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ı muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki 
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vesikaları haiz olup g-ös ~ermesi lazımdır. Nafıa Vekaletin· 
den tasdikli ehliyet: vesikası ve fenni mes'uliyeti olacak : 
diplomalı mühendis, mimar veya fen memuru iıtihdam e-

) . 
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~MÜNAK AL. 
lllşaa . 
~amırat-Nafıa işleri ve Malzemesi· Harita 

İzmir İli Daimi Endümeninden: 

l4 ş 
l~c'i• ~?at 938 pazartesi günü saat 1 l de ihalesi yapı-
lı ~lilbı an edilmiş olan 120055 lira 23 kuruş keşif bedel· 
'tfll'.b ta:~çe karaburun yolu eksiltmesinio o günün bay· 
ttı~ iiin ı ıne raıtlamasmdan ötürü 17 şubat 938 perşem-

., li saat 11 re bırakıldığı ilan olunur. 
• • 

"Urı~n'Yındırhk-Tokatbatı·Mahmutlar yolu üzerindeki köp· 
i'nn ltı~:arılmuı 1273 lira 22 kuruş açm tutarı ile ve 15 
249() 

8 
etle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 

?att•ri}ay~~ Yasa hükümlerine göre hazırlıklara ait temi· 
ıl d,i ... ~ •rlikte 3 Şubat 9938 Perşembe gün saat l I de 

..... en u c ınenine b11ş vurmaları. 

Kayseri Vilayetinden: 

t - Eksiltmeye lrnculan iş: Kayseri merkezinde yapı· 
lacak Vali Konağı inşaatı olup bedeli keşfi 38402 lira 

36 kuruştur. 
2- Bu işe aid şartnameler ve evrak şunludır: 
A - Ekıiltme şartnamesi. 
B- Mukavele proje&i 
C- Nafıa i~leri şeraiti umumiyesi. 
D - Tesviyei tür.ıbiye, şose ve kargir inşaata dair 

fenni şartname. 
E- Husuıi şartname. 

F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G- Proje grafik. 
lıtiyenler bu şartnameleri ve evrakı Kayseri N&fıa 

Müdüriyeti ve Vilayet Daimi Encümeni kaleminde göre· 

bilirler. 
3- Eksiltme 21.2.938 pazarteıi günü sart 15 te encü· 

meni vilayette yapılacaktır. 
4 - l~ksiJtme kapalı zarf usulile yapllacaktır. 
5 - Eksiltmeye a-irebilmek için ivteklilerin 2888 lira 

decekleriue dair Noterlikten tasdikli taahhüdname. 
6 Teklif mektublnrı yukarıda yazılı saatten bir saat 

evveline kadar Encümeni Vilayeti getirilecek Eksiltme 
Komisyonu Reiıliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubların niyahet muayyen 
saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
kapatılmış bulunması lazımdır Poıtada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komi .;yon Başkanlığından: 

Kabataş ve Salıpazarı muhafaza kulübeleri tamirleri· 
nin 31.1.938 pazartesi günü saat 15 te pazarlığı yapıla· 

caktır. 
T asmlanmış tutarı 204 lira 82 kuruş ve ilk teminatı 

13 liradır. 
Şartname ve keşif cetveli komisyondadır. Görülebilir. 
isteklilerin gün ve saatinde bu gibi işleri baıardıkla· 

rını gösterir vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Ga
lata eski İthalat Gümrüğü binasmdaki Komisyona 2el· 

meleri. 

Çorum Nafıa Müdürlüğünden : 

4 2-938 cuma günü saat 15 te Çorum Daimi Encüme· 
ninde ihalesi yapılmak üzere 13,000 lira keşif bedelli has· 
tane paviyonu ikmali inşaatı kapalı zarf usulile eksiltme· 
ye konmuştur. Şartname, plan, keşif ve buna müteferri 
diğer evrak Çorum Nafıa dairesinde görülebilir. Muvak

kat teminat 975 liradır. 
İsteklilerinin teklif mektublarile bu işi yapabilecekle· 

rine dair Nafıa Vekaleti t:hliyetnamelerini ve Ticaret 
odası vesikalarını ihale günü saat t 4 e kadar Komisyo· 

na vermeleri lazımdır. 

Akhi5ar C. H. P. Ba~karılığından : 

Bedel ke~fi 45 hin lira olan Ald1isar Parti ve Halkevi 
binasının yapılma ı i~i kapalı zarf usulile ek::ıiltmcye konul· 

muştur. 
İhale 28.2.938 paznrte i günii ~aat 10 da Parti binasında 

müteşekkil komi,yondn yapılacaktır. Taliplerin şartname. 
mukavelename ~uretlerile projeleri 7.5 lira mukabilinde Par· 
ti başkanlığından alahilccekle ri ilan olunur. 

• • • 
Yeni halde ıebıe paviyonu yaptmlma11. Bak: iat. BelediyHi 

ilanlarına. 
>> 

Mensucat.Elbise·l undura-Ç<tmaşır v .s. -----------· -
İstanbul Levazım Amirliği Satanalma komisyonundan: 

Ask.eri okulları i~i n 36 bin metro pati kn 16.2.938 çar
şamba günü saat 15 de kapalı zarfla ek-.iltıııesi yapılacaktır. 
Tahmin - bedeli 12780 lira, ilk teminatı 958 lira 50 kuruş· 
tur. Şartname ve niimuııe i komi ::. ·onda görülebilir. İstekli
lerin kanuni ve ikalarile beraber teklif mektuplarını ih.1lc 
:;aalinden bir ::ıaat r.vw·l komisyona vermeleri. 

"' Dikimevleri i.,;in 20 ton sarı ~abunlu kö~ elo 4.2.938 
* * l L . cuma güııii ·ant 15 te <:tnnbıılda Tophane<lc evazım amır· 

lia1 ı:;atmalma komi::ıyonunda kapalı zarfla eksiltme-:i yapı· 
la~kllr. Thhmin bed P.li 41 bin lira ilk teminatı :3075 lira· 
dır. ~artnaınesi komisyonda göriile!Jilir. bteklilcrin kanuni 
vesikalarile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar komi yona vermeleri 

Kocaeli Vilayeti Köy Büroıundan: 

Kör korucuları için tahmini bedel l l,50 liradan yaptıralacak 
87 takım .elbiaenin açık ekıiltme ı;uretile ihalesi 4.2.38 cuma gü· 
nü aaat 13 te yapılacaktır. Nümune ve şartnamesi köy bürosun· 
dadır. İsteklilerin 75 liralık muvakkat teminatla o tarihte vila· 

yet köy bürosuna müracaatleri. 



Sayfa 2 

• * * 
10 bin metre amerikan bezi alınacaktır. llak: inhisarlar 1 

U. föd. ılanlanna. 

(ereı.;te, tahta ve saire 

* * * 
2300 çam telgraf direği almacakbr. Bak. Devlet De

miryolları ilanlarına· 

ctbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Türk Hava Kurumu Satınalrna Komisyonundan: 

25.ci tertip piyango biletleri için f 40.000 Türkçe ve 
fraıısızca el planı ile t0.000 duvar plana ve 10.000 re· 
simli ;;fiş bastırılacaktar. 31.1.938 pazartesi günü saat 15 
te münakasası yapılacağından istekli olanların şartname
sini görmek üzere Piyango Direktörlüğü muhasebesine 
müracaatleri. 

Mfitef errik 

Devlet Demiryolları ve Liman! rı U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 16417.16 lira olan takriben 119 ton muhte
lif demir ile 6262 lon (65 adet) demir levha 16.2.38 çarşamba 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile A'lkarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1231.29 liralık muvakkat teminat 
He kanunun tayin ettiği vesikaları ve "afına müteahhitlik vesi· 
ka ı ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a k:ıdar komisyon reis
liğine v rmeıeri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

T kirdağ Şarb ylığıodan: 

Tekirdağ Belediyesi itfaiyesi için açık eksiltme ile a· 
lınacağı ilan olunan 400 metre boyundaki hortumun 4. 
1 inci kanun 938 tarihinden 4 şubat 938 tarihine kadar 
bir ay içinde pazarlıkla satıo alınacağı ve şartnamesinin 
İstanbul ve Tekirdağ Belediyesinden i tenilmesi ilan olu
nur. 

Gdataıaray Lisesi Alım Satım Komisyonundan: 
Mu ham. miktarı Muham. fiyatı~ İlk tem. 

Kilo K. Lira 
Amasya elması 2000 30 72 
İnebolu 

" 
3000 12 

Galahsaray Lisesinin mayıs 938 sonuna kadar ihtiya
cı olan yukarıda cinsi muhammen ve ilk teminatı yazılı 
elmal rm 1.2.938 cuma günü sa t 16 da İstanbul Kültür 
Direktörlüğü binasında Liseler muhasebesinde toplanan 
komisyondn açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe girecekler. şartnameyi görmek üzere okul ida
resine ve Ticaret odasının yeni sene vesika ve teminat 
roektubl.ırile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Ankara Levazım \mirliği Satmalına Komisvonıından: 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ıçın 70 
bin kilo pirincin kapalı ~arfla eksiltmesi 7 şubat 938 
saat 15 de Anl·ua levazım amirli~i Satın alma komisyo
nunda yakılacaktır. 

Mshammen bedeli ı 0500 lir ilk teminatı 787 lira 50 
kuruştur. 

Şartname ve nümunesi komisyonda görfilür. İçinde 
kanuni vesikalar da bulunan teklif mektublarının saat 
14 e kad r komisyona "erilmesi. 

İstanbul Lv. Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

İdareleri İstanbul Levazım amirligine bağlı müesses&t 
için alınacak 300 ton arpa 8.2.938 saat 15 te Tophanede 
lstanbul Levazım amirliği Satınalrna Komisvonda kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

f.ıhmin bedeli 16500 lira ilk teminatı 1237 lira 50 
kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülür. İs
teklıler"n kanu i v .... sikalarile beraber teklif mektublarını 
ibale aatından bir saat evvel komisyona vermeleri. 

•• * ldarelerı İstanbul Lv. a'l1İrliğine bağlı müesıs\!Sllt için ah· 
nacal. olan 300 ton yulaf 8 şubat 938 saat 15.30 da Tophanede 
l tanLul Lv. fimirlıği Sa. Al. Ko. ca kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacakbr. 

Tahmin bedeli 15750 lira, ilk teıninah 1181 lira 2;) kuruştur. 
~ rlnaıı e ve nümun si komi yonda g6rülür. İsteklilerin kanuni 
ve ıkal rıyle beraber teklif mektublarıııı ihale saahadan bir saat 
evvel komisyona vermeleri. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Komutanlığına bağlı kıtaat ihtiyacı için 21 bin kilo 
s bun ihalesi kapalı zarfla 4.2.938 cuma günü aaat 16 da yapıla
caktır. Muhammen kıymeti 5880 liradır. İlk teminatı 441 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir İstek
lilerin ilk teminat makbuz veya mektublarile 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile beraber ihale 
günü ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teklif mek
tupları Fındıklıda iıtanbul komutanlığı satınalma komisyonuna 
Yel'meleri. 

Kırklareli Tüm Satmalma Komisvonundaıı: 

Kırklareli Tümen birliklerinin 938 yıh mnyı-, niha)etine 
kadar ihtiyacı olan 120 hin kilo ığır etine talip çıkmadı
ğından yeniden kapalı zarfla 120 bin kilo ığır C'ti atın ah· 
nacaktır. 

Muhammen fiatı 26 kuruı;; 50 santim olup tutarı 31800 
liradır. l1k teminatı 238:) liradır. llıalcsi 2 2. 938 per~eınhe 
günü saat 16 dadır. 

İstekliler :;;ıırtnameı:;ini lıergün tüm alınalına komisyo
ııunda görebilirler. Taliplerin kanunun 2. 3 cü maddelerin
deki ve aikle teminat mektııblarıııı havi zaı flarını belli gün 
ve saatten en az bir ~aat evveline kadar Tüm alınnlma ko· 
misyonuna vermeleri. 

Marmara Üs ü bahri Satırıalma Komi ·onunrlan: 

Tahmin fiatı Tutarı ilk tPmin:ılı 
Cinsı Kılosu Kurus Lıra Lua K. 

Sığır eti 33000 25 825 ) ld 8 7. l 
Darıca 10 Top. alav natınm yıllık ihtivaclarındatı oları 

yukarıda miktarı yazılı et kapalı zarf 11c::ıılile miinnknsaya 
konmuştur. Ek iltme ... i 12.2.9~8 rumarte-.i güııü --aat 12 el" 
İzmıtte Tersane kapı::.mdaki komi yon b ·na ında 'Llkılnraktır. 
Bu işte ait şartname komisvonumuzdan bedrl ... iz ol ırak alı
nabilir. 1 teklilerin tutc1rı hiza ·ında \<tzılı ilk teıııinatlarile 
birlikte kanunun i tediği vesikalaı ını havi teklif mektupla
rının muayyen olaıı giin ve .. aatten bir aat evveline kadar 
başkanlığımıza vermeleri. 

) 

T.H.K. Nazilli Şube Başkanlığından : 

Şubemizin tahminen yedi bin adedi bulacak olan kur· 
ban derileri açık arttırmaya konulmuştur İhale 7.2.938 
günü yapılaccktır. İsteklilerin Nazilli Türk Hava Kuru
muna müracaat etmeicr( ılan olunur. 

• • * 
3356 kilo grafit satılacaktır. Bak: P.T.T. Fabrikası !\1üd. ilao-

larına. 

Keşif bedeli 7 4535 lira 24 kuruş olan yeni halde yap· 
tırıl 1cak sebze pavyonu kapalı zarfl. eksiltmeye konul· 
muştur. Eksiltme 16.2.938 çarşamba günü saat 15 te Dai· 
mi encümende yapılacaktır. İsteyenler 37 J kuruş muka
bilinde şartnamesini fen işleri müdürlüğünden alabilirler. 
İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesikadan başka Na
fıa Bakanlığından alacakları fen ehliyet vesikasile 4976 
lira 81 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber teklif mektublarım havi kapalı zarflarını yukarda 
yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümene vermeli· 
dirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul oluLmaz. 

(543) 

. ,,. ,, , ... ,, 
0.0.YOlLARI ISlETME U. MUDURLUGUN E • 

Muhammen bedeli 9890 lir11 olan 2300 çam telgraf direği 
15-2-938 salı günii saat 15,45 te kapalı z rf usulile nkarada 
İdare binasında aabn alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin 741,75 liralılr muvakkat teıninat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları .,e Nafıa Müteahhitlik vesiluı
ıı ve tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisli~i
ne vermeleri lhımdır. 

Ş rtnamel~r parasız. olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşadn Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, İzmir ve Eııkişe-
hirde idare mağazalarından dağıtılmaktadır. (533) 1 4 

P. T. T. Fabr.ka Müdürlüğünden : 
3356 kilo ,rafit'f' talip :rııhur etınediğinden arttır nası 7 2-938 

tarihine rasthyau pıızarte.si günü saat 15 te yapılmak uz re müd-
det on srün temdit edilmiştir. (531) 

' 
üdürüğü~ r ar U. 

1 - Şartname ve numunesi mucibince 10.000 ııı•ttl 
amerikarı bezi pazarlıkla satın alınacaktır. ~1 

il- Pazarlık 17.11.938 tarihine rasthyan perşeııı 
günü saat 15 te Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şu 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ef 

lll - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geÇ 
Şubeden alınabilir. t 

iV- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve ••' ,t 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 1 
geçen Komiiyona gelmeleri ilan olunur. (530) 1""' 

• 
. * • ·J 

1- idaremizin Paşalimanındaki Tütün Bakımevı .
1 

şartnamesi mucibince yaptıracağı tamirat işi açık ek!' 
meye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 9939 lira 19 kuruş ve muvakkat 
minatı 7 45.43 liradır. 

3- Eksiltme 4.Jl.938 tarihine 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

~, 

raıtlıyan cuma gu~ 
Mubayaat Şubesiııd 

. . ' 4 Şartnameler 25 kuruş bedel mukabilinde Inh15 

lar Umum Müdürlügü İnşaat Şubesinden alınabilir. 
5 Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evr~ 

ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ' 
rıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

6- lsteklileı in kanunen kendilerinden aranılan "'es' 
ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güve11111 

paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve sıı• 
le yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur· 

(8) (366) 3-"' 
• * • 

1 -Paşabahçe Müskirat fabrikası ıçıo şa.ctnamesi ~~ 
cibince satın alınacak 1 adet 1 tonluk seyyar elektrl 
iskele vinci 18.1.938 tarihinde ihale edilemediğinden 
oiden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2-Montajı da dahil vincin bütün teferrüatile muh8 

men bedeli sif İstanbul 8000 lira ve muvakkat teırıi0' 
600 liradır. 

3-Eksiltme 15.2.938 tarihine rastlıyan Salı günü s•~ 
14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Al' 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4-Şartnameler parasız olarak hergün sözü 
şubeden alınabilir. 

5-Eksillmeye iştirak etroek isteyen firmalar fe~0 
mufassal teklif mektup ve lrataloğlarını; kaldırma ve .' 
dirme ve fren tertibatını açık olarak gosteren resimlerıll' 
kataloğlarını birinci sınıf bir firma olduklarını göst~' 
evrakı e siltme gününden en az 7 gün evveline ks .: 
İnbisarl~ Umum Müdürıüğ.ü ~üskirat ~ abrika.la.r Şube:~ 
vermelerı ve münakasaya ıştırak edebılmek ıçın de d•' 
liflerinin kabulünü mutazammın v~sika alrnalan lazıl1l 1 

6-İsteldilerin pa:ıarlık için tayin edilen gün ve sa~ 
te 5 ci maddede yazılı vesika ~e yüzde 7,5 g~v~n~e lıl' 
raaile yukarda adı geçen Komııyona gelmelerı .lan ° 
nur. ... (431) 2-4 

* ıı: * ( 
- Ş rtnamesi mucibince t 7,000 kilo bel ıpı paı9 

lakla satın alın cakhr. 
s'' 2 - Pazarlık, 8 11.938 tarıhine rastlıyan salı günü l 

14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki P.' 
Komisyonunda yapılacaktır. 

ı l k h ·· ·· ·· creÇe 3- Şartna ne er parasız o ara ergun sozu b 

1 Şubeden alınabilir. 
0
t 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sıı 
1 te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda ndı ~ 

çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (465) 2,....... 

• 
Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedferi 

1 ürkiye ve Japonya arasında ricari Mübadelat• 
dair anlaşma 

(596 nci nüshadan devam) 
Jef' 

1) Türk menteli emteanın Japon 2"Ömriik araziıine göıı ıl 
diğini lıısdik ve menşe şehadetnamesi ~ibi bu mallara miite~e 
vesikaların dercile ilişik model (merbut 1) c uygun Türl iye 
Japon Buyuk Elçiliğinin mektubu. / 

2 Türk ıncnıelı emtianın iÜmrilklendiğini ta:dik :zıf11°1jf 
Tokyodakı 1 ürkiye Büyük Elçilığiniıı Ankara İktisad Vekjle 

ç kdiğı telgraf. de-
Şurası mukarrerdir ki bu halde hak sahibleri işbu ına~ ~, 

birinci fıkrasında zikrolunan menşe şehadetnameleri ikinc• ,, 
balarını mümkün süratle ve en geç Türk r.mteaının Jap011ı,r' 
gümrüklenmesinden itibaren üç aylık bir müddet içiode Arı 
da lktısad Vekaletine tevdi edeceklerdir. ,l 

Madde 4 · Türkiyeye ihraç eilecek Japon men eli ııt~ ~ 
it bu anlaşmanın 6ncı maddesine tevfikan tanzim editece ,ıe' 
ınente şehadetnamesi terfik edilecektir. Menşe şehadetoaıı> ~ıl' 
nin ikinci nüs ası Türk gümrük makamah tarafından dıı~iJ ı' 
nacak ve kendi vedn tile Türkiyedeki Japon Büyük Elç•· 

1 tedi edilecektir. 
1
el 

Madde 5 Japonyaya ihraç edilecek Türk enteli eııt 



. 
(1 

işbu 1 
ll'I an aşmanın 6 ncı maddesine tevfücan tanzim etlilecek bir 
'~• gehadetnnmeai terfik edilecektir. 

ka enşe şehadetnamelerinin ikinci nüshası, Japon gümrük ma· 
Ji~ıtık~h tarafından. ve Kıvantunr icarlı araziai içiniıe Kıvantung 

11 u.-ıer · k idh • ının salahiyettar makamatı tarafından damgalanaca ve 
~atcı tarafından mümkün süratle ihracateıya gönderilecektir. 

t adde 6- Emteanın idhal limanlarında C. 1. F. kıymetini 
le ~~Yan iki memleketin menş~ şehadetnıımeleri idhalitcı merole
?Qt ın Siyasi teşekkülü tarafından muhteviyatının doğru olup ol-

• hı·ğ~ tetkik olunduktan sonra tasdik edilecektir. 
ı:ı ışık nllmunelere 'l-3 göre tanzim edilecek olan bu şebadet
h ~ltıeler her iki memleketin salahiyettar makarnalı tarafından bu 
ta~'~da irae edilen Türk ve Japon Tic.ıaret ve Sanayi Odaları 

~l ndan mütekabilen iki uüsha olarak ?ta olunacaktır. 
ltı k a~~e 7- japonyaya ihraç edilen Türk menşeli emteaııın ve 
k u bılınde Türkiyeye idhal edilen Japon menşeli emteamn ta· 

1111~ G. I. F. fiatı esası üzerine yapıl2'cakbr. 
fe uııuıııla beraber Türkiyeye idhal edilecek Japon mf'nşeli em· 
a~n C. l. F. kıymetinin yüzde 95 ine müsavi olacaktır. 

lll k adde 8- Türk menşeli emteanm Japonyaya ihracı ve bunun 
ra~ •bili Japon menfeli emteanın Türkiyeye idhali ayni tacir ta· 

ından yapılacaktır. 
raıt Bunu~la beraber mezkür tacir idhalat hakkını topyekun ola
l'Q k Ve bır defaya mnhaus olmak üzere diğer bir tacire devret-

e M hakkını h~iz olacaktır. 
laq/dde 9- işbu Anlaşmanın devamı zarfında ve hitamı bunun 
de ı ~~de ikmal edilmemiş olan taka1 muameleleri, hitam tarihin· 
~an ~tıbaren 6 ay zarfında mezkur Anlaşmanın ahkamına tevfi-

tıMıtrnanı dile.cektir. 
itj)•f adde 10 işbu Anlaşma 12 teşrinievvel 1937 de imzalanan 
ıııı 8

1 
ııanıe~in mer'iycte v z'ı gününden itibaren vacibülicra ve o· 

~· aynı müddeti haiz olacaktır. 
tall:t' nkarada iki nüsha olarak 27 teşrinievvel 937 (12 Sho\\ a) da 

ını alunmuştur. 

T. Taketomi 

Liste 
Türk Gümrük Tarife 

33 A 
54 A 2 
78 

102 
103 
105 
125 
130 
132 
133 
~l 
299 
ao7 
315 
32() 
321 
325 A 
327 

~ A (*) 

335 
340 <·ı 
345 

numarası 

(Yalnız suni meşin) 

366 370 (*) 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
380 
383 
384 
390 
403 
442 
443 
444 
'145 
445 
448 ( 582 Lastik süngerler müsteana) 

593 
595 
606 
6()7 
615 
616 
617 
624 
626 
627 
632 

İmza 
N. Menemencioglu 

Türk Gümrük Tarife 

449 
452 
453 
454 
455 
487 
488 
489 
490 
49t B 
495 
497 
498A 
500 
501 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
510 

numarası 

546 ABC 
512 
523 
526 
f>30 
531 
533 
539 
541 
544 
545 
552 A 
553 
55(} 
557 
558 
562 
567 
569 
653 AB 
667 
679 
702 
703 AB CD H 
704 
706 
709 
160 n 
858 A (Yalnız giydiril

memiş olanlar) 

(•) li . 859 
370 \' 7~şıye: Yukarıda yazıh ve 328 A, 340, 366, 367, ~68, 369, 
llıa•ı al·k O Poz.isyonlarına giren Japon menşeli malların •okul

a adar •ekiletin önceden verilmiş iznine batldıdır. 

l'lirk gM -k 'f o umru tarı esı 

42 
numarası 

106 A.C. 
107 A. C. 
377 c. 4. 1 

o. 4. 1 

E. 1.3.4. 1 
F. 1 

378 C. E. 2. 

D. 

Liste 2 

Senelik ton 
2 

10 
5 

10 
ıo 

10 

MÜNAKASA GAZETESİ 

E. 
F. 

379 { 1) c. 1.3.4. 
D. l .. t4. 
E. 
F. 
c. 2. 
D. 2. 

379 (2) c. 4. 
D. 4. 
E. 
F. 
B. 4. 
C. l.2.3. 
D. 1.2.3. 

379 (3) c. 
D. 
E. 
F. 

400 
552 B. 

ilişik: 1 

250 

350 

10 
10 

200 

50 
25 
25 

700 

1 
20 

Türkiyadcki Japon Büyük Elçiliği nşağıda yazılı Türk malla· 
rının Japonyadaki ticııret evlerinden ı..atın alındığını ve Japon 
gümrük a:razisine gönı:lerildiğini, aşağidaki ihrP.catcının talebi ü
zerine, tasdik eder. 

1 Emteaoın cinsi 
2- Emteanın miktarı 
3- Emteanın mecmu kiymeti (S.l.F.) 
4- Gönderenir. isim ve adrcıııi 
5 - Gönderilenin isim ve adresi 
6- Geminin isim ve tabiiyeti 
1- Gemınin hareket tarihi 
8- Sevk limanının ismi 
9- Mahreç limanının iımi 
10- Türk menşe şehadetnamesinin numarası 

Türkiyedeki Japonya 
Büyük Elçisi 

No. 

ilişik: 2 
Menşe şehadetnameıi (Türk) 

(aı:li nüsha) 

Gönderen Gönderilen 
İsim 
ikametgah 
Sokak 

Emtranın cinsi 
Ambalaj tarzı 
Marka No. 
Sıklet Gayri safi Kg. 

Safi Kg. 
Emteanın mecmu kıymeti (Sif) 
Geminin isim ve tabiiyeti 
Geminin hareket tarihi 
Sevk limanının ismi 
Mahreç limanının ismi 

İaim 
İkametg;ih 
Sokak 

Yukarıdıa yazılı emtt'anın Türk menşe ve mevridli olduğu 

tasdik olunur. 
....• Ticaret ve Sanayi 

Odası 

193 

İlişik : 3 
Menşe şehadetnamesi (Japonya) (al!li nüsha) 

No. 
Gönderen 

İsim 
ikametgah 
Soknk 
Emt~anın cin~i 

Ambalajın nev'i 
Denk adedi 
Marka No. 

İsiru 

S ki l
. 1 Gayri safi Kg. 

ı e · Safi Kg. 

Emteanın mecmu kıymeti (Sif) 
Geminin isim ve tabiiyeti 
Geminin hareket tarihi 
Sevk limanıntn ismi 
Mahreç limanının iı;'lli 

Gönderilen 

İkametgah 
Sokak 

Yukarıda gösterilen emteanın jnponya menşe ve mcvridli ol· 
duğu tastik olunur. Ticaret ve Sanayi Odası 

193 
Mente şehadetnamesi (Türk) 

(İkinci nüsha) 
No. 

isim 
İkametgah 
Sokak 

Gönderen 

Emteanın cinsi 
Ambalaj brzı 
Denk adedi 
Marka No. 
Sıklet J Gayri safi 

lSafi 
Emtr:aaın mec-mu kıymeti 
Geminin isim ve tabiiyeti 
Geminin hareket tarihi 
Sevk limanının ismi 
Mahreç limanının iami 

Kg. 
Kg. 

(Sif) 

Cönderilen 
İaim 
İkametgib 
Sokak 

Yukarıda yaı:alı emteanın Türk menşe ve mevridli olduğu tas-
dik olunur. 

Tienret ve Snnayı Odası 
193 

Menşe tehadetnanıesi (Japonya} 

Sayfa 3 

(İkinci kısım) 
No. 
İsim 
İkam tgah 
Sokak 

Emt anın cinsi 
Ambalajın nev'i 
Denk adedi 
Marka No. 
Sıklet Gayri safi 

Safi 
Emteanın mecmu kıymeti 
Geminin isim ve tabiiyeti 
Gem inin hareket tarihi 
Sevk limanının ismi 
Mahreç limanının ismi 

Kg. 
Kg. 
(Sif) 

Gönderilen 
İsim 
fkametgih 
Sokak 

Yukarıdıı. gösterilen emtennın Japonya men e ve menidli ol
duğu tasdik olunur. 

Ticaret ve Sanayi OdHı 
193 

(BİTTİ, 

st. icare ve Za ire Borsas 
[Bourse du Commerce et des Cereales d'lstanbui ] 

27 l - 1938 

FİA TLAR ( Cours offıciels) 
Afion (Opium) 
Bugday yumuşnlc (Ble tendre) 
Buğday •crt {Ble dur) 
Buğday ku.ılca (Ble roux) 
Arpa Anadol (Orge Aıı.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
iç fındık (Nois. decor.) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Nohut iritPois chiche) 
Yulaf (Avoinc) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 
Keçi kıh (Poils de Chevre 
Kuş yemi (Millet) 

Aşağı (Moins) 
5l0 

5 30 
5 16 -

4 6 -
4 15 -

3320-

4 

8 ı l -

Yukarı (Plus) 

5 22 50 

4 7 50 

4 20 -

8 22 50 
Zeytin yağı l.ci yem klik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 
Güz Yünü 

" l'rakya n Thrace 
Ceviz içi 
Mısır sarı (~ia'is jaunc) 
Susam (Seaıune 

• Mercimek (Lentıilc) 
Tiftik mal 

" oğlak 
Fasulye ufalt (Haricot scc} 
Peynir lcaşer (Froınage kachere) 
Badem iç 
Pe-ynir beyaz (Fromııge blanc) 
Bakla (Feve l 
Fındık kabuklu (Noisettesı 
Pamuk yaiı (Huile de colon) 
Susam " ( ,, sesame) 
Darı sarı (millet jaunc) 

GELEN (Arrivages 
Afion (Opium) k 
Buğday (Ble) 
Arpa lOrge) 
Çavdar (Seigle) 
Un {Farine) 
Mısır (Mais) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. l.in) 
Fa ulye (Hnricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Moha'ire) 
Yulaf (foin) 
Susam (sesam~) 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek (lcntille) 
Nohut (Pois Chichel 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 
İç fındık (Nois. dec.) 
Razmol 
İç badem (aman de) 

Tiyatrola! 

135 -
l 50 

127 
12 
15 

15 

43 50 

7-

6 50 

TFPEBAŞI DRAM KISMI 

Bu akşam 
sııat 20,30 da 

PERGÜNT 
dram 5 perde 

4 30 
16 10 16 20 

GiDEN (Exportation) 
Razmol 
Arpa (Orge) 
Tiftik 
Kuş yemi (millet) 
Nohut lPois chkhe) 
iç fındık (Noıs dec.) 
Uo (farine) 
Kıl (poil) 
Yapak (Mohaire) 
K fındık (Noiıettel 

İç ceviz 
~~~~~--~~~~ 

DIŞ FİA TLARı. 
(Marches Etranger ) 

Buğday (Ble) Liverpul 5 26 
,, ,, Şikago 4 34 
,, " Vinipek 5 82 

Arpa (Orge) Anven 4 59 
Mısır (Mnis) Londrıı 3 88 
Keten t.(Gr.Lin.) " 7 82 
Fındık (noiı;.) G.Hamburg -44 -

K • • 

ESKİ FRANSIZ TİYATROSU 
KOMEDi KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Aynaroz 
Kadısı 

komedi 6 tablo 
Yazan: Türkçesi Y zan: Türkçesi 

Henri ibsen Senihıı. Bedri Gökmil Celal Musahid Oğlu 

I tiyaz aahibi ,,.e yu:ı iılori 
Direkt" .. : lı il Girit 

Bım!dıf'ı -,er: ARTUN Basımevl 
G"J t ... Billur L-'9k Nn t f' 
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VENDREDI 

Quotidien des Adjudication 

•• u A 
AZ E 

---·· 

ADMINISTRA l ıu ı 

Yoghourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata. Percbembe Baıar 

Tel~phone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Pour la Publicit~ ı'adreuer 
a l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresse T ~lesrraphique : 
latıınbul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
.. 1 

Objet de l'adjudication Mode Prix Cautioa. Lieu d'adjudication et du l 
_ _ _________ d_'e_d_iu_d_i.e_a_t ___ e_ı_ti __ m_a_ti_f _ __ P_r~ov_iı_o_ir_e ____ C_a_h_ie_r_d_es_C_b_a_r;::.ge_• _____ J_o_u_r_s ___ H_e_u_r_9, 

Avis Officiels 
A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Reparation du pont s route Bay"ndir·Tokatb.achi. Publique 1273 22 - - Vilayet l:r:mir 

ı Construct on de chausıee pont ete. s route Gul- Pli cach 120055 23 - - ,, 
bagbtche·Karaburuıı. 

1 Constructioo batiment Maison du Peuple a Akhiısar 
(eab. eh L. 7,5) 

,, koaak gouvernemcntal a Kı..bseri. 

" 
" 

45000 -
38502 36 2888 -

Preıid. Maiıon du Peuple Akhiısar 
Vilayet Kaiıseri 

3-'>-38 
17-2-38 
(rectif.) 
28-2-38 
21-2-38 

, Reparation guerites de survcillance a Kabatache et Grc a gre 204 82 13 - Com. Adı. Comm. G . Surv. Douan. lıt. 31-1-38 
1 Salipazar. 

[

1 
Acbevcment construction pavillon de l'hôpital 

Tehoroum. 

1 
Construetion pavillon pour legumes au bat. halle 

(cıh. eh. P. 373). 

HabiJlement - Chaussures 

Toile Batiıte : 36000 m. 
Toile a111eric-aine : 10 00 m. 
Cuir iıune sııvonneux: 20 t . 

Tissus- Cuirs. 

Costumes pour gardc-champctre : 87 complets 

Bois de Construction, Planches Poteaux ete. 

Poteaux telegraphiqucs en boi11 de 111pin : 2300 p. 

Traverıes en bois de ehcne, pour changement de 
voie : 11250 p. (cah. eh. P. 336). 

Pli cach 13QOO -

,, 74536 24 

Pli caeh 12780 -
Gre a gre - -
Pli cadı 41000 -
Publique la. p. 11 50 

Pli cadı 9890 -

" 
67200 

975 -

4976 81 

958 50 

3075 -
73 -

741 75 

4610 -

Dir. Trav. Publicı Tchoroum 

{ 
Com. Pcrm. Munieipa\ite latanbul 
Dir. Econo111 . • ,, 

Com. Ach latea.d. Jıt. Topbue. 
Com. Adı. Econom. Monop. K.tache 
Com. Aeh lntend. lst. Tophane 
Vilayet Kodjaeli 

{ 
Ad. Gen. Ch. de Fer Etat Ankara 
B•reau d'Expedition H.pacha 

idea 

4-2-38 

16-2-38 

16-2-38 
17-2-38 
4-2-38 

. !. 4·2-38 

15-2-38 

15-2-38 

De l' Administration Generale deS 
Chemins de Fer et des Ports de l'Et1 

11 _ 1 1.250 pieces de traveraes en boiı de ebene pour eh••, 

11 
_ 

1 
de voie d'une valeures timative de 67.200 Ltqs seront aeht 
voie d'adjudieation sous pli cachete le mard: 15 f eyriet 

10 -
ıs -

15 -

15 -

14 

15 -
15 -
ıs -
13 

15 45 

15 - 1 

! 

15,30 b. au local de l' Administration Generale a An kar•· 
,

1 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre ; fi 
sldence de la Commiasion le jour de l'adjudication juııq'İ 
h. leura offres, une garantie proviıoire de 4.6IO Ltqs, 1-' 

j ficatı exigeı par la Joi et un certifieat de competence 
ı ·ı par le Mioistere deı Travaux Publicı. 

1
, Les cabiers deı chugeı sont en Yente au prix de ~ 

aux Cai11ea d'Ankara, de Haydarpacha. d'Eskichehir, d 
de Mudanya et de Ba likeıir. (537) 

• • • 
85000 pieceı d 'arrets de eheminement d'une valeur e1ti 

de Ltqı. 66300 ıeront acheteı par voie d'adjudication ı0; 
caehete le Jeudi 10-3-1938 it. 15,30 h. 11u local de l' Adll'i 
tion Generale a Ankara 

1 Ceux qui desireot y prendre part doivent remettre il I~ 
,1 ıidcnce de la Commission le jour dP l'adjudication juıqıı'• 
': h. leura offreı, une i'araotie proYisoire de Ltqs. 4565, lt1 

tificats exigeı par la loi et un eertificat de competenct 
par le Miniıtere deı Travaux Publieı. -~ 

Les eahiera deı charges sont en vcnte de Ptr•· Y' 
Cai11ea d' Ankara et de Haidarpacha. (399) 3 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpresaion des planı en turc et françaiı : 150000 
p.-Planı pour mur: 10000 p.- Afficheso: 10000 

pieces. 

Com. Ach. Liıue Aviation Turque lıt. 31-1-38 ıs - 11 

l 
1 
1 

l ) ivers 

Divers fers : 119 tonnes - Tô\es en fer : 5,262 
tonncs (65 p.). 

Manche de lin : 400 m. 

Provi§.ions 

Viande de boeuf : 120 t. 
Viande de boeuf : 33 t. 
Riz : 70 t. 
Savon : 21 t. 
Orgo : 300 t. 
Foio : 300 t. 
Pommes Am.assia : 2 t. - ld. lnebolou : 3 t. 

B) Adjudications a la surenchere 
Pcaux : 7000 p. 
Fer camelote ete. : 10 lots. 
Grafite : 3356 it . 

Plı cıch 

Gre iı. ıre 

Pli cach 
,, 
,, 
,, 
,, 
" Puhliquc 

Publique 

" 
" 

16417 16 

31800 -
8250 -

10500 -
5880 -

16500 
15750 -

1226 -

Texte de la loi re ative aux 
operations sur l'or 

Voici le texte du decret .annexc au dtcret No. 12 relatif a la pro
tection de la monn~ie : 

Art. 1. Le trafic de l'or danı le pays ne peut etre fait que par 
les banqul'S pourvues d'une autorisation du Ministere de1 Finances. 

Art. 2. - Les personneı qui p·atiquent le eommcrcc et l'induıtrie 
de l'or. tels qııe le bijoutiers et les antiquaires, ainsi quc le11 genı 
de metier comme les <lentiıteı, ne pourront vendre ni acbeter de l'or 
travaille. 

Article 3.- Le trafic de la poudre d'or et de l'or artificiel elt 
entierement lıbrc . 

Article 4. Leı personnes reclles ou moraleı qui font le com-
merce de l'or ou qui vendent et aehetent deı objets en or conforme
ment aux dispositıons dcı articles 1 et 2 ainıi que celles qui 11e li
vrent au neıoce de l'or dans 1es eonditions indiqueeı a l'articlc 3, 
doivent enregistrer sur un cahier special legalise par les autorites de 
contrôle du changc de l'endroit, toutcs leurs ventea en indiquant la 
date de la venle, le genre et la vente de l'or ou les objetı vendus, 
le nom, l'ııdreıse deı ıcheteurs. 

Le jour de la publication de ce decret, leuu eıtistenecs doivent 
etre inscrites sur ee meme regiıtre. 

1231 29 

2385 -
618 75 
787 50 
441 -

1237 50 
1181 25 

72 -

91 95 

1 Adm. Gen. Ch. de Fer Etat Ank. 
l Bureau d'Exp. Haydarp.acha 
Mun. Tckirdagh et lstanbul 

Com. Ach . Divi11ion Kirklareli 
Com. Ach. Command. Naval Marmara 
Com . Ach. lntendance Ankara 
Com. Ach. Command. lst. Findikli 
Com. Ach. lntend. lst. Tophane 

,, 
Com. Ach. Lycee Galatuar•y 

Ligue Aviation Turque Sue. Nazilli 
Dir. Vakoufs lıtanbul 
Dir. Fabrique P.T.T. 

16·2-38 

4-2-38 

2-2-38 
12-2-38 
7-2-38 
4-'.l-38 
8-2-38 
8-2-38 
4-2-38 

7-2-38 
16-2-38 

7-2-38 

15 30 

16 -
12 -
15 ·-
16 -
15 
15 30 
16 -

15 -
15 -

Les autorites de contrôle du ehange sont autorİSC('8 a vfİrifier 
touı lu cabiers et oper.ationı de..c; partıculierı ou de!ll institution~ qui 
font le trafic de l'or ou qui vendent des objeb en or. 

Leı banques et les particulieu sont tenuıı de donner a toute ri-
quiıition aux arentı du contrôle du chnnge, leı renseignements de
mandes ei preıenter lu pİeces rcclamt('S dans le delai detcrmine. 

Article 5.- Ce decret entrc en vigueur le jour men.c de sa pu
blieation. 

Article 6.- Le Ministere des Finances eıt charge de son appli
cation. 

FiN 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad VF.: Emlak Sahibleri Birliğinin Organıdır 

Arzu edenlere meccanen numune gönderilir 
Adrea: Galata, Perşembe Pazar, YoK-urtcu Han N. 7 

Telefon: 49442 

~--------------------~---------~ 

Cumartesi 29. J .938 

Müzik alit ve edevatı 56 kalem (MMV) ~\~ 554 
" ,, n ,, 37 kalem <MMV) .\~ 554 

Benzin, gres, vakum yağı, üstüpü, valvalin, mai mulcatt•' 
nak. Mst. Mvk. SAK) .,'! 578 

Bir uyılı açık deniz motörünün tamiri (Gümr. Muh. Gerı· ~ 
.x:. 582 

Matbaa malzemeai (jodr. Gen. Komut.) .~~ 582 
Butday nakliyatı (Şarkışla Ziraat Bankaaı} .\! 584 
Sadeyat (Vize Ask. SAK) .,! 588 
Kuru 11oğ'an, pirinç, kuru üzüm, patates, ndeyağ (Silvaıı 

SAK) .;\~ 590 
• At: 3 baf (MMV) J\ : 594 

Pazar 30-1 ·938 

Sirke, tuz, şeker, arpa ve eaman (Silvan Taburu 

* Önlerinde yıldız. işareti olanlar müz.ayede)'C aittir. 

Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayı~ını 

Samedi 29-1-938 

lnstrumentı de musiq.ıe : 54 lotı (Min . Def. Nat). N. 554 
,, ,, ,, : 37 lots ( ,, ,, ,, ) N. 554 

Benzine, gr.aissc., etoupe. cau distillcc ete. (Com. Aeh. PlJct 
Tchanakkale) N. 578 

Reparation moteur marin No 1 (Command. Gen. Surveill•"" 
niere lstanbul) N. 582 

Articleıı d'imprimerie (Command. Gen. Gend. Ankara) N. 
Transport de hles ( · anque Agr icole Sue. Ch.arkichla) N. 5&f 
Bcurre Erais (Com. Ach. Milit. Vi:ıe) N. 588 J1 
Oignonı, huile d'olivcı, riz, raisin! sees, beurre, poın•' 

ete. (Com. Ach. Bataillon Silvan) N. 590 

Dimauche 30-1-1938 -------
' Vinai~rc, sel, orge, foio suere et paille (Com. Acb. Batai11°

11 
• 

N. 590 

* l . d" ıtO~ .es aıterısqucs ın ıquent unt" vente par voıe de sure #' 

N. B.- Les Noıı indiqu r a en regard dr.ı.& ıırticles aorıt el 
journal danı lequeJ l'aviı a paru . 


