 

.Muvakkat teminat miktarı 810 ' e kat'i teminatı 1620 lira· 
dır. Ayrıca 500 lira da kefalet alınacaktır. 

Malfıınat almak i stİ)Cııle rin nıiiılürliik knlemiııc ınüıa· 

caatları. 

3 Birinciteşrin 1937 
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Edirne Kültür Oirektörlüğünclen: 
Cinsi Azı Çoğu Tahmin İlk Gfinü S ntı Eksiltme 

kilo bedeli teminat şekli 

Ekmek l07 000 136,0DO 10 K.Ş. 1020 1. 14. I0.937 I~ kap. urf 
Satleyağ 5,700 7,700 lOO K ş. 588 l. " ,, " 

Yallı orta okulların mayis 938 sonuna kaıilar ihtiyaçları olan 
cioı ve miktarları vukımda yazılı iki kalem erzakıo 30.9·937 den 
itibaren bu defa görülen lüzum üzcriae yenidea ek Htmiye konul· 
mu,tur. 

latakliler şartları ııörınck üzere herğün dairemize ba.wvurmn
ları ve kırdırmıya girebilmek için de 2-190 sayılı kanunun 32, 33 
ve 34 üncü maddelerine göre hazırlanmaları ve teklif mektubları
nı saat 14 e kadar komisyc.n batkanlığına vermeleri lll:umu ilan 
olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satınnlma Komisyonundan: 

Tahmin edilen Teminntı Mftnakasanın 
Cinıi Nikdarı mecmuu tutarı muvakkateııi ıekli 

kilo lira kr. lira kr kııpah z. 
Un 146572 19054 36 1430 

" u o 96092 12492 00 937 
İhale I0.1 0.37 cuma gri nü saat 16,30-17 de ir. 
1- İzmir M.t. Mvk. kıtutının yukarıda cins ve miktarı yazı

lı 2 kalem un ihtiracı 2 kıt'a ,artname ile ayrı yrı kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, \'azı hane Mc.lzemesi 
2 ihaleleri hizalarında yazdı tnrih gün ve aaallerııle İzmirde · ı kışlada i:ımir levazım amirliği aatmalma komisyonunda yapıla

cnktır. 

• 
$ * 

İnkılap 
lidi. Bak: 

Müzesinde 300 cilt gazete kolleksiyonun 
lstanbul Belediyesi hanlarına. 

5Z arw2:ı:s=za 

Viahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 
------------------~~------...... ----------... 

• • 
200 ton yerli kok alınacaktır. Bak Erzak ıütüoünda 

ortaokullar Sahnalma Komiıyonu illnlarma. 

tec-

:ı 

1 
1 

A\üt errik 1 

ııtanbul Komutaulığı Satınalma Komisyonundan: 1 

Umum sıhhiye deposu için alınacak olan t 0,000 tane 1 
kinin kutusuna ihale ifÜnü talibi çıkmadığından ihalesi ı 
pazarlıkla 18 Birinciteşrin 937 pazartesi günü saat 16 da I 
yapilacakhr. Muhammen tutara 1600 liradır. Şartnamesi 

her gün öğleder.ı evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

3- Temimıtı muvakkate akçeleri hizalarında yrızılıdır. 
4- Şartnameler hergün komisyonda görülebilir. 
5 İstekliler ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair vetıika 

ıröstcrmek mecburiyetindedirler. 
6- Eksiltmeye iştirnk edecekler 2490 sayılı lurnunun 2 ve 3 

cll maddelerind ve şartnamesinde. yazılı \·esilcalarile teminat ve 
teklif ınektuklarını ihale saatinden en az bir saat evvel komis· 
yona vermiş l:rnlunacaklardır. 

Çatalea Tümen Satınalma Komisyonundan: 
Tümen Birlikleri kıtaat eratının ve hayvanatının ihtiynçları 

aşağıda gösterilmiıtir. Hiı.nlarında münakasa gi!nü \'C aaat ve te· 
minntı muvakkntesi, muhammen bedeli gösterilmiştir. Taliplerin 
yevmi mozkurda kapalı zarfla olnnların münakasa anatinden lıi
aknl bir saat evvel mektuplarını Komiıyona Ynkti muayyeninde 
Komisyona müracaatları. Şartnameler parasız olar k tatil günleri 
hariç her ırün Komisyonda görülebilir. Eksiltmeler Çat lcad Tü· 
men Satınalmn Komiiyonunda yapılacıııktır. 
Erzakın Miktarı Muham- ilk Münnkasanın Münakasanın Müna-
cinsi men bedeli temi- Şekli Tarihi kasanın 

natı Saati 

1

120 liralık ilk teminat makbuz vcyamektupları ile 
beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda J(omu
tanlıksa tınaltna komisyonuna gelmeleri. 

Bulıur I08000 15120 
Snmnn 107000 1070 
Patates 40000 2200 

1134.00 Kapalı zarf 22-10·9J7 Cuma 15 
80.25 Açık eksiltme 19· I -37 Salt 14 
165.00 Açık ekıiltme 19·10-37 Salı 15.30 

A~keri Fabı ikal,ır l mum l\liidiirlii~li 

'atıııalma KomİS)omrndan: 

<J ton Aleıııiııyııın 

Tahıııin edilen bedeli 94.) 0 lira olan } ukarnla nııkdnn \C 

cin~i yazalı malzeme a"kcri fn lH·ikalar umum müdürlüğii "alın 

alma komi yonuncıı J 8.11.937 per~eınbe giinü saat J S d1.· ka
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname µara,ız olarak komi .... 
yondan verilir. Tnlibleriıı murnlckat trıniııat olaıı 708 liıa 

75 kuru:ı:u havi teklif ınektublaı ını ınezlıı:.fır giinde ıaat t l de 
kadar komisyona vermclt!ri ve kcndileriniıı de 2490 numa
ralı kanunun 2 ve :~ maddelerindeki '•"-:-aikle ınezkiır gün 
ve saatla komisyona ıııiiracaatlaı ı. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Jandarma Genel Komutanlığı Aakara Satınalına 
Komisyonundan : 

l - Bir kilosuna 95 k"ruş fi3t biç len 4000 kilodan 
6000 kiloya kadar sade ile bir kilosuna 45 kuruş fiat 
biçilen 1000 kilodan 1200 kil oy .ı kadar vaşıflarına uy
gun beyaz peynir kapalı zarf usuliyle 20.10.937 çarşam· 

ba günü saat tO da sahnalnıacaktır. 
2 - Şartnamesi Komisyondan parasız olarak alır,abi

lecek olau bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 468 lirahk 
ilk teminat makbuzu veya Banka mektuplari le şartne\

mede yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını belli 
iÜn saat dokuzdan evvel Komisyona vermit olmaları. 

hıııit Tümen Satınulnıa Koınisyonuıı<lan: 
Kilo 

11200 İzmit için 
9000 Adapazarı için 
9000 Bolu için 
4500 Tuzla için 
5200 Gebze için 
~m900 Umum yekfın ki cem"an 

Sade yağrnın kapalı zarfla ek illnw~i :l5. l0.9:n pazarte~i 
günü saat 15 de ynpılaeaktır. Sade yağının taıınla:ıaıı tutarı 
3734-1 liradır. llk inanı·a-ı 2802 liradır. Şartname i Ankara, 
Eski~ehir, htanbul Lern:mn amirlikleri ve lzmitte Tliıııen 
Satınalına Komi yonunda lıergüıı görüleLılir. 

Balıkesir A::ık~ri Satınalma Komisyonundan; 

Ganıi:zou hayvanatı için eksiltmeye konulan 190,000 kilo 
yulafa teklif edilen fiat gali görül<lüğü11den cbiltme~i 
12 Birinciteşrin 937 salı günü ... nal 13,30 da s·u~ığırlıktnki 
komisyonda kapalı zarfla yapılacaktır. Mecmuunuıı bedeli 
8550 lira, ilk teminatı 639 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
eksiltme saatinden hir 8aat t>Vvel zarflnrım koıni:::\-oııa teslira , 
etmeleri. 

Bergama A•keri Sahnalma Komisyonundan: 
B ri?'ama kıtaatı iç;n 320,000 kılo uman kapalı sarf uaullle 

utın alınacaktır. 

Malın tahmin bedeli 6400 liradır. 
Munkkat teminatı 480 liradır. 
lhaleıi 18· 10-937 ırünü aat 10 da Bergama akeri alım ıabm 

komiııyo•u binasında yapılacalthr. 

Samanın evııafıle ve teslim mahalli ve oartları 9artaame.sinde 
yazılı, ıartnamcler Berııamadaki alım utım komiayoaundadır. 

Teklif meldupları 16-10 937 ilinü saat 9za lı:adar satın alma 
komisyonuna verilmi' olacaktır. Bu ıaatten sonra mektuplar kabul 
edilemez. 

Şartnamesinin 4 Oncü maddeıinde istenilen vesiknlar muvakkat 
teminatın konulduiu zarf j crisıiae konulacaktır. 

Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba v cum rtesi ıünleri 
açıktır. 

. 

•• •.; • r • :· • :·.. ;t ' .; . , ... . ~ ;.: : 
.. · ·_" ~stanbul Be~~diyesi lla~larr'-~-· ... 

~ . . • . :a 

İnkılap müzesinde tahminen 300 cilt gazete koieksi· 
yonunun teclidi açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların 
hepsine 000 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. ıstekliler 2490 numarala 
kanunda yazılı vesika ve 67 iira 50 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 18.10 937 pazartesi gü
nü saat 14 de Daimi Encümende bulanmalıdırlar. 

(B) (6707) 1054 
• • * 

Temiılik amelesine yaptırılacak 950 t ne muşamba a-
çık eksiltmeye konulmuştur. Bir tane muşambaya 4 lira 
bedel tahmin olunmuştur. Bezin nümunesile şartncmesi Le· 
vazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve 285 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 18· 10-937 Pazartesi günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (6706) 1053 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
t - Şartnamesinde yazılı evsıf ve şer it dairesinde 

ıabıta memurları için satın alınacak 1850 adet kaput 
14. I0.937 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulile 
eksiltaiye konmuıtur. 

2 - Beher kaput icin 15 lira 60 kuruş fiat tahmin 
edilmiş bu işe aid şartnameyi görmek ve izahat almak 
istiyenlerin Emniyet Umum Müdürlüğü Satınalma Komis
yonuna müracaatlara. 

3 - Eksiltmiye girmek istiyenlerin 2867 lira 60 ku
ruşluk teminat makbuz veyn banka mektubunu muhtevi 
teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerile birlikte eksiltme günü 
saat l 4e kadar komi1tyona teslim etmeleri. (6554) 1350 2-4 

... 
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İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1--Şartnamesi mucibince satın alınacak kurulu deko
vil ray ve vağonları kapalı zarf uıulile eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

11 - Eksiltme 26.X.937 tarihine rastlayan sah günü 
saat 15 te Kab ataşta inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1 l l Muhammen bedeli 7250 lira ve muvakkat teminatı 
544 liradır. 

iV-Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V-Münaka ·aya iştirak etmek isteyen firmalar eksilt
tne tarihinden on gün evvel fiatsız ve mufassal teklifle· 
tini Türkçe ve Fransızca tercümelerilc İnhisarlar Umum 
Müdürlügü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve 
teklifleri mtwaffık görüldüğü takdirde münakasaya iştirak 
edebilmek için mezkur şubeden vesaik almaları lazımdır. 

Vl-Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesika, eksiltmeye 
iştırak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parasını ihtiva 
edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 
l 4 e kadar yukarıda adı geçen komisyon Başkanlığına 
tnakbuz mukabilinde verilmiş olmnlıdır. 

(B) (5975) 938 3-4 
• 

* * 
1- Cibali Fabrikası Memur ve amele lokantasiyle 

Şemsipa~a bakım ve işleme evi ahçılıkları eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

11-Eksiltme, 5.X.937 tarihine 
saat 14 de Kabataşta Levnıım ve 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

rastlıyan salı günü 
Mubayaat Şubesindeki 

111 Şartnameler parasız olarak her run sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

iV-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
Yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
Yona gelmeleri ilan olunur. (6302) 992 3-3 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırnıa 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

tksillmeye konan Tahmin Pey ak· Eksiltmenin 
Mevadın cinsi Miktarı fiatı çesı tarihi Gün ve saati --Karpuz 4000 A. 10 k. : 

l<.avun Kırk ağaç lOOO " 13 ,, : 
~avun Hasan bey 500 " 13 " : 61 L. 1-10-37 Perşembe 14 

O
Ozüm yapıncak 500 K. 13 " : 
ı&m Çnuf 500 n 30 " : 

Mektebin 937 mali 11enesi 2 nci teşrin bidayetine kadar ibti .. 
Yacı olan y•karıda eh-., miktar, muhammen bedel ve ilk temi· 
lilatı yazılı muat açık eltıiltnaeye konulmuttur. Eksiltmeıi hiza· 
•ında göı;;terllen g6n, tarih ve aa•tte yapılacaktır. Şartnameyi 
llÖrrnek iıteyenlerin herrün ve ekıiltmeye girmek iıteyenlerin 
'-•ili gt\n ve saatte Gilmüşıuyundaki mektep binaaı dahilinde 
'-lteşekkil Komisyona müracaatları ilin olunur. 

lUcıiltmeye 
konan me· 
~ın cinsi 

Beyaz peynir 

l<aşar " 

lJn 

i
t\iakarna 
raaik 
Pirinç unu 
Şehriye 

Mik· 
tarı 

: 2500 K. 
: 2000 K. 

: 5000 K. 
: 1500 K. 

500 K. 
: 250 K. 
: 300 K. 

(6244) 980 4-4 
• * • 

Tahmin Pey 
flatı akçesi 

40,00 165 L. 
60,00 

17,00 

Ekıiltme 

tarihi Giln ve Saati 

13-10·937 çartamba 14 

31,00 
17,50 
18,00 
31,00 

116 L. 13·10-937 çar9amba 14.30 

Mektebin 937 mali senesi nihayetine kadar ihtiyacı olan yu· 
karıda cinı, mikdar muhammen bedel ve ilk teminatı yazılı er· 
lak açık ekıiltmeye konulmuttur. Ekıiltmesi hizalarında gösteri
len gün, tarih ve saatte :, apılacaktır. Şartnamelerini görmek iı
teycalerin her gün ve eksiltmeye girmek ilteyenlerin belli gün 
\ıe saatte Gümüşıuyundaki mektep binası dahilinde toplanan ko· 
llıiıyona müracaalları ilin olunur. (6419) 1009 3-4 

""!!!:: 2 x 

Yüksek Mühendis Okulu Direktörlüğünden: 
Eluiltmeye 
konan eşya· 
-._!ın cinsi 

Göınlek 
Fanila 
Mendil 
Don 
liavlu 
Çorap 
Pijama 

Mik· Tahmin 
tarı fi atı 

296 Adet ısa Ku. 
444 Adet 36 Ku. 
888 Adet 14,50 Ku. 
444 Adet 52 Ku. 
296 Adet 27,50 Ku. 
592 Çifl 25 Ku. 
148 Takım 285 Ku. 

Pey 
akçesi 

129 Li. 

Eksiltme 
tarihi 

18.10.937 

Günü ve 
aaati 

Pazartui 
14 

Mektebimiz Okullarına verilmek üzere yukarıda cinı, mıktarı 
llıuhammen bedel ve ilk teminatı yaıılı 7 kalem çamaşır açık 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltmeıi yukarıda a-österilen gün ve ta· 
rih ve saatte yapılacaktır. Şarlnamcıiai rörmek isteyenlerin laer 
Riin ve Eksiltmeye girmek isteyenlerin belli ııün ve ıaatte Gümüt· 
suyundaki mektep binaaı dahilinde toplanan Komiıyona müra· 
taatıarı ilan olunur. (6552) 1027 2-4 

lıntiyaz ıshibi ve yıw itleri 
Direktörii: lsmail Girit 

Baaı!dıiı yer: ARTUN Baarmevı 
GalatJıı Billiir •okak No. 10 

MÜNAKASA GAZETESl 

,------------------------!-------------
ikiş Yurdu 

Vezneciler, Kurultay sokak 18 No. Uğur Apartı· 
manında "SAGUNA Y" Biçki, D!kiş yurdunda talebe 
kaydına başlanmıştır. 

Yurt dokuz ay olup mezunlarına Kültür Direktör· 
lüj'ünden tasdikli Diploma verilir ve mezun olan her 
talebe Yurt ve Atölye açabilirler. İsteyenlere de tali
matname gönderilir. Yurtta ayrıca Moda derside veri· 
lir. "', ................................................ ..... 
Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Nafıa işlerine aid eksiltmolore ı-irmek İsteyenlerden 
aranacak müteahhitlik vesikası hakkında talimatname 

Saym okurlarımızdan bir çokları ta· 
rafından gösterilen arz'll üzerine son 
defa yapılıp 1 Temmuz 1937 taribli ve 
3645 sayılı "Resmt Gazete,, de neıro· 
lunan nafıaya ait ekıiltmelerde aranı• 
lacak miltenhhitlik veaikaıı laakkındaki 
talimatnamenin metnini atağıda aynen 
yazıyoruz: 

Madde l - Nafıa Vekiletine bağlı merkez n tatra teşkllab 
ve mülhak umum müdürlüklerle müeueıeler tarafından yapıla
cak her türlü nafıa işlarine ait inşaat, ameliyat ve m6bayaat ta
ahlaüdlerine rirecek isteklilere, ~90 n•maralı kanunun 10 uncu 
maddHinin (f) fıkraaı mucibince aranacak veaikalar arasında 
müteahhitlik veıikaıı bu talirnataamcye röre verilir. 

Ancak ketif bedeli (5000) i geçmiyea toprak teaviyesi ve ba
last ve aair malzeme ihzarı veya fenni ehemmiyeti haiz olmıyan 
inşu, tamir, tevsi ve malzeme müba7aaaı i'ibi işler için mfiteah· 
bitlik vcsikaaı aranmaz. 

Madde 2- Mlteabhitlik vHikuı, hamilinin mlnbasmın dü
rüstlük ve it başarmak bakımlarından kabiliyeti•i gösterir. Fen
ni iktidarı dahi İcab ettiren işlerde aranacak enaf ve ıerait ay· 
rıca ekıiltme şartaamelerine dercedılir. 

M•dde 3 - Müteahhitlik nıikası iki k111m4ır: 
A- Ketif veya tahmin bedeli 5000) liradan 10000 liraya ka· 

tlar (dahil) olan İ!Jler için verilecek hususi veıikalar. 
Hu3usi vHikalar, merkezde ilıili ilgi bulunduğ'u reiılik, umum 

mldürlük ve müdürlükler, taşralarda nafıa müdürlükleri tarafın· 

dan verilir. Bu YHikalar yalnız muayyen bir işe mahsus olup 
batka işlerde kullanılmaz. 

B- (10000) liradan yukarı itler için Yerilecek umumi vesi· 
kal ar: 

Umumi vesikalar, Nafıa Mecliai tıarafından Yerilir. Bu veıi -
kalar Üzerlerinde yazılı tarihten itibaren iki sene müddetle mu· 
telter olmak üzre Üzerlerinde yazılı neviden her iı;te kullamlır. (•) 

Madde 4 - Müteabhidlik vesikası almak iıteyenler : bir iıti· 
da ve batlı oümunesi veçhile iatidalarına baj'hyacakları bir be· 
yanname ile Nafıa Vekaletine veya üçüncü maddede yazalı daire• 
IMe müracaat ederler. 

Nafıa Vekaleti veya zikrolunan daireler tarafından, bn beyan· 
namede münderiç buıuslar ve bilha11a iıteklinin 

A - Evvelce yaphıı işlerdeki tecrüme ve muvaffakiyeti, 
B - Muamelelerindeki dürüstlüğil, 
C - fen ve itci tetkilatile it vaııta ve cihazlarının miktar 

ve kifayeti veya bunları kurmak ve teduik etmek huıuıuadaki 
kabiliyeti, 

D - Husuıi veailcalarla İf yapıp 4a m•vaffakiyeti sabit olan· 
lardan daha yOksek teahhüdlere ııiri 1 m~k iıteyenlerin mali iti
barları, 

E - Yeniden teahbüd itlerine i'irişm k iıteyen hakiki veya 
hükmi 1ah11ların eskiden yaptıkları huıuıi tetebbüılerindeki ka· 
biliyet ve muvaffaldyetleri ile sebiye ve mali itibarları, 

Hakkıada (lüzüm ıı4rüldüğll takdirde) tahkikat ve tetkikat ya
pılarak haııl olacak neticelere göre (müteahhitlik veıikası) veri· 
lip Terilmeyeceti hakkında bir karar verilir. 

(Huıusi veıikalar için yalnız bir defa beyanname verilip aynı 
makama vaki olacak müteakib vesika taleblerinde beyanname a
ranmaz. Hususi vesika, ancak itin aid oldwtu daire tarafından 

ve bir defa için verilebilir). 
Madde 5- Umumi müteahhitlik vesikalar\ ataA-ıda yazılı eıu· 

lar daireeinde teabit edilecek miktarlar üzerinden verilir. 
A İatekli evvelce lt yapb iıe, bir tlefada yaptıtı itlerden ell 

büyüflnun kıymeti veaikaya yaı:ılır. 
B Hiç bir teahbüd işi yapmamış olup da yeniden müteah· 

laidliQ'e batlamak iıteyenlerle reami veya buıuıi müeueaelerde 
veya bir müteahhidin yanında memur, tataron işci veya bir fa
brika ve müeı,eae vekili 11fatile çalıtmıı olanlara 4 ünc\i mad
denin (E) fıkraaı mucibince haklarında yapılacak tahkikatın vere· 
ceği neticelere röre Nafia MecUılnee takdir edilecek miktar nze
rinden vesika verilir. 

C- Bir tirkette şerik sıfatile çalışmıt iken tirketten ayrılan· 
lara 4 üncil madtlenin (A.B.C.) fıkraları mucibince haklarında 

yapılacak hakikatıa vereceti neticelere l(Öre yine Nafıa mecllıill· 
ce takdir etlilecek mikdar Gurinden vealka verilebilir. 

D- Huauai vHikalarda dahi aynı ••ul dairHincle yaptıtı it 
miktarı yazalır. 

Madde 8- Bir kaç klılain bir araya gelerek ekılltmelere ıir
mek iatemeleri halinde ber biriai mQtealıbidlik veıika11na tabidir. 

Ma4ide 7- Yabancı memleketteki firmaları•, Turkiyedeki ıube, 
vekil, müme11ll veya kü•ilıyonouları mlteahhidlik veaikasıaa 
tabidir. 

Madde 8- (Umumi •l1tealabidlik veaikaıı) hamilleri, veaikala· 
rının iki Haeden ibaret olan mer'iyet milddeti bitmedea 3 ay 
evvelhulea itibaren Nafıa V ekiletlıı müracaatla naikalarının de
tittirilmeaini istemete mecburtf urlar. 

Detiıtirme taleb ve kararı 4 üncü maddede yaaıh ayaı uıul ve 
muamel•ye tabidir. 

Madde 9 - Bir mGteahbid, ntikaaının muteber bulunduğu 
mlcldet lçiade veaikasında yazılı mıktardan daha büyük mıktarda 
bir iş muvaffakiyetle bitirdiğ'İ takdirde buna aid referaa.ları ibra& 

(*) İtin ehemmiyetine göre talihlerin muayyea miktar ve ne
vide it yapmıf olmaıı tartına lüaüm ıörüld4ğü taktirde, bu cihet 
allkadar dairelerce ekıiltme ıartnameleriae ayrıca .Aercedilir. 

Sayfa 3 

Ye kabul ettirmek tartile bu mıktarıa naikaaıaa dercedilmaaini 
iateyebilir. 

Macide 18- U•um müteahbidlik Htikaları iki aene mücitletle 
mer'i olmakla beraber bamilleriain ııerek taabldlerine aid itlerde 
Ye ıerek veaikalarıaıa itlibaal yeya Uıtiaal ıelcilleriade her hanrl 
bir suiniyet veya fena bir hareketleri ta .. kilaatla tebeyyün ettiti 
takdirde ve1ikaları, Nafıa Mecliıinin kararile her aaman lıtirdad 
edilebilir. İatirdad keyfiyeti ayrıca tamim edilir. 

Madde 11 - Umumi mllteabbitlik: nıikaaı alan mGteahitle· 
rin kaydına mah8'11 olmak üzere Nafia Yeki.Jetinde (bir müteah· 
bitlik ıicll defteri) tutulur. Bu deftere milteabhidlerin ıicelleri, 

aldıkları ...eıikalar n bu talimatnamenin tatbikatına aid bütün 
vasiyetleri yazılır. 

V eaikaların verilme.inde veya ııeri alınmasında bıı defterdeki 
kayıdlar eıaa tutulur. 

Madde 12 - Re.mi Gazetenin 7 Mayiı 1936 tarih ve 3297 
aayıh nuıha11nda neıredilen talimatname mulıadır. 

(Devamı var) 
~··-·-·-·-y-y-y~y-wy~y~y-vTTTTTYYYYTYYY~ 
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Cumhuriyet Bayramından itibaren 
yeni makinesinde ve büyük hacimde 
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Bayram Günü Her Gün 
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Büyük Sayfa Büyük Sayfa 
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Conıtr. bat. d'une ecole primaire (Dir. Trav. Pub. Tehoroum) No 464 
Draps de lita, couvertures, essuie-mainı ete (Dir. loıt. Ag. Ank.) 465 
Housac pr. sofu et oreillers (Command. G. Surv. Dou. Iıt.) N. '466 
Cob (Oir. Ec. Arts Scutari) ~Y! 466 
BallHt (Ch. de fer Etat) .\! 467 
Houille criblee et colce (Dir. Ec. Sup. de Comıaerce) .,! 467 
Ballast (Min. Trav. Pub.) .!\! 468 
Fıl pr. lirature et rrille, bouru, marteau etoffe pr. drapeaux 

(Ctı. de fer Etat) No 468 
Coke (l\1un. Iıt.) No '468 
Cuirs, fil ete. (Mun. Ist.) ~\; 468 
Confection deı capotes {Com. Ach. Milit. lımir) .\? 46' 

,, " paletots (Dir. Ec. lnr.) .\! 469 
Drapeaux (Coınmand. G. Surv. Dou. Ist.) .\; 469 
Boiı (Div. Bornova) .\! 469 
Projeoteurs (Mun. lst.) .~! '469 
Produits pharmaceutiqu11, fU bydrophile ete (Mun. lst.) .\! 469 
Coke indigene (Vil. Ank.) .\! 470 

Constr. maisons pour immirres (Dir. E.tab. Immirr~s Diyarbekir) 470 
Tables, fauteuils, chaises, armoires pour do11ic:r et articlea d' .smeu· 

blcment (Min. Economie) .\: 470 
Batiste et toile pour draps de lits (Dır. Ec. Sciences Polit.) ,\: '470 
Constr. annexe au depôt (Vil. Anlc.) .,! '470 
Macaronis (Com. Ach. Milit. lzmiı·) J\! 471 
Constr. pont en beton armee s roJte Ank.·lit. (Vil. Ank.) .\! 471 
Rep. buanderie du d'etalon de la ville (Vıl. Anlc.) S? 471 
Haricots vcrts (lnt. Ank.) ,,; 471 
Bowtons metalliques et ruban pour gourde (Iat. Tophane) ,\'; '473 
Oiverı papierı (Mun. Ank) ~! 473 
Rep. depôt sanitaire Beylerbey (lnt. Tophane) .\! 47.3 
Paille (Co111. Ach. Millt. Mourhla) .\! '475 • 
lnstrumentı de chirurrie (Com. Acb. Univers. lat.) .\! 475 
Pommcı de terre, fromıge, oliveı, paille et petrole (Batail. Surveil. 

Douan. lsmir) .\! 477 
Cbarbon lirnite (lnt. Anltara) .\! 477 
Les.sive «ies linrea (Faculte Histoire Langue et Georr.) .,! 478 
Viande ele •outon et de boeuf et farine (Oiv. Elaziz) ~''? 479 
Machine pour impreHİon d'etiquette (Dir. Gen. Monopoleı) .,! '479 
lnıtal. place tle aport et amuscment a Floria (Mua. Ist.) .\! 480 
• Bois de Hpin {Dir. Foret Sinop) ,,! 480 

Viı, raecor~, boulonı, petits cl•us et roupillon (9 eme Expl. Ch. do 
fer Sirlcedji) !\! 466 

Coloriage de la parti• e:ıterieure ele 8 tankı (Mun. lıt.) ,,! 467 
Houiile criblec et ıemi·coke (Min. Def. Nat.) ~\! 467 

Farine (Corpı Arm. Tcborlou) .'\! '468 
Rep. robinet et acces.soire (lntend. Ankara) N. 411 

Armoires, acce11oire.s pour machine de sauvetage isolateun ete. 
(Muoicipalite lst.) N. 481 

Operation d'aeration au:r. dep~t.s Aklc:eupru (Min. D. Nat.) No 482 
Rep. bat. diverıcs ecolea prim. (Mun. lıt.) No 482 
Constr. au lcioslc .,Saman,, (Muo. Diyarbekir) No 482 
Attachew en laiton pr. tapiı d'escaliera (Min. Just.) No 482 
Coıtume (Eo. des Arts Diyarbekir) No 482 
Beurre frais (lnt. hmir) No 482 

* Lea aateriıqucı indiqucnt une vente par voie de surencherc. 

N. B.- Lea Nos indiqueı en reg-ard de1 articles ıont ceux du 
journal dan• lequel l'aviı a paru. 
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Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de J'adjudication 
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A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Provisoire 

Li eu d'adjudıcation et du 

Cahier des Charreı 
jours 

Constructioıı - Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construction-Cartogrnphie 

Reparation et construction au batiment <-cole Se- Publique 2800 - Dir. Ec. Secondaire Akhisar 8-10-37 
condaire Akhisar (Aj.). 

Presentatic;n ca•te actuelle ville Sarikeuy 
Conslruclion au hatiment Halle de Balik~ sir 

Rep. divers nc.cessoires nu batiment'I 
17.mİ r 

Construction des chassis : 375 p. 
n n vilrines : 250 p 

Rep. du re mor queur No 33 

. e la douane 

" 
GrP a gre 

Publique 

n 

n 

1575 -
3393 60 
249 90 

468 75 
1500 -
932 -

Habillement - Chaussures 

Chaussures : 325 paires 
lmpermeables : 950 p. 

Tissus - Cuirs. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 
Reliure de la collection de 300 volumes dejournaux 

• 

Combustible Carburant - 1 Iuiles 

Coke iııdigene : 200-250 ı. 
Bois : 502 tonnes 

" : 65 " 
" i 110 " 

!)ivers 

Boite pour quinine 10000 p . (aj . J 

Provisions 

Beurre frais : 21,'~ t. (aj .). 
n : 2i950 k. (aj.). 

Viande de boeuf : 42 t. 
Bles concasseı : 55 tonnes 
Ürge : 744 t. 
Savon : lO t. 
Beurre fr .. is : 12 t. 
Harieols sees : 42 tonnu 
Paille : 46 t. 

Viande de Loeuf : 21200 k. (aiJ· 
Haricots secs : 37 t. 
Orge : 280350 kilos 
Farıne : 15 ı t . 
Habrieots : 8000 k.- Fromage : 6200 k.· Sucre en 

poudre : 9500 t. 
Beurre frais : 4,6 t.- Fromage blane : 1·12 t. 
Beurr" frais. 
Farine : 1327 t. (cah. eh. P. 950). 
Beurrc frais : 38, 9 t. 
Viandc de mouton : 1700-2200 k. 

,, " boeuf : 1400-1800 k. 
Pain. f arine, riz, su ere. pommes de terre, fromage 

oeufı ete 
Foin: 20 ı. 

" 256180 k. 
Paille: 284 t. 

Foin: 190 t. (.aj.) 
Beurre frais: 5·7 t. 
Pain: 68 88 t. 

B) Adjudications a la sorenchere 
Diveraes marehandises : 209 lots 
Plomb : 1000 k. 

Publiq,•e 1365 -
Publique la p. 4 -

Publique 

Pli each 

" Gre a are 

" 

Gri· a gre 

Gr<· a gre 

" Pli cach 
Pobli ıue 
Pıi cach 
Publique 
Gre a gre 

n 

n 

n 
Publique 
Plı cach 

" Publique 

Pli eaeh 
Gre a gre 
Pli cach 

" Publique 

" Publique 

" Pli eaeh. 

" 
n 

900 -

la t . 28 -
8785 -

975 -
2200 -

1600·-

19716 -
25714 -
10500 -
3850 -

22320 

7140 
850 

4240 
4810 -

16344 -
19620 -

15000 
1857ö0 
37344 -

990-
450 -

800 

8550 

" 
n 

le k. 1 10 
n ., O 10 

Publique 

n 

18 75 

35 16 
112 50 
70 -

103 -
285 -

67 ' 57 

525 -
647 88 

73 13' 
165 

120 -

1478 70 
1928 -
787 50 
289 

412 50 

536 
61 -

318 -:-
361 -

1225 38 
1471 50 

468 -
1125 -

10539 -
2862 -

75 
41 -

1008 -

639 25 
577 50 
666 -

Municipalite Sarikeuy 13-10-37 
n Baliltcıir 15·10 37 

Com. Ach. Bataill. Surv. Douan. 17.mİr 8-lil-37 

Dir. Ec . Agricole Brousse 

n 

Com. Ach . Comm. G. Douan. lıt. 

15-10·37 
15·10-37 
18-10 37 

Com. Aeh. Comm. G. Surv. Douan lst 18-10·37 
J Com. Perm. Munieipalite l.tanbul 18-10 37 
l Dir. Eeonom. ,, n 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom . 

" n 

Com. Adı . Ee. Secondaire Baliktisir 
Com. Ach. Militaire Brous1e 

.. 
,. 

Com. Ach. Command. lst. Fındikli 

18-10-37 

15-10-37 
7. 10-37 
7-10 37 
7-10·37 

!8 10·37 

Com. Ach. lntendance lzmir 4-10-37 
" 4-10-1'7 
n 16· 10·37 

Com. Ach. Militaire Diyarbekir 6-10 37 
n 5·10-37 
" 9-10-37 
" 9-10-37 
n Vize 12-10-37 
n • 13-10-37 
" Burnova 1-10-37 
,, Balikesrr 9-10 37 

Com. Ach. Bataillon Douan. Mardin ') 1-10 37 
• 21 -10-37 

Com. Ach. Gendarm. Tchanakkal ı:· 8-10-37 

Co111. Aeh. Comm. G. Gendarm. Ank. 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 
CoJ1. Ach. Diviıion Kirltlareli 
Com. Ach. Division lzmit 
O.r. Hyg Assist. Soc. lzmir 

" 
Dir. Ec. Sec. Tchanakkale 

,, Dep. Etal. Diyarbekir 
Com. Ach. Milit. Kassaba 

n ,. ,, Brousse 
Com. Ach. Militıires Balikesir 
Com. Ach.Ec. Secondaires Bılik~sir 
Com. Ach Mitit. Kasaba 

20 10-37 
12-10·37 
12-10-37 
25-10-37 

9-9-37 
9-10-37 
8-10-37 

6·10-37 
25·10-37 

4-10-37 
12·10-37 
15-10-37 
15-10-37 

Exploit. Ch. de Fer Etat Kaiıeri 8-10-37 
Pr~11d. Maison du Peupıe Kirklareli 

Heure 

15 

15 -
16 
15 

15 -
15 
11 -

15 
14 -

14 

15 
11 
11 
11 

16 -

16 -
16 30 
12 -
11 -
19 -
19 -
10 -
16 -
16 -
10 -
10 30 
9-

10 
15 -

10 -
11 30 
16 -
15 
10 -
10 -
16 

12 
16 -
11 
15 
15 
14 

16 30 
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Pazartesi 4·10-1937 

Sivas-Erzurum hattının Erzincan ile Erzurum araamda 7 adet 
mir köprünün inşaatı, montajı ve ripajı (Nafıa Vek.) N. 431 

Lokomotif, alev, duman, regülatör boruları, bağahk ç elık çekııı' 
. boru ile fren hava ıevk b'>rulara ve parçaları (DD yol.) N· 
llaç, eter (ist. Komut) N. 42ô 
Mercimek (Tekirdağ Aık. SAK) N. 464 
Samsun Türk hava kurum:ı şube binası inş. (Samıun THK) 
Sungurlu kazasında ilk okul binası i::ış. (Çorum Naf. M) N. 46' 
Yorgan, yatak çarşafı, yastık , J atak yüzü, yüz ha< luıu. bor•' 

( Ank. Yük. Zir. Enst.) No 465 
Minder ve yasbk kılıfı Gümr. Muh. G . K. İst.) No 466 
Kok kömürü (Üıküdar Kız Ens. Dir.) No 466 
Balast: 44500 m3 (DD yol. H. paşa) No 467 
Yıkanmış kriple kömürü - odun (Yük. İkt. ve Tic. Mek.) N· 
BalHt (Nafıa Vek.) No 468 
Tamburlu çekri~. pirine kafes lesi, bağdadilik kafes teli, .~· 
. mastra, madik manganez (DO yol. H. paşa) N. 468 
işaret hayratı ima\i içın şal kumaş (OD yol. H. paşa) N. 468 
Kok kömürü (İst. Bel.) No 468 
Köıele, kolan, iplik (iat. Bel.) No 468 
Mahtelif vida, rakor, manşon, civata, perçin çi,•isi, kupilya 'I·•· 

( ıJD yol. 9 cu İşit. Sirkeci) N. 466 ' 
Çubuklu gaz deposundaki 8 tankın boyattuılması (lst. Bel.) N 
Kriple ve sömikok kömürü (M MV, No 467 
Ekmeklik un (Çorlu Kor SAK) No 468 
Kaput diktirilmeai (İzmir Mıt. Mvk.) N. 469 
Palto yaptırılması (Yükı. Müh. Mekt.) No 46.l 
Milli bayrak (Gümr. Muh. G. K. İıt.) No 469 
Odun: 120 t. (Bornova Tüm.) N. 469 
Projektör (İıt. Bel.) N. 469 
Tıbbi ecza, gu idrofil, tarlatan (iıt. Bel.) N. 469 
Yerli kok kömürü (Ank. Val.) N. 470 
Göçmen e\ leri inşası (Dıyarbekir İsk. M.) N. 470 
l\1aular, k l ltuklar, aandaly~lar, daktilo masası: 3 ad. doıy• dO' 

!abı, mefruşa,t (İktisat Vek.) N. 470 1' 
Pahıka, yatak çarşaflığı, yerli kalın bez Siy. Bil. Ok. D.) N.4 
Vilayet ay~ır depoıu ilavei inşası (Ank. Val.) N. 470 
Makarna (lzmir Mıt. Mvk.) N. 471 
Şehir lokanta11 mutbah tam iri (Ank. V al.) N 471 
Ank. iıt. yolunun betonarme tabii yeli ve beton ayakla köprü iot 

(Ank. Val.) N. 471 
Taze faaulya (Ank. Lvz.) N. 471 
Madeni büyük dütme · matra şeridi Tophane Lvz.) N. 472 
Ozalit kitıdı, oıe kağıdı, mutamba (Ank. Bel.) N. 473 
Beylerbeyinde sıhhiye deposunun tamiri (Tophane Lvz) N. 473 
Saman (Mutia Aık. SAK) N. 475 
Alet (İıt. Üniv.) N. 475 . '(1 
Patateı, peynir, zeytin, uman, raı lzmir Güm. M. T. SAKl N.4 

Linyit kömürü (Ank. Lvz.) N. 477 n~ 
Fakülte talebelerinin çamatmaranan yıkanma11 (Ank. Tar. v 

Coğr. F. Dir.) N. 478 
Koyun eti, un ve sığır eti (Elaziz Tüm.) N 479 
Etiket basma makineıi (lnh. U. Müd.) N. 479 
Un (Eliziz Tüm.) N. 479 
Floryada yapıla bak spor ve eğlence tesiı (İat . Bel.) N. 480 
• Odun (Sinop Orman Dir.) N. 480 
Muıluk, lavabo sifonu ve teferruata tamiri (Ank. Lvz.) N. 481 
DoJ~b {ist. Beled.) N. 4~1 . ) 
Makıne, malzeme, tat. çımento, kürek, telefon fincana (lst. BelJ. 

N. 481 
Akköprüdeki depolardan bazalarında yapılacak havalandıanıa,lf" 

tibata (MMV) No 482 
Muhtelif ilk okullara tamiri lıt. Bel.) No 482 
Saman kötkü inşası (Diyarbekir Urayı) No 482 
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Bronz hali raptiyesi (Adi. Vek.) No 482 

POUR VOS TRADUCTIONS 
De toute nature En toutes lansues 

Adresseıı·vouı aans beıitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Specialite : Traduction de cahiera des cbargeı 

Executien rapi.le et soiınee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes dı • • MÜNAKASA GAZETESi ,. 

Bureau de Traduction '' DEVRiM " 
Galata, Perchembe Pazar, Yoıbourtclaou Han, No 3-4 Telepbone ; 49442 

Srde yat (izmir Lvz.) No 482 

• Önlerinde yıldız İfareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamit : "No.,, itareti. ilim havi gazetemizin saymnı ıöıterl' 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Lundi 4 - 10- 1937 

Constr. et lnstal. des pontı metalliquea s route Sivas-Erzurum (Mi•· 
trav. Pub.) No 437 

Tuyaux r~gulateurs pr. locomolives, et ..fistribution ete (Ch. de fer Et.>4' 
Medicaments et ether (Com•and. lst.) No 426 
Lentill~s (Com. Ach. Mılit. Tekirdagh) No 464 
Conıtr. l:it. pr. liıue d'aviation a Samsoun (Ligue d'av. Samıouol 

No 424 

(Lire la suite en 3me pare) 


