
Resmî Gazete 
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 

idare ve yazı isleri için 
Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

29 TEMMUZ 1933 

CUMARTESİ 
S A Y I : 2463 

KARARNAMELER 
Dahiliye Vekâletinden: 

1 — Emirdağı Kazasının Bayat Nahiyesine bağlı Kal'a 
Köyü bu nahiyeden ayrılarak Afyonkarahisar Vilâyeti merkez 
kazasına merbut Çobanlar Nahiyesine bağlanmıştır. 

2 — Bu Kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

21/7/1933 

REİSİCUMHUR 
GAZI M. KEMAL 

Başvekil 
İSMET 

Dahiliye Vekili 
Ş. KAYA 

Dahiliye Vekâletinden: 

1 — Ankara Vilâyetinin Nallıhan Kazasının « Beydili » 
Nahiyesi merkezi « Beydili » Köyünden « Gerede » Köyüne 
kaldırılmıştır. 

2 — « Beydili » Nahiyesine bağlı « Karahisar, Cendere, 
İslamalan, Epçeler » köyleri bu Nahiyeden ayrılarak Nallıhan 
Kazasına bağlanmışlardır. 

3 — Bu Kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 
21 /7 /1933 

REİSİCUMHUR 
GAZI M. KEMAL 

Başvekil 
İSMET 

Dahiliye Vekili 
Ş. KAYA 

1 — Diyarbekir Vilâyetinin Kulp Kazasına bağlı Laçikan, 
Gelgoman, Maiaali, Haydo, Velikân, Gecik köyleri Muş Vilâyeti 
merkez kazasına merbut Geligüzan Nahiyesine ve yine bu 
kazaya bağlı Garan, Hamzo köyleri de Muş Vilâyeti merkez 
kazasına bağlanmışlardır. 

2 — Muş Vilâyetine merbut Nederan Köyü bu vilâyetten 
ayrılarak Diyarbekir Vilâyetinin Kulp Kazasına bağlanmıştır. 

3 — Bu Kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

21/7/1933 

REİSİCUMHUR 
GAZİ M. KEMAL 

Maliye Vekâletinden: 

1 — 336 senesi Uşak Kazasının Burhaniye ve Samra 
Karyeleri aşar mültezimi Koştemür karyelı Halil oğlu Muşta
lanın hazine aleyhine ikame eylediği tenzili bedel davası 
üzerine 998 lira beş kuruşun tenziline dair verilen hükmün 
temyizen tasdik edilmesine binaen meblağı mezkûrun aşar 
tahakkukatından tenzili tensip edilmiştir. 

2 — İşbu Kararnamenin icrasına Maliye Vekili memurdur. 
30/5/1933 

REİSİCUMHUR 
GAZİ M. KEMAL 

Başvekil 
İSMET 

Dahiliye Vekili 
Ş KAYA 

Başvekil 
İSMET 

Maliye Vekili 
M. ABDÜLHALIK 

T.C. 



Sayıfa 2894 (Resmî Gazete) 

İ L Â M L A R 

29 TEMMUZ 1933 

Maliye Vekâletinden: 

1 Kiloluk 
1/2 » 
1/4 » 

Ş I Ş E 
8000 

10000 
8000 

26000 
Evvelce münaksası ilân edilen yerli mamulâtından yirmi altı 

bin şişe yazıldıktan sonra siyah olan mürekkebin görülen 
lüzuma binaen şeraiti tadil edilerek tekrar yirmi gün müddetle 
ve kopalı zarfla münaksaya konulmuştur. Vermek isteyenler 
muaddel şartnamesini merkezde levazım müdürlüğünden ve 
ıstanbulda Dolma Bahçede kırtasiye deposundan alarak altıyüz 
altmış iki lira teminatı muvakkate ve imalâthanelerinde mürek
kep imâl eylediklerini mibeyyin mahallî ticaret odalarından 
veya belediyelerden musaddak şehadetname ve şartnamede 
yazılı vesaikle beraber 5 ağustos 1933 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat on beşte levazım müdüılüğüne müracaat eyle
meleri. 489/4-3 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

İstimbot ve motörlere ait işletme ve tamir levazımı ile 
itlafı fara ait malzeme, aşı yapmak için şırınga iğnesi ve saire 
dört kısım olarak alenî münakaşa surctiie satın alınacaktır. 
Münakaşa 14 ağastos 1933 pazartesi saat 14 te Galatada Kara 
Mustafa Paşa Sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer
kezindeki Komisyonda yapılacağından isteyenlerin şartnameleri 
almak üzere Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür
lüğü Ayniyat Muhasibi Mes'ullüğüne veya mezkûr Merkez 
Levazım Memurluğuna müracaatları. 513/4-2 

§ 
Karadeniz Ereğli'sinde yaptırılacak olan Sahil Sıhhiye Mer

kez Binası 29 temmuz 1933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
ve kapalı zarf usulile münakaşaya konmuştur. İhale 20 ağustos 
1933 tarihinde Ereğlide Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil 
komisyon tarafından yapılacaktır. Şaüname ve keşifnamesini 
görmek istiyenler Ankarada Umum K.üdülük Ayniyat Muhasibi 
Mes'ullüğüne İstanbul da Galatada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Meıkezi Baştabipliğine ve Ereğlide Ereğli Sahil Sıhhiye Merkezi 
tabipliğine müracaatları. 512/4-1 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden : 
Aııkaıa Numune Hastanesi yeni pavyonunun yemek, okuma 

ve konferans salonları ve ecza ve elbise dolapları ile umumî 
mahalleıe ait masa, sandalya, yazıhane ve saire gibi sabit ve 
müteharrik mefruşat ve tesisatının yaptırılması ve icabedenlerin 
yerlerine konulması pazarlıkla yapılacak münakaşa neticesinde 
talibine (5 ağustos cumartesi günü) saat on beşte Ankarada 
Vekâlet binasında mahsus komisyonunca ihale olunacaktır. 

Taliplerin şartname ve listelerini göımek veya almak (şart
nameler beş lira mukabilinde verilir) ve yapılacak sabit tesi
satın mahallerini tetkik ederek ona göre hazırlanmak üzere 
ihaleden bir kaç gün evvel Vekâlette İçtimaî Muavenet Umum 
Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve pazarlığa girecek olanların: 

1 — Bu gibi ahşap malzeme ve mefruşat işlerile uğraşan 
bir fabrika veya atelye veya müessese sahibi olduklarına dair 
(isim ve açık adresli) resmî vesika, 

2 — Lâakal 40 bin liralık ahşap malzeme ve mefruşat 
taahhüdünü matlûba muvafık ve tam zamanında yaptığına dair 

vesika. Bu vesikada iş yapılan müessesenin ismi ve taahhüdv 
hangi sene yapıldığı yazılmalıdır. (Resmî ve nim resmî müessı 
sat vesaiki müreccahtır). 

3 — En aşağı 60 bin liralık kudreti maliye vesaiki, 
4 — Resim ve projelerile birlikte ve ilk pazarlık tutarın: 

yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçesi ile birlikte vakti muayy 
ninde ihale komisyonunda hazır bulunmaları ilân olunur. 

526/5/1 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Biri E&kişehirde ve diğeri Aydında yaptırılacak iki Ba 
müdüriyet binasının inşaatı aşağıda gösterilen şerait dairesine 
kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur. 

Bu iki binadan birine ve yahut her ikisine talip olanları 
bu kabil mebaniyi evvelce yapmış ve ticaret odalaıından b 
rinde mukayyet bulunmuş olduklarına ve yahut inşaatın hitamın 
kadar bir mühendis veya mimarı daimî surette iş başında bı 
lunduracaklarına dair Noterlikçe musaddak bir teahhütnam 
vermeleri lâzımdır. 

Bu şeraiti haiz bulunan taliplerin Aydın Başmüdüriye 
binasına ait teklif mektuplarını nihayet 16/8/1933 çarşamba v 
Eskişehir Başmüdüriyet binası hakkındaki teklifnamelerini d 
21 /8 /1933 pazartesi günü saat 15 e kadar % 7,5 teminatlaril 
beraber Galatada Alım Satım Komisyonuna tevdi etmeleı 
lâzımdır. 

Talipler bu iki binadan her birine ait keşifname, plâı 
fennî şattname ve projeyi «5» lira mukabilinde komisyonda 
alabilirler. 507/4-3 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre Tür ki 

yede iş yapmağa İ7inli bulunan ecnebi şitketlerınden (Orezc 
Bak) ticarethaneleri Anonim Şirketi bu kerre müracaatla Izmi 
şubesinin 31/12/1933 tarihinden itibaren kapatılacağını bildiı 
mistir. 

Mezkûr şube ile alâkası bulunanların İstanbuldaki şirke 
merkezine icabında mıntaka Ticaret Müdürlüğüne müracaa 
eylemeleri ilân olunur. 470/3-2 

Ankara Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Gümrüğümüz anbarında mevcut 94 kalem sahipsiz eşyamı 
enva ve miktarını mübeyyin liste gümrük dahiline asılmıştır 
Mezkûr eşya 25/8/1933 tarihinden itibaren on gün zarfında v< 
her gün saat (9) dan (12) ye ve (I?) den (17) ye kadar açıl 
arttırma suretile satılacağından taliplerin mezkûr günlerd-
Gümrük İdaresine müracaatları ilân olunur. 

503/4-2 

D E V L E T DEMİRYOLLARI İLÂNLAR. 

2 Ağustos 1933 tarihinde yapılacağı ilân edilmiş bulunaı 
banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatı münakaşası 1-
Ağustos 1933 perşembe gününe talik edilmişdir. 518/5-2. 

600 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakaşası 17/8/193" 
cumartesi günü saat 15, 30 da idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilât Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşeı 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 517/5/2 

Başvekâlet Matbaası 
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Kararnameler                                                                                                                                    Sayfa  
 

Dahiliye ve Maliye Vekaletlerine Ait Kararnameler     1 
 

 

İlanlar     2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
          
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


