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Müteferrik 

b) Müzayedeler 

l - Müteferrik 

a) MÜNAKASALAR 

rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satın-alma Komisyonundan: 
lıtanbul komutanlığına bağlı birlikler ihtiyacı olan 15500 
0 rdekli kuru üzüm açık eksiltme ile 13-11 936 cuma günü 
de ihalesi y&pılacakbr. Muhammen tutara 2790 liradır. 
artnamesi komisyonumuzda görülebilir. isteklilerin 210 lira
ilk teminat makbuzu veya mektublarile beraber Fındıklıda 
utanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. (Ta1hih) 

kilo 
saat 1 

1 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 
712400 kilo yulaf alınacaktır. Yulafın tahmin bedeli 

liradır. 
ıı. • k · d her gün görüle-(;- Alınacak yulafın şartnamesı omısyon a 

Ekıiltme 16· 11-936 pazartesi günü saat 11de Selimi!ede 
"-erlik dairesi binasında toplanan Askeri Satmalma komısyo-
ca yapılacaktır. 
4 Eksiltme açık eksiltme ıuretile olacaktır. 
5- Yulafan muvakkat teminatı 3606 lira 53 kuruştur. 
8 Teminatlar vaktinden evvel l ahrılmış ve taliblerin !>era· 
lerinde şartnamenin 4 maddeıinde yazıla kanuni vesikaları 
İrıni, olmalara şarttır. 

.\nkara Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: . 
Ankara garnizon kıtaaah için kapalı zarftan pazarlığa çevrı-
7 " " d · tekli çıkmadı-8,000 kilo sade yatına pazarlık gunun e 11 

ladan ıon pazarhtı 13-11·936 cumartesi günü saat 11 de . yapa-
ktır. Yağın tutarı 70200 lira olup ilk teminata 4760 • lır~d_ır: 

ttrıamesi pazarhtı yapılacak olan Ankara Levazım Amırhğı 
brıalma komiıyonundan 351 kuruş mukabilinde verilir. 
. lıteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki veıika ve . te
ıııat makbuzlarile belli gün saatte Komisyona müracaatlerı 

lzınir Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan 
t.!cııtahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için 224500 kilo un kapalı 

. a alınacaktır. ihalesi 16-11-936 pazartesi günü saat 16 da iz
.,de Kı,lada Müstahkem Mevki sabnalma komisyonunda yapa

r. Tahmin edilen mecmu bedeli 26.178 lira 75 kuruş ve ilk 
'natı 1978 lira 41 kuru,tur. Şartnamesi hergün ko~iıyo~~a 

r. isteklilere 132 kuruş mukabilinde şartnamesı ve~ılır. 
••yılı kanunun 2 3 üncü maddelerinde ve şartnamesande 

~lı Veıikaları ile bi;likte teklif mektublaranı ihale saatinden 
'ı bir saat enel komiıyona vermiş bulunacaklardır. 

~ .. inşaat. Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 
l( Ankara P T. T. Başmüdllrlüğünden: 

:ÇiiSrende yaptmlacak P. T. T· bina11nın münakasasası 
•ta çevrilmi,tir. 

• 

1- Yaptırılacak binanın ke
şif bedeli 9659 lira 81 kuruş 
muvakkat teminat 735 liradır. 

2- Bu işe ait şartname, pro· 
je, keşif cetveli her gün Baş
müdürlük kaleminde görüle
bilir. 

Muvakkat teminat 5774 lira 75 kuruştur. İsteklilerin teklif 
mektublarını Nafıa Vekaletinden alınmış mi'.ıteahhitlik vesikasile 
birlikte 16-l 1-935 pazartesi günü saat 14e kadar Ankarada Ve
kalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

Tunceli Vilayeti Nafıa Direktörlüğünden: 

3- Pazarlık 23-11-936 pa· 
:zartesi günü saat 15 te yapı

lacaktır. 
İsteklilerin daha evvel teminat· 
larınt yatırarak mimarlık mü
hendislik veya Nafıa Vekaleti 
yapı işleri müdürlüğünden alı
nacak vesikalarile birlikte Baş
müdürlük komisyonuna müra
caatları. 

1- Eksiltmeye konulan iş: " ördüncü Umum Müfettişlik mın· 
takası dıshılinde takriben J02 Km. uzunluğundaki Elıiziz-Plür yo
lunun tesviyei turabiye, sinai imalat ve makadam şose inı,ıaahdır. 

-
Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

26- I0-936 tarihinde kapalı 
:zarf usulile eksiltmesinin yapı
lacağı ilan edilen haranın Ça
talçeşme güneyinde inşa edile
cek bir Buzağ tecrid ahırına 

talip çıkmadığından yeniden 
kapah zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 İhale 16-11-936 pazartesi 
günü saat ltite Bursa Baytar 
müdürlüğü dairesinde yapıla
caktır. 

2 Bu inşaatın keşif bedeli 
8247 lira 48 kuruş olup muvak
kat teminat 619 lırndır. 

3 - Bayındırlık genel şartna
mesi, mali ve fenni şartname· 

lerle plan ve mukavele proje· 
sinden mürekkep bir takım mü
nakasa evrakı üç lira mukabi 
linde Hara Muhasebesinden ve-

rilir. 
4 Bu eksiltmeye girmek 

istiyer.ler 2490 numaralı Arttır
ma ve eksiltme kanunu muci
bince ibrazına mecbur oldukla
rı evrak ve vesikalarile müteah
hitlik vesi kası ve teklif zarfla
rına mezkur kanunun tarifatrna 
uygun olarak 16 11-936 tari· 
hinde pazartesi günü saat 14e 
kadar Bursa Baytar Müdürlüğü 
dairesindeki komisyona tevdi 
etmeleri ve münakasa evrakını 
görmek istiyenlerin Buru, İs
tanbul Baytar müdürlüklerile 

1 Hara müdürlüğüne müracaatlara. 

Nafıa Vekaletinden: 

16-11-936 pazartesi günü saat 
15te Ankarada Nafıa Vekaleti 
Malzeme Eksiltme Komisyonun
da Kütahyanrn Tavşanla kaza· 
sına bağlı Domaniç nahiyesin
de Kazmut Eğridere devlet or
manlarından veya hususi mu• 
kave\eli ormanlarandan kesil
mek ve ana hat üzerinde h~r 
hangi bir istasyonda teslim e· ı 
dilmek üzere W.495 lira mu
hammen bedelli 48.500 adet 
normal 780 adet makashk ve 
500 adet köprülük kayın tra
vers kı.pah zarf uıuJile ek
siltmeye konulmuş\ur. 

Eksiltme şartnamesi ve te 
ferrüah 452 kuruş mukabilinde 
Ankarada Vekalet Malzeme 
dairesinden alınabilir . 

Bu işıerin tahmin edilen bedeli 500 000 liradır. 
2- Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavelename projesi. 
C- Bayindarlık işleri genel şartnamesi. 
D Tesvieyi turabiye, şose ve kagir inşaata dair fenni şart-

name. 
E Hususi şartname. 
F - Silsilei fiat cetveli. 
G- Taş, kum, su grafiği. 
İstiyenler matbu Bayındırlık İşleri Genel şartnamesi ve fenni 

şartnamesi dc.irede tetkik ve mütalea ve diğer şartnameleri ve 
evrakı 12,5 lira bedel mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti Şose· 
ler idaresinden ve Elazizde Tunceli Nafıa dairesinden alabilirler. 

3 Vahid fiyatlarında zam yapılan inşaatın eksiltmesi 10 i-
kinciteşrin 936 tarihinde sah günü saat 14 te Elazizde Tunceli 
Nafıa mü.:lürlüğü binasında yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapah zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 23,750 lira muvak

kat teminat v~rmesi ve bundan başka Ticaret Odası vesikasanı 
ve Nafıa Vekaletinden istihsal edilmiş yol ve teferruata müteah· 
hidl~ği elaliyet vesikasını haiz olup göstermesi lazımdır. 

6- Tt-klif mektublara yukarda 3üncü maddede ya:zah saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice knpahl
mış olması lazımdır Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İitanbul Defterdarlığından: 

Keşif bedeli 1202 lira 70 kuruştan ibaret bulunan Vilayet ko· 
n~ğı bahçesindeki Başvekalet Hazinei Evrakı bahçesinin Ebüsıu
ut caddesi köşesinde yıkılmış olan duvarın onarılması işi açık 
eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin. keşif, şartname ve projele
rini görmek için hergün eksiltmeye girmek için de 16-11-936 pa • 
zartesi günü saat 14 de bu işe benzer bin liralık iş yaptıklarına 
dair Nafıa Müdürlüğünden alacakları müteahhitlik ve ticaret oda· 
sı vesikalarile ve 91 liradan ibaret muvakkat teminat akçelerile 
Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

Aydın Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmiye konulan iş: Aydın İlinde Memleket hattaneıi 
pavyon inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 15.690 lira 45 kuruştur. 

2- Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A Eksiltme 4artnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Bayandırhk işleri genel şartnamesi, 
D Fenni şartname, 
E- Keşif, metraj cetvelleri, 
F- Projeler. 
İstiyenler bu evrakı Aydan Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

3- Eksiltme 22-I0-936 tarihinden 12-11-936 perıembe günü 
saat 15 te Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1176 lira 78 kuruş-

luk muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki veıika
ları haiz olduğunu göstermesi lazımdır. 

A- Vekaletten alman müteahhidlik vesikası. 
B- Bu gibi yapı inşaata yapbğma dair ehliyet VP.sikası. 
C- Ticaret Oda11nda kaidli olduğuna dair vesika. 
6- Teklif mektubları üçüncü maddede yazah saatten bir Hat 

evveline kadar Encümene getirilerek makbuz mukabilinde veri
lecektir. Potta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dıt zarfm mühür mu· 
mile iyice kapatılmış olması li'zımdır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 

Nafıa Vekaletinden: 
16 birincikinun 9.1() çarşamba günü saat 15 te Ankarada Nafıa 

Vekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında GO 000 lira mu 



hamroen bedelli 35 basit ve 
İngiliz makasının kapalı zarf 
usulile eksiltmesi yapılacaktır. 
Eksiltm .. şartnamesi ve tefer
ruatı 3 lira mukabilinde Anka· 
rada Vekalet Malzeme müdür· 
lüğünden alinabilir. 

Muvakkat teminat 4250 lira· 
dır. 

İsteklilerin teklif mektu bları· 
nı Nafıa Vekaletinden alınmış 
mü.teahhidlik ı. esikasile birlik
te 16 birincikanun 936 çarşam· 
ba günü saat 14 e kadar Mal· 
zeme müdürlüğl:ne vermeleri 
lazımdır. 

... 
* • 

Niğdede 6420 lira bedeli ke
şifli bir santral iki muhavile 
binası inşa edilecektir. Bak: 
Elektrik sütununda Niğde Be
lediyesinin ilanına. 

3 -Elektrik, Havagazı. 

Kalorifer Tesisat ve 

Malzeme 
----------

~.laziz Halkevi 

Başkanlığından : 

1- Eksiltmeye konulan iş: 

Elaziz Halkevi kalorifer tesisa 

tıdır. Keşif bedeli 13821,tO li
radır. 

2- Bu işe ait şartnameler 

ve evrak şunlardır: 
A Eksiltme şartnamesi. 

B -- Mukavele projesi. 
C- Nafıa işleri şeraiti umu

miyesı 

O - Tesviyei turabiye. şos ~ 

ve kargir inşaata dair fenni 
şartname. 

E- Hususi şartname. 

F - Keşif cetveli, silsilei fiat 
cetveli, metraj cetveli. 

G - Proje, grafik. 
İstiyenler bu şartnameleri ve 

evrakı bedelsiz olarak İstanbul 
Halk Partisi Katibliğinden ala
bilirler. 

3 Eksiltme 19-lü-936 tari-

hinden itibaren 9-11-936 günü 
saat l 7de Elaziz Halkevinde 
yapılacaktu-. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 

5- Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 1036.58 lira mu
vakkat teminat vermesi, bun-

dan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

6- Teklif meldubları yukar· 
da 3üncü maddede yazılı saat

ten bir saat evveline kadar 
Elaziz Halkevine getirilerek 
eksiltme komisyonu reisliği.11e 
makbuz mukabılinde verilecek
tir. Posta ilt gönderilecek mE:k· 
tubların nihayet 3üncü madde
doe yazılı saate kadar gelm!ş ol· 
ması ve dış zarfın mühür mu
mile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 

l - Mekteb makine labora
tuarı için lüzum olan Turbo
Elektrik grupu kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmuştur . 

2- Eksiltme 21-12-936 pa
zartesi günü saat 15 te Gü· 
rnüşsuyunda Mektep binası 
içindeki komisyonda yapılacak
tır. 

3- Muhammen bedeli 19500 
ve ilk teminatı 1463 l;radır. 

4- İstiyenler şartnamesini 

mekteb idaresine müracaatla 
parasız alabilirler. 

5- Teklif mektubları 2 inci 
maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderile-

cek mektubların nihayet 2 inci 
maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın 

mühür mumile iyice kapatılmış 
bulunması şarttır. 

Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

Niğde Belediye Riyasetinden: 
l - Niğde şehrinin nafıa vekaletinden musaJdak elektrik pro

jesi mucibince yapılacak olan elektrik tesisatı 1-11-936 tarihinden 
itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. 

2- Münakasa 15-12-936 tarihinde salı günü saat l5te Niğde 
belediye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Tesisat üç kısma ayrılmıştır: 
A- Santral binası 2 muhavvile binası: yer altı kablosu için 

tuğla, kum, ve direk diplerine konulacak taştan ibaret olup he· 
yeti mecmuasının bedeli keşfi 6420 lira olup yüzde 7,5 teminat 
akçası 485 liradır. 

B - 303 adet ağaç direk bedeli keşfi 1415 lira olup yüzde 7.5 
teminat akçesi 107 liradır. 

C- 150 beygirlik buhar lokomobili alternatör, tablo, santral 
muhavvileııi, santıralın diğer teferruatı, santral binası ile şebeke 

arasındaki kablo çıkış tertibatı, yeraltı kablosu ve 2 adet mu
hav .-ile merkezi techizatı ve şebekeden ibaret olup mezkur tesi
satı Mersin Gümrüğünden Niğdede santral yerine kadar nakliye
si de dahil olmak üzere keşif bedeli 37974 lira olup yüzde 7,5 
teminat akçası 2848 liradır. 

Bu 3 kısım tesisat ayrı ayrı münakasaya konulmuştnr. Her 
üçüne birden talip olanların da teklifleri kabul edilir. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır: Proje ve teferruatı, fenni 
şartname, keşifnameler, eksiltme şartnamesi, mukavdename nu
munesi. Talip olanlar hu evrakı Niğde Belediyesinden İstanbulda 
Taksimde İstiklal apartımanında elektrik mühendis Hasan Halet· 
ten; ve Ankarada Şehremaneti heyeti fenniye müdür muavini 
mühendis Asımdan alabilirler. 

5- Muı. akkat teminat yüzde 7,5 olup kanun mucibince bu 
teminat ve teklif mektubu ihale saatinden bir saat evvel belediye 
riyasetine tevdi edilmiş bulunacaktır. 

6- Münakasa 2490 No. lu kanuna göre yapılacaUır. Talip 
olanların bu kanun mucibince vs eksiltme şartnamesinde talep 
edilen bilumum vesika birlikte o gün mürakasada hazır bulun
maları ilan olunur. 

4-İfaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 

Komisyonundan: 
Tutarı 3900 lira tahmin edilen, çeşit ve her çeşitten alınacak 

mikdar parasız komisyondan alınacak şartnamede yazılı bulunan 
26 çeşit tıbbi ecza 17-11-936 salı günü saat 14 te açık eksiltme 

1 

us ulile salın alınacaktır . Eksiltmesine girmek istiyenlerin belli 
gün ve saatte 292 lira 50 .kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
banka mektubile komisyonumuza baş vurmaları . 

Gazi Antep İlbay,lığından: 

Gazi Antep Memleket hastanesi için 119 kalemde yazılı 2113 
lira kıymeti muhammeneli eczai tıbbiye satın alınacaktır. Talip 
olanların liste ve şartnameyi görmek üzerf': İstanbul Sağlık Di
rektörlüğüne müracaat eylemeleri ve ihale tarihi o1an 19- J 1-936 
perşembe gününe kadar teklif mektublarile 159 lira teminatların1 
Gazi Antep ili Daimi Encümenine göndermeleri ilan olunur. 

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

M. M .. V. Satınalma Komisyonundan: 
9100 metro mavi renkte kaputluk kumaşa talip çıkmadığından 

yeniden ka.palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edilen be
deli 26,845 lira olup ilk teminat parası 2013 lira 38 kuruştur. İha· 
lesi 17-11-936 sah saat 15tedir. Şartnamesini almak ve nümune· 
sini görmek istiyenlerin 135 kuru~ mukabilinde M. M. V. Satın
alma Komisyonundan alınır. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
Eksiltmeye gireceklerin kanunun istediği vesaikle birl~kte teklif 
ve teminat mektublarını en geç ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna verme· 
leri. 

6-Miiteferrik 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

K:ıpalı :ıarfla ihalesi 27-11-936 tarihinde yapılacağı ilan edilen 
Gonyometro şartnamesinin müddete ait kısmında tadilat yapıl
masına lüzum görüldüğünden şimdiye kadar İdareye müracaat e
derek şartname almış olanların ellerindeki şartnamelerle bera
ber Merkez Rıhtım hanındaki Tahlisiye Umum Müdürlüğü satın
alma komisyonuna müracaatleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

. M~hammen .bedel~ l 15 lir~ 89 kuruş olan 23,360 kilo pamuk 
ızole oakır bobın telıle 171 kılo muhtelif ebadda galvanize çelik 

2 İkinci Teşriıı 

bandaj telleri müteahhidin nam ve hesabına 4-11-936 çarŞB~i' 
nü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilinde 1 inci ıŞ e 
müdürlüğü tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. . Çe 

Bu işe girmek istiyenlerin 870 kuruşluk muvakkat te~ I ~ 
ve 2490 sayılı kanunun 4üncü maddesi mucibince bu işe gır 
ğe manii kanuni bu.lunmadığına dair beyanname ile pazarlık 
nü saatine kadar komisyona müracaatleri lazımdır. Bu işe 
şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır . 

Ayvalık Belediye Reisliğinden: .~r 

Ayvalıkta Cumhuriyet alanına dikilecek olan Atatürk he;ııır 
linin maketi ve projesi yapılmak üzere rnüsabak;ıya konul~ıı ~·ı 

H~ykel at üzerinde askeri kıyafette olacaktır. Heykel~ Jır' 
desi lzmir taşından ve heykel bronzdan ve projesi 12,UV" 
üzerinden olacaktır. ~'' 

Proje ve maketler Dahiliye Vekaleti Anıtlar komisyoC 11te' 
tetkik edilerek birinciye 300, ikinciye 100 lira mükafat (t 

cektir. a 
Müsabaka I0-12-936ya kadar devam edecektir. Talibleritı .01~;n 

ne kadar maket ve projelerini "Belediye reisliğine vermeler• 
olunur. 

Istaubul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Bolayır açığında magruk Barbaros ve Helas feneri açığ111~~D 

Majestik zırhhları üzerine konacak iki şamandıranın ınah11 

vazıları işi pazarlıkla talibine ihale edilecektir. 
İsteklilerin 4 11-936 çarşamba günü saat 14te Komisyoıııı ı1' 

racaatları ilan olunur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti İskan Umutll 
Müdürlüğünden: 

1 
1- Orta Anadolu Vilayetlerine yerleştirilen göçmenler 

fenni şartnamesi dahilinde 5 bin aded pulluk imali eksiltıt' 
konulmuştur. V 

Bu pulluklara aid fenni ve idari şartnameler Ankarada ı~. 
Umum Müdürlüğünde ve İstanbulda İskan Müdürlüğünde rıte 1 :,ı 
olup talipler resmi tatil günlewi haric olmak üzere hergürı 5 

9 dan 17 ye kadar bu şartnameleri alabilirler. 
2- Pazarlıkla ihalenin 10-11-936 salı günü saat 

Vekaletinde hususi komisyonda yapılacağı. 

b) M Ü Z A V E D E L ~ 
1-Müteferrik 

inhisarlar İstanbul Tütün Fabrikasından : 
Tahmini 

Aded Kilo 
3000 Buhar kazanı 

15000 Hurda demir ve saç 
6000 Kullanılmış tuğla 

Yukarda cins ve tahmini miktarları yazılı ıskarta ın•ıı: 
10-11-936 tarihine raslıyan salı günü saat 14te pazarlıkla ~-• 1' 1 
caktır. isteklilerin malları görmek üzere hergün ve pazarlı 1 
de yüzde 15 güvenme paralarile birlikte Cibalide inhisarl•r 
tün Fabrikasına müracaatları. 

İstanbul Orman Direktörlüğünden: 
Bakırköy kazasında müsadere edilen 365 kental meşe od 

22-11-936 tarihin~ kadar hir ayda pazarlıkla satılması kazayı 
kur Komisyonunca karar verildiğinden isteklilerin o tarihe 1' 
her gün Bakırköy kazas1 Orman Memurluğuna müracaatları 

İstanbul 3üncü icra Memurluğundan: 
·ıı! 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen muhtelif cı 
karpin, terlik, patik ve kunduracılığa ait eşya 2-11-936 paı11 ' 
günü saat 16 dan 17 ye kadar Sultan hamamında 2 inci Va1'1 

7 numaralı ardiye önünde Te kıymetinin yüzde 75 ini bulfJ1
1 

takdirde 2inci arttırma suretile 6-11-936 cuma günü saat it\ 
17 ye kadar ayni mahalde satılacağından taliplerin mabıı1 

memuruna müracaatleri ilan olunur. 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadel 
Kaput Bezlerinin tip ve vasıfları hakkında 

Kararname No; 2 5419 
Milli endüstrimizin mühim şubelerinden biri olan pııı' 

mensucat sanayiinin yersiz bir rekabetin tesiri altında 1'' 
ve bu rekabetin bez vasıflarının bozulmasını intac eyJeıı1 
olduğu anlasıldığından rekabetin doğurduğu kalite bozu1'1ıJ 
önlemek ve bundan en fazla müteesir olan kaput bezlerirıİI' t 
sıflarını tayin etmek üzere hazırlanan ilişik kararın, ticare~ 
şişin men'i ve ihracatın mürakabesi ve kontrolü hak~ında~ 
sayılı kanunun verdiği salahiyete dayanarak tatbiki; lktısll 
killiğinin 15-8-936 , 7-10-936 tarih ve 613, 11523 sayılı teı1'~J 
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Maliye, Ziraat ve Milli J'vfll 
Vekılliklerinin mütaleanameleri üzerine İcra Vekilleri HeYe 
14-10-936 da onanmıştır. 14-IO 93tİ 

Madde 1 - Türkiyede dokunan metre murabbaları ıı 
gram arasındaki kaput bezleri apre ve haşıl hariç aşağıdıı e 
edilen asgari evsaf ve sıkletlerdeki tipler üzerinden imal 

• 



ıı' 

Çözgü N 
Tip 1. 

~tk o. 6 

Ç·· 1 No. 6 
Otgij i6 ~Ut cm. 

1 cnı 12 Ilı• • 
8•kleti. 300 Gr. 

~Oıg" N 
Tip. 2. 

~ u o. 8 
lkı N 8 Çaıg" 0

• 18 ~ u cm . 
tkı cm 13 

~ . 
~f 2 sıkleti. 255 Gr. 

µ• öıg" N 
Tip. 3 

u o. 12 
\tkı No. 12 

c• rnıgü cm. 2.l 
e' ~tkı cm. 20 

a 
llı2 sıkleti. 230 Gr. 

ı•~ .. Tip 4 
Ç0 tgü No. 12 
~lkı No. 12 
Çatgü cm. 16 
~lkı cm. 15 
'12 sıkleti. 165 Gr. 

1 \öı ·· N 
Tip. 5 

gu . 12 
A.tkı No. 12 
ÇOtgü cm. 19 
A.tkı cm. 16 
ltı2 sakleti. 185 Gr. 

\özgü No: 
Tip 6. 

12 
A.tkı No: 14 
\öıgü cm. 19 

1~ .ı\tkı cm. 15 
f lll2 sıkleti. 170 Gr. 

\özgü No. 
Tip 7. 

14 

Atkı No. 12 
\özgü ~m. 18 
.ı\tkı cm. 15 
ltı2 sıkleti. 160 Gr. 

\özgü No. 
Tip 8. 

14 

.ı\tkı No. 12 
~özgü cm. 20 
ı\tkı cm. 16 
1\\2 sıkleti. 175 Gr. 

<;'.özgü No. 
Tip 9. 

14 
ı\tkı No. 14 
Çözgü cm. 19 
Atkı cm. l5 
ıtı2 sıkleti. 155 Gr. 

Tip 10. 
Çözgü No. 14 
Atkı No. 14 
Çözgü cm. 16 
Atkı cm. 14 
trı2 sıkleti. 135 Gr. 

Tip ı l. 
Çözgü No. 16 
Atkı No. 16 
Çözgü cm. 16 
Atkı cm. 16 
trı2 sıkleti. 125 Gr. 

Tip 12. 
Çözgü No. 18 
Atkı No. 16 
Çözgü cm. 18 
Atkı cm. 16 
trı2 sıklet!. 125 

Tip 13. 
Çözgü No. 20 
Atkı No. 20 
Çözgü cm. 22 
Atkı cm. 20 
tn2 sıkleti. 130 Gr. 

Madde 2- Birinci maddeJe 

tikredilen tipler için tesbit edi
len ip\ik numaralarının kontrol 
trıuayenelerinde+ 1,5 numara to
lerans kabul edilir: ancak bu 

tolerans tayin edilen asgari m2 
~•klctlerini değiştirmeğe bir se-
ep teşkil edemez. 

Madde 3- Bezlerin imal ve 
ısı "h a ında kullanılan haşıl ve 
llPre miktarı bez m2 sıkletinin 
:Yiizdt- l 5inci tecavüz edemez. 

Madde 4- Bilumum top u· 
Z\lnlukları 34) metredir. 

Madde 5 - Bezler 70 75-80-
85-90-?00· ll 0-120-130 ve 140 
cm. genişliklerde imal edilir. 
Gramajda değişiklik olmamak 
şartile enlerde ütüsüz mallarda 
1 cm. ütülü mallarda 2 cm. 
tolerans kabul edilir 

Madde Ü- Muayyen bir tip
te: 

a) tel adedleri sabit kalmak 
şartile ipliğ numaralarını ka
lınlaştırmak, 

b) iplik numaralarını muha
faza etmek şartile tel adedlc· 
rini artırmak, 

Suretile müşteri lehine gra· 
maj arttırabilinir. 

Madde 7- Birinci maddede 

1 
1 

lik ve uzunluğunu silinmiyecek 
bir tarzda vazetmeğe mecbur

durlar. Ayrıca toplara marka 
vurmakta müessesel"'r serbest
tirler. 

Madde 8 Resmi GazetP ile 
ilan tarihiudt!n itibaren 15 g ün 
zarfında fabrikalar ilan edil en 

I tipler üzerinden imalatta bulun· 
mal.. mecburiyetindedirler. 

) 
Stokların birincikanun sonu· 

na kadar perakende ellere ge
çirilmiş olması iazımdır. Bu 
müddet narfında perakende 
ellere geçirilmiyen mallar ilan 1 

edilen tiplerden hangisine uy· 1 
gun ise o tipe göre ~amga vu
rularak satılacaktır. IJan edilen 

1 

zikredilen bezleri imal eden 
müesseseler foplara, müessese· 

tiplere uygun olmıyan mallar 
evsaf ça kendilerinden bir de· 
rece aşağı tipe göre damgala· 
nacaktır . 

l nin ismini Vekaletçe ilan edi
len tip numarasını, . bez geniş-

<Resmi Ceride, sayı 3447} 
27-10-93() 

J ?_ ~~=====w~~~====-~-=-=~ 

1 İnhisarlar U. Müdürlü.ğünden: 
ı 
1 1 - Şartnamesi mucibince sigara makinelerinde kul

lanılmak üzre muhtelif ebatta (47,800) adet keten şerit 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 3-11-936 tarihine rac.;tlıyan sah gunu 
saat 14 de Kabataşta Levazım veMübayaat şubesindeki 

Ah!Il komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler her gün parasız olarak sözii geçen 

şubeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan ğün ve sa· 

atte yüzde 7,5 ğüvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona müracaatları lazımdır. (2120) 329 4-4 

• * • 

200 Adet 18 200 küçük zımpara taşı Rapit 

200 >> 19 200 büyük ., taşı Rapit 

1- Numune ve şartnamesi mucibince yukarda eb,adı 

yazılı 400 adet zımpara ·taşı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık J. 1 l-936 tarihine rastlıyan salı günü saat 
saat 15 de Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır, 

3- Şartnameler her gun parasız adı geçen şubeden 

alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte ısını geçen 
komisyona gelmeleri lazımdır. (2273) 349 4- 4 

. . 
1- Nümune vs şartnamesi mucibince 50 000 kilo sik· 

ıop çemberi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık l 2· 11-936 tarihine raslıyan perşembe gü· 

nü saat l4te Kabataşta Levazım ve \lübayaat şubesinde · 
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri lazımdır. (2555) 375 2 - 4 

! - §EW!m_ --

İstanbul Belediyesi ilanları 

Kilo 
800 Cerrahpaşa hastanesine 

1300 Hasseki hastanesine 
90 Beyoğlu ., 

~O Zeynep Kamil hastanesine 

2310 
Hastahanelere 937 mayıs nihayetine kadar lüzumu o

lan reçel müh:ahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye 
konulm"Jştur. Bir kilo reçele 62 kuruş fiat tahmin olun
muştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İs· 
tekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 107 lira 42 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
12- t 1-936 perşembe günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (B) 37 4 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lsmail Girit 

:r 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevı 
Galata Billur sokak No. 10 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rıhtım Han, f el. 44870-7-8-9 . ,,_ 

Beklenen vapurlar 
QUIRINALE Salı 3-11 saat 17 

de Trieste, Venedik, Brindizi, 
ve Pireden. 

MERANO Çarşamba 4-11 saat 
7de Cenova, Napoli, ve Pire 
den 

AVENTINO Çarşamba 4-11 
saat 7de Tuna, Köstence, 
Varna, Burgazdan 

Hareket edecek vapurlar 

MERANO Çarşamba 4-l 1 saat 
16 da Burgas, Varna, Kös
tence, Sulina, Galatz ve Braila 

A VENTlNO Çarşamba 4-1 l saat 
17 de Pire, Napoli, Marsilya 
ve Cenova 

ALBANO Perşembe 5-11 saat 
IOda Trieste, Venedik, Brin
dizi, Pire, İzmir ve Selanik · 
ten 

1 ALBANO Perşembe 5-11 saat 
17 de Burgas, Varna, Kös
tence, Novorossisk, Batum, 
Trabzon, Samsun. 

BOLSENA Cumartesi 7-l 1 saat 
7de Batum, Trabzon, Sam· 
sun, Varna ve Burgazdan 

ClLıCIA Pazar 8-11 saat IOda 
Köstence, Varna ve ~urgaz· 
dan 

CELIO Çarşamba 11·11 ı:aat 
12de Triestc, Venedik, Brin 
dizi ve Pireden 

ABBAZIA Çarşamba 1 1-11 saat 
IOda Trieste, Venedik, Brin
dizi, Selanik ve Kavalladan 

CAMPIDOGLIO Perşembe 
12-11 saat 7de Cenova, Na
poli ve Pireden 

ASSIRIA Pe. şeınbe 12-11 saat 
7de Tuna, Köstence, Varna 
ve Burgazdan. 

QIURINAL çarşamba 18-1 l saat 
9 Trieste. Venedik, Brindi· 
zi , Pireden 

SERANO çarşamba 18- 11 saat 
7 Tuna, Köstence, Varna, 
Burgazdan. 1 

- 1 
SPARTIVENTO çarşamba 18· 1 

11 saat 7 Cenova, Napoli, Pi-
reden ' 

İSEO perşembe IH-11 saat 10 1 

Trieste, Venedik, Brindizi, 1 

İzmir, Selanikten 
ı\LBANO cumartesi 21-l l sa

at 9 Batum, Trabzon, Sam· 
sun, Varna, Burgazdan 

KAMPİDOGLİO pazar 22- t 1 

saat 7 Köstence, Varna, 
Burgazdan 

CELiO çarşamba 23 11 saat 9 
Trieste, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

ratelli S P ER CD! 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Roıal 

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

teş. 936 

U L YSSES vapuru 26-31 1 ci 
teşrin 936 

Nerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ~in 
hususi ve seri. seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
landez Kumpanyası ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li· 

manian için doğru !~onı,imen· 

tol ar verilir. 

QUIRINALE Cuma 6- l 1 saat 9 
Galata rıhtı:nından Pire, Bri.n· 
dizi , Venedik ve Trieste. 

ASSIRIA Perşembe 12-11 saat 
17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi
re, Patras, Santi-40, Brindizi, 
lnkona, Venedik ve Trieste. 

MERANO Çarşamba 18-1 J saat 
17 Pire, Napoli, Marsilya ve 
Genova 

SPARTIVENTO Çarşamba 
18-11 saat 17 Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz, ve 
Braila. 

QUIRINALE Perşembe 19-11 
saat 20 Galata rıhtımından 

Pire, Brindizi, Ve nedi k ve 
Trieste. 

ISEO Perşembe 19-11 saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, Ü· 
dessa, Batum, Trabzon, Sam
sun, Varna, Burgaz. 

ALBANO Cumartesi 21-11 saat 
17 Selanik, Midilli, lzmir, Pi
re, Patras, Brindizi, Venedik 
ve Trieste. 

CAMPIDOGLIO Pazartesi 23· 1 l 
snat 12 lzmir, Selanik, Pire, 
Patras, Napoli, Marsilya ve 
Cenova. 

CALDEA Çarşamba 25-l 1 saat 
17 Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Galatz ve Braila. 

CELIO Perşembe 26-1 l saat 20 
Galata rıhtımından Pire, Brin· 

dizi, Venedik ve Trieste. 
AVENTINO Perşembe 26-11 

saat 17 Burgaz, Varna ve 
Kôstence. · 

İTHALAT SER VİSI 

Amsterdamdan beklenilen 
vapurlar. 

BACCHUS vapuru 
UL YSSES vapuru 

19-J0-936 
20-10-936 

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 

----~·--------------~-----
Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu • 
Demiryolları " 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galatn Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon: 44792 

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

caat olunur. 
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Construction-Reparation-Travaux Publicsl 
-Materiel de Construction-Cartographie 

Traverses en boia de hetre : Normales : 48300 p.- 90<495 5774 75 Pli cachete Dir. Materie~ Min. Trav. Pub. Ank. 
pr. aiguilles : 780 p.- pr. ponts: 500p.-de la 
foret Egridere (Tavchanli) ou d'une foret privee 
(eah. eh. P. 452). 

Aiguilles: simples: 35 p.· Anglaise : 1 p. (cah.ch.L.3) 
Nivellement, travaux d'art et constr. macadam sur 

la route Elaziz-Plur(102 km)(ai.) (cah. eh. L.12.5). 
Constr. c~table pr. isolement des veaux (a Tchatal

tcheehmt'') (aj.) (cah. eh. L. 3) 
Constr. d'un pavillon pr. l'hôpital regional. 
Rı;par. 2nde partie mur demoli du Konak Vilayet 

(rue Fboussout). 
Constr. d'un bii.timent pr. eentrale electr. et de 2 

bat. rr. transformateur (voir plus bas electricite) 
Constr. batiınent des PTT. a Ketchieuren. 

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

Medicaments : 26 lots. 
Produits pharmaceutiques: 119 lots: (pr. hôp. regional) 

lnstallation et Materiel d'Electricite, 
de Gaz, de Cha.uffage Central 

Installation electr. Nighde (constr. batim. pr. cen· 
trale et transform.- Fournıt. poteaux (303 p.)
Alternateur iı locomobile 150 CV.accessoires di· 
vers, cables ete. 

Groupe lnrbo-electrique pr. le laboratoire mecanique 
lnstallation de calorif ere a la maison du peuple. 

Habillement - Chaussures et Materie1. 

Etoff e bleue pr. capotes: 91COm. (aj.) (cah.ch.P.135). 

60000 - 4250 -
" 

,. 
500000 - 23750 

" 
Oir. Trav. Publics Toundieli. 

8247 48 619 - ,, Direction Veterinaire Boursa. 

15690 4 51176 ?8 
" 

Com. Perm. Vilayet Aydine. 
1202 7( 91 - Pub~ique Dır. Bieııs Nationaux Istanbul. 

6420 - 481 - Pli cach. Municipalite de Nigde. 

9659 81 735 - Gre a gre Dir. Gen. PTT. Ankara. 

3900 - 292 50 Publique Com. Ach. Comm.Geo.Gend.Anlc. 
2113 - 159 - Com. Perm. Vilayet Gaziantep. 

1 

" 

45809 - 3436 - Pli cach. Com. Perm. Municipali te Nighde. 

19500 - 1463 - ,, Com. Ach. Ec. Sup. Ingen. Gumuch. 

13821 10:1036 58 
" 

Presid. maison du peuple Elaziz. 

, 

26845 -•2013 38 Pli cach. Com. Ach. Min. Def. Nat. Aakara 

16-11-36 ı : 15"' 

' 

- 16-12-36 15 ..... 

Dir. ChauaseeaMin. Trav .Pub. Ank. 10-11-36 14 / 

Compt. Hara de Karadjabey. 16-11-36 15 / 

15 / 

Dir. Trav. Public Vilayet Aydine. 12·11-36 
- 16 ·11-36 14 / 

- 15·12-36 15 
13-11-36 ıı / 

ıs 
..... - 23-I 1-36 

- 17-11-36 14 
Direction Hygiene Istaobul. 19-11-36 ..... 

__/ 

lng. electr. H. Halet, istiklal App. 15-12·36 15 / 
Taxim-lng. Serv. Techn. Munic. 
Ankara-Anim. 

- 21-12-36 15 
Secret. Parti du peuple lsbnbul. 9·11-36 17 / 

__/ 

17-11-36 15 / 

------------------------------~---------- --~----ı------·-----~- -------------------------~ --------------------------~·~--------··...__.,/ 
Divers 

Fabrieation de 5000 charrues pr. les immigres 
Arıatolie centrale. 

Gre a gre Oir.Etablis.Min.Hyg.et Ass.Sociale Dir. EtablıasementAnkara-Istanbul 10-11-36 

Fil en cuivre pr. bobine (isole avec du coton): 
23360 k. - Fils d'acier galvanise pr. bandage 
(diff. diametres): 171 k. 

115 89 8 70 
" 

1. Com. Expl. Ch. Fer Et. H. pacha. 

Concours pr. projet et maquette relatifs iı une sta· 
tue d'Ataturk (2 prix). 

L300 et 100 - - Municipalite d' Ayvalik. 

Des modificationıı ayant ett"· faites dans le cahier 
descharges re latif au goniometre, les in tereues 
sont pries de s'adresser a la Direction duService 
Sauvetage. 

Pose de 2 bouees au large des phares Barbaros et 
_ Helas (Bolayir). 

lndustrie - Finances - Commerce 

-

-

- - Oir. Service Sauvetage Galata. 

- Gre iı gre Dir. Commerce Maritime lstanbul. 

L'exportation en Angleterre des grains 

de millet et le son 

Les echantillons deıtines a l'exposition Le Turkofis a informc les intereBSeS que les grains de 

d millet et le son pourront etre introduits en Angleterre 
es ouvrages manuels 

soua la rubriques des cereales. 
Les cchantillons destincs a l'exp<>sition des ouvrages 

ınanuels qui sera ouverte le 28 du mois a Ankara ont Les dispositions de l' art. 32 du decret·loi 

co~ınencc iı f:tre envoycs a la capitale. Les echantillons de mai 1936 
prelevcs du musce de Top Kapou seront expedies dana Le decret-loi, promulgue en mai 1936, specifiant que, 
un Y.agon sprcial. ile seror.t exposes dans la section des dans le cas oiı l'on ne procederait pas dans un delai de 
ouvrages de nos aieules et aieux. Ces echantillons ayant six mois a des exportations contre les importations ef
une grande valeur et leurs pareils ne se trouvant nullc fectuees des pays auxquels sont appliquees les dieposi· 
~art ailleurs, ils ont ete assures pour quatre cent mille tions de l'art. 32, la contrevaleur de la marchandise im
lıvres contre les risques d«" voyages. Les ouvragcs ma- portce se trouvant deposee a la Banque Centrale aera 
nu.els. e~voyes des differentes parties du pays sont eva- portee iı l'actif du Tresor. 
luPs n cınq cent mille livres. •-----------------------
.. On croit que le palais de l'exposition contiendra dif· 
fıcılement tant d'cchantillons varies. 

il a ele p t . . 1 . d . t. . f' or e a a conna.ıssance es ın eresses, a ın 
de ne p:ıs donner lieu iı des malenteodus, que oette dis
~osition ne s'Ctendait pas aux operations effectuees ante-
rıeurement ' J · • d d · t 1 · d h a a mıse en vıgueur u ecre · oı a oc. 

VISITEZ L'URSS 
VOUS Y VERREZ : 

- Le niveau eleve de l'industrie et de l'agriculture, 
qui ont reçu un essor particulier a la suite du mouvement 
Stakhanov; 

4·11·36 ıo .,,.. 

jusq. 10-12-36 

I< 

27-11-36 -
I• 

4-11-36 

- Les conditions sociales et materielleı dea travailleur• 
- La v}e de la jeunesse et dcs enfants ; 
- Les musees et les expositiona (economie nationale 

sciences, arts, culture) ; 
- Lea creations des arta sceniques et du cineına ; 
- Le ayateme de l'instruction publique: ecoles ınoye" 

nes et euperieures, etabliasemeots prescolaires. 
- L'organisıtion de la sante publique et celles de 

assurances socialea ; 
- Le developpement dea aports: epreuves sporti~e 

et olympiades, sur les stades et dans leı parcs de ,ol 
ture et de repos. 

INTOURIST 
vous garantit tout le eonfort desirable 

INTOURIST 
met a votrc diaposition des guides qualifies, des hôtel' 
confortables et des moyens de transport moderneS· 
Pour tous rensetgneme.nts et l'achat des billet9 ;e 

cartea de tournecs en URSS, s'adresser aux agentl 
l'lntouriıt. 

G. Schembri et Figli Hovaghimian Han 
ler Etage Teleph. 42653 
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