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MÜNAK • A GAZETESİ 

Sayın okur) Aıa yeni yılı kutlu! ar 

lieq~ün cdr·ır iktisadi, mali v ticari 
• 

r , 
TOCAR - TERZİ 

Hasan Fehmi Halefi 

F.KRİ ÜSTÜND L 
nıuvaffakiyetler diler ve 

Kıymetli müteahitlerin bu mües eseye 
uğramasını tavsiye ederiz 

G Bahçe kapu Bırinci Vakıf han N. 15 
Telefon: 23389 ZET 

-·- \ 

Umum Müteahhit ve Tüccarların Mesleki H ~Ç>rganıdır 

- - z 1 
5 a TiiTii 

~l.lgün ilan olunan Münakasaıar ve Müzayedeler List:esi 

Cinaı Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 
---------

a) Münakasaıar 

a · Tam rat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Öğretmen eııpckterleri dairesınin tant"tri 
r krpenk yaptırılmaaı 

•rbekir lı e pavyonu inşaatı (temd) 

~sucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

rpin: 130-160 çıft 
k 8 -100 çıft 
•ıcsı: 200-270 ad. 
lb11e: 70·90 takı111 

ket: 60 80 ad. 
O: 7Q.90 ad. 

1 elbise: 60 80 takım 
1 el ıaesı: 1500 lak (temd) 

~ işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

\!kat Benzin, Makine yagları v, s. 
' ----

lı t, 50 O t (leınd) (şart 13.34 L) 

~ 
Çc k.ıay: 2000 lı:g. 
~ P ston sapı. dınııl manivela v s.: 92 kalem 

hl lıtulnrı. ya2' tamponu, •.s. : 68 kaleaa 
tı 'ctülatör v.s. malzeme: 74 kalem (şart. iiçü 

ıı 165 kr 
1 • 

lnalr.ine11: 1 ad. 

ı()ı_ 1 
'" ad. (tomd 

11~ i d .. 
Jlu k· n arma okulu tıımirı ıçin kereste ve çıvı 

· 30 t. (temd ) 
1111 t 

l'.•ız.l me cıhazı: 1 ad 

• Zahire. t Seb . , ıe v. s. 
Un: 28 t 

a: 888 k. 
0 •: 2600 k. 

n•k: 1380 k. 
la· 1844 k. 

tu •0ıt•n: 8 t 

.. 6 " 
n 2,8 ,, 

day: 1000 t 
etı: 9 '> t 

·- · - samaa: 112 5 
cya2: ı 55 le. • t. (tc111d) 
un: 535 lı:. 

fur: 11850 k. 
cya~: 2560 it 
arı: 73,4 t 

r etı: 20,3 t 
ur: 9470 k. 

un •ti: 6664 it. 
un: 2622 ı... 

a, ıspanak ve 1 b 
a ana 

b) Mü:za~ed .., eıer 
evın enkatı 

lar, Emirler, Tebliğler 

Maliye Vekil,tinden: 

paı. 155 40 
paz.. 
hpalı z 34230 92 

aç. ekı. 

" 
" 
" 
" 
" ta ı ı 

paz. 

paz. 

aç. eka. 
kapalı z. 

" 
• 

aç. elı:ı. 

paz. 
aç. eks. 

paa. 

kapalı ı.. 

aç. eks. 

• 
• 

" 
paı. 

" 
" 

kapalı z. 
paz. 
aç. eka. 

• 
" 
" 
• 
" 
" 
• 

kapalı z. 
aç. elcs. 

aç. art. 

çifti 4 50 

" o 60 
belı. 4 

,, ıs 50 

" 1 50 
" 8 75 
.. 5 50 

f 

2t:ı670U 

3600 
65000 -
33150 -
52455 -

2250 
(tashih) 
5500 -

10050 -

k. o 32 
144 40 
156 -

69 -
221 28 
400 -
300 
147 -

400 -

i 
E ki br b - l ki l . onz eş kuruşluklarla yuz para ı ar l. l.938 
ıdınden itıbaren bir sene nihayetinde yani 1.1.939 ta

n e tam 

a) 

K f" a111en tedavülden kaldırılacaktır. .:.Y ıyet 2257 numaralı kanunuıı sekizinci maddeıi 
ı mce ilan ol•nur 

mucibi ... 
caktır. 

25 55 
2567 32 

54 
5 

81 
125 
10 
60 
33 -

1,75 -

145 5 -

27) -
4500 -
2486 25 
3872 75 

lstanbul Belediye i 
Edirne Vak f. Müd 
Dıyarbekır Nafıa Müd 

Edirne Kult. Dır. 

• 

" 
" 
" 
" ,, 

lst. Sıhhi Muca. SAK 

Tra'-zon Belcdiyeııi 

6 1-38 
14-1-38 

17-1·38 

12·1-38 
12-1-38 
12-1-38 
12-1-38 
12-1-38 
12-1- 8 
12-1-38 
5. 1 -38 

14 
14 

ll -

14 -
14 
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 30 

cuma ve salı 

MMV Üt·nız Mrk SAK 14 1 38 11 

D. D. yol 9 cu l,ıt. Sirkeci 
D D. yolları Ank. H paşa 

.. 
" 

19-1-38 
8·3·38 

8-3-38 
8-3-38 

15 30 
15 30 
15 30 
15 30 

168 75 DeYlet Baaımcvi Dır. 17-1-38 15 
{taahih) 

150 
753 75 

672 
ll 
12 
6-

17 
30 
23 -· 
11 

4500 

92 
ıs -
89 

112 -
83 -

290 
64 -

150 -
81-

30 -

MÜ 

lzmir Vilayeti 
E.dı ne Jndr. Okulu K. 
Tophuc Lv:ı. SAK 
Yozfat Belediyesi 

(taahib) 

pazartui ve perıe•be 
8·1-38 9 
6-1-38 15 -

Marmara Üsıüb. Kom. SAK 15·1-38 
l:amir Güm. M. Tah. SAK 14-1-38 

12 
15 -
15 " 14-1 38 

" 
" lıtanbul Komut. SAK 

" 
" 

Çorlu Kor SAK 
Isparta Tüm. SAK 

" 
" 
" 
" 
" 
n 

" 

" 
" 

lıtanbul Beledıyeai 

14 1-38 
14-1-38 
19-1-38 
19-1-38 
19-1-38 
24-1-38 
5-1-38 
13-1-38 
13·1-38 
13 1·38 
13-1-38 
14-1-38 
14-1·38 
14-1-38 
14-1-38 
14-1-38 
15-1-38 

10-1-38 

15 -
15 -
15 
15 -
16 
15 -

10-11 -
10 -
ıı 
14 
15 
]0 -
11 
14 -
15 
16 -

10-12 

14 

AK ASALAR 
Malzemesi- Harita 

Edirne Vakıflar Müdürlüğünden: 

paşa orta kapısındaki kemerlere keşifnamesi 

pazarhkla dört parça istor kepenk yaptırıla-

2- Pazarlık müddeti 27-12 937 günunde ı itibar n 15 
gündür. İhalesi 14.1.938 cuma günü saat on dörtte va

kıflar idaresinde yapılacakt:r. Teminat 25 lira 55 kuru 
tur. Tal iplerin müracaatlan. 

Di nrhakır ~nfıa "-1üdiirlüğiiıı len: 

1-Talip çıkmudığındaıı '·niden arttırma v eksiltme\e 
konulan .34,230 lira Q2 kuru kesif bedelli DivarhPkir l i 
Pn\lyomı in aatıdn . 

:l- Bu i~e ait e\ ırık :..unlnrchr: 
a) Ek iltmt> şaı tnaıne i 
h) l\lukavele proje~i 
r) Ek hu u4 H' f.k fı nrıi artnanw 

d) Ba nndı rlı k ve azı i:.Jeri geııel \ e f ennı art ımıııeJerı. 
~) Bu C\ rak nfın daire inden giiriil<·hilir. \ ı• 1 teııehilir. 
3- Bu İs 17. l 93.~ paznı lesi gi.ırıü ant 11 ılt' kapalı 

zarf u uliylf' Di~arhd.ır Nafıa Müdtirlüğiinde )Upılarakhr. 
4- Ek iltıne ·e ~İıehilınek i ·rn 25fı7 lira :~2 kuru hık 

mU\akkal t mınal \ermek 'e a~a~ıdakı \e..,iknları ıhıaz et
mek laıımdır. 

A- ~afı:ı \ f'k:tletıııdeıı ahrııııı:. iıı~:ı:ıt müteahhitlik \e
sika ı. 

ll- 10~7 \ılına ait tiearel orl.ı ı \C ika,.,1. 
5 Talipl riıı paz rte~i ihnlt> saatiııdeıı bir ... a ıt e\\el 

komi \on n•i .. liğirıP ın ıkhıız nıukalıili 'eı meleı i. 
Po::ıtadak i rre<'ı k nıeler kaLul edı lınez. 

• • • 

İlk öğretmen espekterleri dairesinin tamiri. Bak: 2 cı 
sahifedeki lst. Beled. ilanlarına . 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaştr v .~. 

lst nbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesine laıım olau 
1500 takım hasta elbisesine istekli çıkmadığından yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme 5. 1.938 ç_arşamba günü saat 15,30 da 
Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü bi
nasında kurulu Komisyonda yapılacaktır. 

2- Muhacomen fınt: Beher tnkım elbise için 600 ku
ruştur. 

3- Muvakkat gar nti: 675 liradır. 
4- İstekliler fartname ve nümuney! hergün komis

yonda görebilirler. 
5- İstekliler cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 

2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu
vakkat garanti makbuz veya banka m ... ktubile birlikte 
tekliflerini havi zarfları ihale saattinden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde komiıyona vermeleri. 

Edirne Kiltür Direktörlüğünden: 

Etyaalll .. 1ı Mikdarı 

azı çotu 
İakarpin 130 ISQ çift 
Terlik (mercan) 80 100 " 

M. fiyatı 

L. K. 
4 50 

60 
it elbiıeai (hdum) 200 27t> adet 4 
Gri renkte harici elbise) ce-

İlk teminatı 
L. K . 

54 
5 

81 

ket pantaloa) 70 90 takım 18 50 ı~ 

Kasket 60 80 adet 1 50 lO 
Palto 70 90 ,, 8 75 60 
Dahili elbiıe haki renkte 60 80 takım 5 50 33 

Edirne bölıe sanat okulu talebeleri ihtiyacı için açık ekailt
me ile Hha alınacak olan yukarda yazılı 7 iCfİt fCyİm efYHl 
%8-12·937 den itibare~ açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ekıiltme, Edirne llbaylık konağında 12-1 ·938 per4cmbe sıünü 
1aat 14 de Kültür direktörlüiünde yapılacaktır. 

Nümunc ve şartnameler okulda mevcuttur 

İateklilerin ilk teminatlarını mal sandığı~a yatırdıktan ıoara 
belli gün ve ıaatte komiıyona ıelmeleri ilin olunur. 
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V. Dt'nız Merkez Sııtın ima I' omisyonundan : 
24-12 937 tarihinde p z 1 kla yapılan nıünak:unsına talip 

z ıur et ·yen ve t hmın edilen bedeli ~06700 lira olan 5UOO ton 
m zotun i inci d fa pa erlıkla müna <asası 1 ı 1 938 tarihine mu· 
s if cuma günü saat 11 d Vekalet l m sınd müteşekkil Ko· 
mi yonumuzda yapılacakhr. 

2- 13 lira 34 1 uruş mulubilinde şartn mesirıi almak isteyen· 
leı ın her gün, mün tkas ya iştırak edec klerin de 14585 liralık 

teminatı rı ve kanuni b lgelerile yevmı mezlturda 1 omiayonu
muz müracaatları. 

L.-.www:ı 

St 

Tr .. bzon Belediye Fncümen·nden: 

P zarlık ıretile 25 cilt İskele makbuzu yaptırılacak· 
tır. Talible in cuma ve salı günleri Belediye Encümenine 
müracaatlara ilan olunur. 

• 

st ul Belediyesinden: 
Ke..,if bedeli 155 rra 40 kuruş ohıı ilk öğretmen 

espekterleri dairesınin tJmiri pazarlığa konulmuştur. 

l vrakl rı En ·ümen kalemmde göriilebilir. i~tekıiler 
6-1-938 perşembe iiÜnü sa::ıt 14 de Daimi Encumende 
bulunmalıdırlar. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Ko misyonundan: 

İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıtaat ve · ües· 
se.:.&t eratı ihtiyaçları için satın a lınacak kuru soğanın 

miktarları ile muhammen tutarları ilk temin tJa rı ihale 
gimleri ile ihale saatleri ve münakasa şekill<!rİ aşağıda 

gösterilmiştir. 

ıVmhammen tutarı İli teminatı 
Cirıbi Miktarı 

Kurusoğan 8000 400 30 

" 2800 14 11 

__ ....... ..,.--..--·-,.,..,. .. -.~ - -

İnhi arlar İstan~tıl 
Başmüdür;_ğünden: 

Çanıaltı memlehasıuda sureti rna d · 
d · ı · ı · ' ll a a tesıs 

e ı m ış o an rnce tuz değirmenlerinde l . t 
· 'nt suret e 
ıhzar olunan ve evvelce kilosu 5 25 ~ h ' .. uş esa · 
biyle elli k iloluk çuvalı 262.5 kuruşa sa 
f k 

. an mut· 
a ~ tuzunun l • l ·938 tar~hi.n?en itiba~ halk 

taı atından kolaylıkla tedarıkım temin ma d' l 
kilosu 3.80 kuruş hesa biyle elli kiloluk çu~, 1{9~ x kuruşa indirilmiştir. 

1 
Çuval bedeli, tuz fiatına dahil olduğundar111üş

terile rden ayrıca çuvd l bedeli aranmıyacaktn 
"8726 ,. 1337 l 5 x 

•CM: 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

• 

Edirne J n<l:ırma Ol<ulu omutanhğından: 

" 6000 ( { ' 23 1 

ihale i 19. 1.938 saat 15-15,30 v"' • v da pazarlıkla yapıl acaktır ı Eksiltmey e 

Şartı a!"eleri hergün öğleden evvel Komisyonda görü- konan meva· 

lebilir. isteklilerin ilk temin ... t mcıkbuz v ya mekiubl . 1 _d_ı_n_c_i_n_ıı_i _ 

Miktarı Ta hmin P ey E kr>iltme tarihi 
Kilo Fi atı K . akçesi L. gün ve saat 

dirn j nd ·m ı okulunun tam mlanma) an kısmınm 

onarılma ı için açık e <silt'lle ile kereste, çıvi satın alına· 

caktır. 

Muvaltkat t minat 150 lir ... dır. 
Ş rtn me Edirne N fıa nıüdıirlügünde ve okul satın 

alma heyetindedır. 
Açık eksiltme 8. t .938 c m Timü s .. at 9 d. ya, ıla· 

caktır. 
istekliler İn minat mektupları ve a vezne makbuz- 1 

lJrile birlil te Edirne muho eb müdiirlüğii odnsındn top
lan cak komısyona gelmeleri. 

lzmir İli Uaimi Encümeninden: 

Vilfiyet yolları fotiyacı için 5500 lira muhammen be
deli ve kap.ılı z r usulile ek:silt'lleye konulmuş olan bir 
rnzoı istekli ç Km dığıcdan arazozun bir ay içinde pa· 

z rlıkla mübayaası kararlaştırılmı tır. 
te lileri J 33.12.937 giın · 1d ·n iLib ren 'N9:l s yılı ya- , 

sa hükümlerine göre h"zırlay.ıcrı.kl rı te inatlar:} birlikte 
h Pazart si v P mbe nler ı ıt q d.ı 1 1 ! ye ka· 
d r il U timi ba vurm 1 rı. 

ıılı ıl l .mıı \rnirlığı " lı lı ı' 1 uıı ı rnnıl ın: 

Ordu hastaneleri içia 30 on p muğun kapalı zarfla 
e siıtmesı de verikn fiat Vekale çe p..ıhulı görüldüğün

den 6. t.938 perşembe günü s:l t 15 le Toph nede İstan· 
bul Levazım a'llirliği Satınalma Komicıyonunda pazarlıkla 
eksiltm~si yapılacaktır. Tahm'n bedeli 10050 lira ilk te
minata 753 lıra 75 kuruştur. Şartname ve nüınunesi Ko
'llisyonda görülebilir. İ teklilerin belli saatte Komisyona 

el mel eri 

Yozgat Bele.dive Reisliğiııden: 
Belediyemiz namına bir ı.~ğım temizleme cıhazı satın 

alınacağından talip olanlarıt Yozgat belediyesine müra 
caatları ilan olunur. 

f.rzal:, Zahire, :t v" Sebze: 

Marmar Üssü B hri K Satın.ıl n Komisyonundan: 

Cınsi 

S abun 
Kılosu 

28 000 

Tahmini fiatı İlk teminatı 
Kuruş Lir 

32 672 
ı.>eniz erlerinin ihtiyacı olan v~ yuk:ırda miktarı yaz ı lı sabun 

kap lı z=ırf usulile münaknn11aya konmuştur. E iltme .. i 15· 1·938 
cumartesi gunü ırıant 1 l de i:ımittc Tersanl" Kapısındaki Komi -
yon bina!iınqe yaapılacaktır. Bu işe ait ş rtn me Komısyonumuz 
da bedel iz olarak alınabilir. İsteklıleriıı hızası da gö terilen ilk 
temir- tlarila birlıkte kan..ıni vesi ,alarmı h vi teklif mektublarını 
belli gun ve saatten bir at eveline ltad r l omisyona vermeleri. 

İzın ı r Gümrük mu afaza taburu .':>atınıılma Komis:yonundan: 
Mllhamnıen tutarı ın uvakkat temi nah 

Cinsi iktarı 

Kilo L. K. L. 
P.raııa 2888 1-14 40 il 

Lahana 26 ) l'"(j 12 
ioı:;.""nak 1380 69 li 

Bakla 1844 221 28 17 

1- İzmir gümruk muhafaza taburu Urla bölükleri ihtiyacı 
için yukarı -i c ins ve mıldarı yazılı dört kalem sebzen in yrı 1 

ayrı eks iltmeleri yapılmak ü:ıere 14·1-938 cuma günü aaat 15 te 
açıl< eksiltme sur tile ihnl leri yapılacakhr. Muhammen tutarla· 
r ile m uv. lrkat teminatı hiz .. ları da ynzılıdır. Şartnamesi hergüo 
komi yonda görü ebilir. 

2 fstel lılerin 2490 aayıl ı kanunun 2 incı H 3 üncü madde· 
lt: rinde ve ııartnam ec:ınde yazılı vesikalarla muvakkat teıninnt 

maL buz veya b k.. mektublnrıle uirlikt ihale saatınde izmır 
A l a ncak Birincikordon J l numarııd01 tnbur salrn ima koıniıı-

-ıou IHi ıuunıcaatl rı. 

rile ve 2490 sayılı l .. a mnun 2 ve 3 cü mndde lerirıde ya 
zıh vesikalarilc bercı ber ıha le günü v kti nnıayyeninde 
Fındıklıda Ko nutanlık Satınalm:ı. Komisyonuna gelmeleri. 

İsparta Ask eri Satı ııalma Komiı.yonundan: 

F cthiye kıtasının 9200 kilo sığır eti ve Antnlva garnizo 
nunun 112500 kilo samanının IO g ün müddetle ek11iltme11i uzatıl· 

m:41 ve isteklisi çıkmadığından bir ay içinde pazıırlıkln muame
lesinin ikmaline k a rnr verilmiştir. 

2- İlk pazıırlık g6r:.ü 5. 1.38 ça rşamba günü ıııat IO ve 11 
dedir. Sığır etinin mu\•akltat teminatı 122 liradır. Muhaın ıen fi· 
atı 18 kuruştur. Somanın muvakkat tem!natı 106 liradır. Muh m· ı 
men fiatı 1 kuru ş 25 unntimdir. Şartname ve evsa fı lrn misyonda 
mevcut olup iste kliler h f" r zam n gö rebilirler. 1 

3- İsteklilerin ihale saatinden en az bir saAt önce tem inatla
rını tümen veznesine yatırın<ıları ve alınacak makbuzlarile vnk· 

tı nda komisyonumuzn müracautları ilan olunur. 

Çorlu Kor Satınalına Komiı:yonundan: 

Oç-ncü kor birlik leri için )0 t nu yumu :ık v ~ 700 tonu ıc:rt 
?im k üzere bin ton buğday kap:ılı zarfla mübav edilecektir. 
lh le.si 24.l.'i8 sah günu ~n lf) dadır İlk pey pırası 4.300 lira· 
dır. istekliler ş ırtnamt• ve ev afını Ankara ve İstanbul levazım 
amirliklrri snhnıılma komisyonlarında ve Çorluda kor satınalma 

Komisyonund görebilirler. İstekliler kanunun 2 \ e 3 üncü mad
delerindeki belgelerile birlikte b elli gün ve natleıı bir saat e v· 
vel teklıf mektublarını komisyona vermiş bulunmalıll'ı . 

ı .. parta ::.keri Satıırnlıııa l'oıııi-.\ onıındarı: 

Ciıı i 1 ilo'ill \1uv. l ·nı 'l'Jlınrırı Fııtı 
J;ira ""· Burdur ı..adr) ağı 1 ()5.) lJ2 110 

'-ubıın )3:) 1 :; :{8 
Df·ni:.di lınİgur ı rn:,o 89 10 
FJm·ılı ~adl'\ ağı 25t>O 112 l IO 
llıale..,i 13.l.l>38 ant 10, 1 , 14. I .>. de aı~ık ek iltıne 

uı..ulile yupılacaktir. 

ı~ımah ı..aman 7~000 B3 1,50 
)) "ığır PIİ 20300 290 19 

)..,parla Bulgur 9ı7o 61 9 
n h~t. koyan ı•ti <ı66t J.ıO 30 
ııtalva ı:ıaburı 2622 8H 40 

llıa}e ... i l .l .938 aat 10, 
,.,ıltme u ulile yapılu(',tktir. 

ı 1 ' 1 ı. ı 3, 16, d 1 J~lk ek· 

1,..partn Pmı"a 3 60 l 
» lspaııak 3260 J 9 7 ,;)O 

» Lah..ııı.ı 3060 12 5,50 
Jlı,ılı·-.i l .J. ı .9 m ,..aııt 11 cif> u;ık ebilımc ll "llllile yapıl ıenktir 

1- ) ukarılu aıll.ırı )Uzılı altı garnizoıııın.ı aiı oııiki ka
lem nıc\ .ıddı 13, 1 ı. 13. 1.938 tarıhlr·rin<lc l.,p.ırta<laki l'ıinı 
komut<ınlığı uin t~ıml..ıki ,.; ıtıııalına komi"} onu rnarirl·Lilc ek· 
iltınr"'i vapılacul..tır. Hu cr1.aklarnı gö-.terilen güıı 'c sa,ıl· 

!arda nnl\.ıkh.at temınal VP tal ııninı fiatları gö~terilıııı~lir. 

2- Şartııanw 1 nıezkiır konıi,..vornl:ıdır. 
3 l::ıtf"klilnin vt vıni ınezktirde l(•miııat m.ıklııızlarıle !JJr· 

J 

likk ılı:ıle ..,natlarııı.ı kadar ıııiiracaa t ları ilfırı ol u ıı ıı r. 

B e.yaz P eynir 
Kaşnr Peynir 

1200 
1200 

48 
72 

108 12-1-938 Çnrşanba 14 

Mekteb in 9.~7 mali senes i mayı 938 nihayetine kadar ihtiyacı 
olan y ukarıda cins, miktarı , muha mm en bedeli v e ilk teminatı 
yazılı e r:ı:ak aç ık ek11lt.ııeye konulmuştur. Eksiltrneı i hizuında 

lfÖ&terilen gün, t arih ve saatte yapıla caktır. Şartnamelerini rör
mek iııteyen leri n herifÜn ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve 
aantte Gümütıu yundaki Me ktep biııaaı dahilinde toplanan komia· 
yona müracaatları il n olunur. (8509) 1302 3- 4 

K-rnunlar. K~aarname!er, 'icaret muahed lerı 

Tiirk parası kıymetini koruma h::ıkkında 
12 numaralı kararname 

(569 inci nüshadan devam) 

Bu şeki ldeki bir t ahhüdün bilihara ademi ifa11 malın her 
hangı bir s ebeple he nüz gümrükten çıkarılmamış olma ından 
nıünbaiı bulunduğu takdirde bu cihet usulü d aire11inde tenik 
edilmek ve alakı.darl arııı s uni laksirioden veya sui n iyetinden 
mütevellid olmndı{rı isbat <>lunmnk 9artile ba.bhüd müddetlerinin 
lemdidine kembiyo murakabe mercil eı ince izin verilebilir. 

! braz edilece ri taa hh illl ohınıı ,, m i<h ı ~ un zıyaı id i sı kabul 
olunmaz. 

Tna hhüdlerini knınbiyu ıı ur ıılr .b · merciierin ce kabule şayan 
~örülemeyecek mazeret serdile ifa etm.:-yc nlcr işbu kararnameye 
muhalif h rırek et etmiş oddo'un ur. 

Madde 26- İdluılat eşyasının ı.t üınrük makbuzlarına dercedile· 
cek mal l.ırnı cti ve maH:ıfı l ıaricindc k ola n teahhur fai:deri ile 
alameti farik,rnm bııriçlc t escili masrafı ve lisanı ücreti veya 
ihtira hakkının i timali gibi ahvald e harice tediyesi icap eden 
dö vizler alikado.r la r tarafından ibraz ed ilecek ihticaca salib 

vesaik uıukabilindc kambiyo muraka be ınercilerinin vizesile 
temin olun ur. 

Teknik, etüd. proje muayene ve emsali hizmetlerden ve bey
n elmilel teşekküllere m ensubiyet dolayısile tahakkuk eden aidat
ta n mütevellid döviz tıılebleri merkuce tetkik ve intaç edilir. 

Madde 27 - İhracat eşynın bedeli ile idhaliil eşynsı becielleri· 
nin mahsubu şeklinde takas muamelesi Maliye Vekaletinin mü
saadesi olmadıkça yapılamaz 

Yalnız ihraç edecekler i ınalı iştira makudile hariçten ctöviz 
celp ve bankalara satmış olan tacirlerin ihraç edeceklel'İ mal be· 
delinden bu dövizl~r• tckebül eden kıamı ve Hükümetçe verilen 
mezuniyete binaen yapılan umumi ve huıuıi takaslar için dlSviz 
talep edilmez. 

Ancak bu muamelelerin l.ambiyo murakabe mercileri ne:ıtilin· 

de levıikı ,arttır. 
Menkul kıymetlerin taka!'ı kıymette olmak şartile kambiyo 

murakabe mercilerinin ın üaaadeıile icra olunur. 
İhracat eşyaıına aid kom iıyon vesaire dövizi vesaik ibrazi 

suretile kambiyo murakabe mercilerin mezuniyetle temin olunur. 
Madtle 28 Sergi ve panayırlara rnal göndereceklerin yer ili· 

raları ve reklim ve aaire g ibi i,tira k masraflara için talep olu · 
nacak euakı müshile üz.erine k a mbiyo murakabe mercilerince 

ye rilir. 
Madde 29 - A ) Döviz: muraka1'esi ikame edip de Türkiyeden 

mem leketlerine yapılan idhalitın dövizlerini vermeyen memleket· 
lcr ile ülkesi dahilinde Türkiyedcn g irecek malların idhalini men 
etmiş olaa memleketlerden Türkiye ye gelen o,ya için döviz: 

verilmez. 
Bu memltketlu mallarını Türkiyeye idhal e tmek isteyenlerdeo 

ınallnrın Tü"k para.ile tutarını Merkez Bankasına tevdi edilnıit 
olduğuna dair vesaik ibraz etmeyenlerin malları gümrüklerce 

memlek et dahiline idhal olunmaz. 
Bu suretle Ciimhuriyet Merkez Bankasına yatırılmış olan p•· 

ral r ancak o memleketlere idhal edilmek üzere 1'ürk malı mü· 
, ..... , ..... ~--............. .._.,..,......,,_...,_,,... ........... 

1 bayaası huauıunda kullanılabilir. 
B ) Ülkeai dahiline giren mallar için yüzde •uayyen bir niı· 

bette döviz: veren memleketler muvaredatına karşı aynı n iıı bett• 
döviz ita olunup mütebaki kıaını için A fıkra ııı mucibince oaua· 

mele olunur. 

) 

İstanbul Belediyesinden: 

H~ps ıne 400 lira bedel tahmin o luna n Şehzadebu~ında Knlen· 
df'rhaoe mahallesinde esk i topra k yeni delikanlı soknğında 20-22 
N.\u iki evin ankazı ııatılmak üzre n çı ~; artırmaya konulmuştur. 
Şnrtnıımesi levazım ~üdürlüğünde ıörülebil ir . İatekliler 30 lira
lık ilk teminat mal. buz. veya mektubil e bera ber 14· 1-938 cuma 
~üo6 saat 14 de Daimi Encüıu ende buluhmaladırlar. 

C) Haklarında A ve B fıkraları ahkamı t a tbik edilecek mem-
le ketler ismleri Maliye ve İkt11ad Vekiletleri tarafından rnüıte
reken les bit ve kambiyo murakabe mercilerine bankalara tebliğ 
ttlunur. 

(Devamı var) 
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Mode 
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des Ad· dications 
C11uiıon. 

Provi~oire 

Li ·u d' dj•ıd catıC'ıı e '..ı 

Cahier des Ch:ırgc:s 
jours Heure 

on -Re aration- Trav Publıcs-Mntcrie) de Construction -Cartographic 

1 
t ur5 des ecoleı Primaıres. Grt! :-- . --

4
0 _____ J_C · · ı· · lstanbul 

Oca ınspec e a gre ı55 om. Pf'rm. Munıcıpa ıte 
1 Dir. Econo ,, 

6-1·38 14 -

s : 4 p storca nıctalliqot 
paHllon au lycee Diarbekir (aj.). 

Cuırs . Tissucı 
Chaussures ,-------

-----~---
: 13( -160 paires. 

: 80 100 paireı 
our travail : 200-270 P· 
ria : 70-90 P· 
60-80 p 

70.90 p. 

: 60-so P· 
r Coı.tumcs 
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p (aj ). 
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c : sooo t 

(cab. eh L. 13,34) (ıj.} 

t 

11 ' tıges de pıstons ti ıoıırilloıı, 
<ııt et ' gcs de tiroirS· 

Contre manivcll 
92 s de . es : lots · · d 

1 
aQr,.lt>, rt>gulat glissıeres, 

c les et t Cura, croıseS• • a au res lltınıt ts 
._ ~raısscs t~ urc1ı1 : 74 fo 1 ıuc de 
~ • 68 , .. •Pon p a< 

. lota cah h s rraisıeux. l 1 85) 
en ı· ·C e• •· • 

Dn •nrot 2000 k · Pour les 3 gr<>ılP 
e Pour pcrfor g. 

••us ·. 1 .er : 1 ( ) 
P ( P rectifil' 

il : 30 t .. llj . ). 
bcil p (aı. ). 

uur n ı t h cttoyı . ıı : P· 
. e c arpcrıt tc de canalis•t'.o le rendar-

enc c Po . . eco ur reparatıoıı 

• : 1000 
bons • 8t. 

. t. 
: 6 .. 
: 2 8 

rrc · ıo · t. . 55 
•rı : 535 t 

c k. 
oncasıı · 

.... : 25;:,1 
: ı 1a50 k 

: 73 <t k. 
kfe d • t . 

c boeuf 
~nc111 • : 20,3 t. 
c de "• : 4470 k. 
: 2

6 
•outon : 6664 lı:. 

... 224 k .... 3 . 
d11 d lota 

ij ). c hoeu f : 9200 kilo• - P aille l 12,5 t. 

3-4230 9?. 

Publıcıue 
lep. 4 50 

" 
h 

" la p. 18 50 • 
" 
" 
" 1280 

Pli <'Aclı 
la p . 6 

rre i.ı ıre 

Gre a gıe 266700 

Plı cach 

,, 

" 
Publi-.ue 

• 
Gre a rre 
Gre a rr~ 

Publiqu• 

Pli caclı 
Publique 

Pli cac}1 

Gre a rre 

" 
" Publiqne 

n 

" 
" 
" 
n 

" 
" 
" ,, 

Grc a gri 

Publique 

6sooo 

52455 

=tHso 

3600 
2250 -
ssoo -
ıooso 

- -

400 
'OO 
147 

400 

25 55 

2567 3'.l 

5-1 
5 

81 
125 
10 -
60 
33 -
96 -

675 

14585 -

4500 -

3872 75 

2486 25 

270 -
1,8 75 

753 75 

150 

672 

4500 -
30 -
23 
11 -
92 -
15 -
89 -

112 
83 

290 
6~ 

150 
88 

o -

,, 
Dır. Vakoufs Edirne 

lJır. Trn Publica Diarbı·kir 

Dir. lnslruclion Publiqııe Edırnc 

" 
" • 
" ,, 

" 
" Coıu. ~eh. Ecolc Secondaire et Ly· 

cecs !emir 

Dır. Hyg. A ıısiııt. Soc. Djagbaloghleu 

14·1-38 

17-1·18 

ı 2-1-38 
12-1-38 
12-1-38 
12-1-38 
12-1-38 
12-1-38 
12-1-38 
18-1-38 

5·1·38 

1-4 -
11 --

1-4 
14 
14 -
14 
14 
14 
14 
16 

1s 'o 

Municipalit!· TrabzonJ Mardi et Ven,lredi 

Ministcre Dtfcnsc Nntionale Pres 
lnteadance Marinc Ankara 

AJm. Gt•n Ch Fer Etat A L 

H d n11>ara 
Caisıes ay arpaclıa et Ankara 

idem 

l4-1·3g 

8-3-38 

8-3-38 

8·3-38 

9 ıııe Exp. clı. de fer E.tat s·, k ' d'· . . r f' )1 19·1·38 
Dir. lınprımerıe de l'Etat 17-1-38 

11 

15 30 

15 30 

15 30 

15 30 
15 ~ 

Vilayet l:ımir 
ı Lundi et Jeudi 

Coaı. Ach . ntend. lst. Tophane 6-1 ·38 15 
Municipılite Y ozg-at 

Co•mand. Ecole Gcndarmerie E.dirııc 8-1-38 9 

Com. Ach. Command Naval M 15-1-"8 12 · umara 
Com. Adı. Bataillon Surveillance 14-l 3S 15 

Pouaniere lzmir 
Com. Ach. Corps Armee Tchorlou 24-1-38 16 
Com. Ach. Commlhd . lst. Findikli 19-1-3~ 15 .. 19-1-38 15 30 

" 19-1-38 16 
Com. Acb. Div. Isparta 13 1-38 10 

" t:S-1-38 14 

" 13-1-38 14 

" 13-1-38 15 
,, 14-1-38 10 

" 14-1-38 11 

" 14·1-38 14 
14-1-38 15 

" 14-1-38 16 -

" 15-1-31 10 12 
Com Ach . MHitaire Isparta 5-1-38 lij 

14 Com. Perıa. Municipalite latanbul 14-1-38 
Dir. Econom. " .. 

--· 

Pazartesi 3.1.938 

Tel~raf fincan demiri ! Nafıa Vek.) .Y· 555 
Sığır eti, pirinç ve sabun (Bornova 'füm. SAK) .\' 556 
Cürct romorlcörünün güverte V'! makine tamiri (Tophane Lvı.) 

.\~ 556 

Maden kömürü (Bornova Tüm.) .\! 556 
Sağ ve s~l karol ve m.ayon zinciri (İnhis. U. Müd.) .\' 557 
Koyun etı ve ekmek (lzmir Emr. Sar. Hast.) Y• 557 

i 

Erkek elbi•esi , erkek, kız paltosu, kıı. tayyörü (Yüks. Zir. Enı· 
titüıü) .\' 557 

Motör yağı (MMV) ~\: 558 
Sömikok kömürü !İzmir C. Müddeium.) .\~ 558 
~ Tütün tozu (lnhis. U. Müd.) .\~ 558 
laıtor, demir dolap (Tapu K adutro U. Miid.) .\~ 558 
Kömür nakliyatı (Deniz Lvz.) .\; 558 
Sığır, kuzu ve koyun eli (Deniz Lvz.) .\~ 558 
Buğday (Çorlu Kor) .\! 559 
Praaa ve ispanak ( (ayseri Kor) .\~ 559 
Elma ( Ank. Lvz.) .\~ 562 
İliç ve sıhbi malze ne (Urfa Vil.) .\: 563 
Pijamahk bez l f op ane Ln.) .\" 564 
Söğüd çubuğu (Ask. Fabr. Tic. Kalemi) .\: 542 
Elektrik motörü ve teferruatı (Ask. Fabr. U. Müd.) .\~ 526 
Sığır eti (Hoz.at Ask. SAK) .\' 549 
Eğer takımı (Gümr. Muh. G. Komut.) .\: 5;)1 
Lüleci kılı {Ask. Fobr. U. Müd.) .\: 552 
Antalya meyvacıhk istasyonu binalar inşası (Antalya Nafıa Mü

dür.) .X 553 
Ham deri (Tophane Lvz..) .\! 554 
Sabun (Ank. Lvz:.) .\! 554 

Adi bina tuğlası ve ıöoınemiş kireç (DD yol.) .\:. :>54 
ı Tamir atelyesi için rektifiye makinesi Cİıt. Beled.) .\~ 555 

Elbise, bluz, pantolo n, gömlek, terlik ve fotin (Ank. Val.) S· 555 
Hortum lTekirdaj' Şarbay.) .\~ 565 
Kum, duble cam, kiremit, renkli üstüpü v ı. malzeme (İ•t. Bel.) 

X· 5bl 
Elektrik malzemesi ve asansör tamiri (lst. Beled.) .\: 567 
Aydın spor sahasının futbol alanı ile kovu pisti ve bunların iha

tıı duvarı ve parınnklıklarının inşaatı (Türk Spor Kurumu Ay
dın Bölgesi Başk.) .Y 567 

Verem dispanseri için ilaç 4İst. Beled.) .r'~ 567 
Bakırköy belediye şubesi bina ının tamiri {İst. Bel.) .Y• 567 
Ank. postahanesinde kişe ladilatile asansör iti (Ank. PTT ,'1üd,) 

.\~ 567 
Ot (Vize Aık. SAK) .\~ 567 
Pulluk (Ank. Vil.) ~\~ 568 
Ü•küdar 4~ inci, İıt. 47 inci ve Şileye batlı Tekke köy mekt. 

tamiri (Ist. Beled ) .\~ 568 

Beykoz 40 ıncı mekt. kuyusuna konulacak elektrik motörü (İ.t. 
Beled.) N. 569 

Karoaeri içiıı mnlzemc tİıt . Belcd.) N. 560 

Sah 4.1.938 

Redük•İyonlu elektrik motörü (İnhia. U M d "' 529 
l 

. Ü • ) .r. 
Yulaf ( st. Komut.) .\! 552 
Kuru fasulye (İst . Komut.) .:'\! 553 
Fabrika ur.u (Midyat Ask. SAK) :y. 553 
Pirinç (Vize A•k. SAK) .\~ 554 . · ' 
Kuru üzüm (Ank. Lvz.) ,,; 5 ı;4 
Selimiye kı,lnsının çatısının tamiri (İıt. Komut.) ~\~ 555 
A
8

rpa: :n•karnn, kuru. fuulya, kuru üzüm (Bornova Tüm.) .Y 556 
enzın •. 4 ve 12,5 t. (lat. PTT) -~~ 556 

N~bctçı mutamba•ı (MMVt .;\~ 556 
Bıdon (Gümr. Muh. G. Komut.) X 556 

Ro~, manto, tayyör, elbise v.s . (Tarih, Dil, Coğrafya Fak.) .\' 556 
~acıvert kumıı..t (Tophane Lvz.) Jı~ 556 
iskarpin Üzrnir Li•e ve Ortaok.) .,~ 556 
Yün çorap (MMV) ~ 558 
Sadeyat Üıt. Orman Fakültesi) N. 558 
Fenerbahçe yarımadasının küçük limanın tcmizlenme•İ Ye bir dir-

sek İ•1aaı (İst. Deniz. Ticaret Müd.) N. 559 
Zeytinya~, sabun (Afyon Kor) N. 560 
Saman (Sıvas Tüm.) N. 561 
Elbise ve iskarpin (Edirne Kült. Dir.) N. 582 
• Köknar odunu ·Zonguldak Orman Başm.) N. 563 
Su dairesinde 11va 'e badanalarının tamiri (Ank. Bcled.) N. 503 
Karnabahar (Ank. Lev.) N. 568 
Tabak, kaşık, çatal ve ıu bardağı (MMV) N. 568 
Afyon-

568
Konya yolunun ahıap köprülerinin tamiri (Afyon Vıl.) 

N. 
• Bina Hknı ıİznııir Beled.) N. 569 
•Söamüt kömilr (Tophane Ln.) N. 569 
Topçu nakliye okullarının elektrik tesisatının t · · (T 

Lvz .• N. 5ti9 •mırı opbaae 
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Boi de aule (Scctıon Comın rcıale Fabriques Mılitairc Ankara) 
N 54J 

Motcurs et acccssoıres lcctriques (Dır G n rabriques Mılit Ank ) 
N 526 

Vı nde de bocuf (Com Achat Mılıtairt- Hozat) N 549 
Artıcles de ellerıe (Comm·ınd G n Survcıllance Douanı re 1 tnnbul) 

N 551 
Argile ( )ır. G n Fabriques Mılıt.) N 552 
Conslruction dcs atiments )ır Trav Publica Antalı N 553 
Peal<X brutes {lntendancc Top anc) 551 

Savan (Intend. Ankara) N "5 
Brıque et eh ıux vıve (Ch de Fer E::tat) N. 555 
Mac'1ine pour rectifıer n ces aıre pour l'atelıer de r paration (Mun. 

İstanbul) N 555 
Costumes blouses. pant lons, ehem e , chaus ures ete (V ılayet 

Ankara) N 555 
Mımche de !in (Mun T ·irdagh) N 565 
Sable, vıtrc, etoupe,cıırbure de c:ılcıum, articles electriquc . repara

tion ascenııeur. m dıcamcnt et r paration bureau fıscal Bakirkeuy 
Munıcıpalıte lstanbul N. 567 

Crochets FOUr ısolateurc; t leg-r h 4 e!> (Minic;ter~ Travaux Publics) 
N. 555 

Viande de boeuf, rız. savan et houılle <Div. Bornova) N. 556 
R parnlion remorqueur Djuret (lnte d 1 oplıan ) N 556 
Cııroles droıtes et gauchcs e chnines maıllons \Dir Gen. Mo opoles) 

N. 557 
Vıarıde t"t pain (Dir Hôpıtal Mnl°'dicı:ı Contag. Izmir) N. 557 
Costuın • et p:ıl ·tots pnuı- faTÇ".>M t jeunes fılles (Dır lnstitut Agrı-

cole) N. 557 
Hu le pour mot.eur (Mın. •M. Nnt ) N 558 
Scmı-cok,. (Proc. Gen. R p. b.mir) N 558 
• Tabacıı en poudre (Dir G n Mor.opoles) N 558 
Stores et ar oı es en fer (Dır. G n. Cadastrc Ankara) N. 558 
T r nsport de char on lntend r.,.• aril'.e K pacha) N 558 
Vi.ınde de mouton boeu( et agneau (lntend Marine Kassinıp rhıı) 

N 558 
B es Corps Armı e Tdıorlou) N. 559 
Legumcs (Corps Araıee f\:ı'iss ri) N. 559 
Poıomes (lntend. Ank ra) N. 562 
Medicamentıı e articles sırnitııires (Vilayet Oıırfa) N. 563 
Toıle pour pyjnma (lnteııd. Toph ne) N. 51) l 
Consrructıon iı la plaoe du sport (Prı s d Maıson du Pcuplc Aydin) 

N. 567 
Construction guichets et installation ascenceur :ıu batimcnts P T.T. 

Ankara (f ir P.T.T. Ank) N. 567 
Foin (Commıssıon Achnt Militaire Vıze) N. 567 
Charrues IVıl:ıyel Ankara) N. 568 
l<eparatıon batiment 45 'ıne ecole Scutari 47 · me cole lst:ınbul et 

(Cole a Clıil. (Munıcipalite lstanbul) N 568 
in tallatıon motcur declrique u b:ıtı ment 40 t nıe role Bcyknz. 

(Municipalıte lııtanbul) N. 169 
Materiel pour carrosserıe (Municirıalıte lstanbulı N 569 

Mardi 4 1- 1938 

Mote-urs iı reductıon (Dir. Grn Monopoles) N. 529 
Foın ICommand lstanbul) N. 529 
Haricot s es (Command 1 t N . 553 
Farın de minoterıe (Com. Ach Milit Mıdynte) N. 553 
Rız (Com. Ach. Milit. Vıze) N. 554 
R:ıı ıns secs (lntend. Ankara) N. 554 
Constructıon toiture caserne S ·lınıiyr (Command. 1 t ) N 555 
Macaronis, harıcots ecs, et r ı ıns ecs (Dıv. Bornova) N. 556 
Bcnzıoe (Dir. P.T.T. lst.) N. 556 
Cires pour sentinelle-s (Mın Def. Nat.) N 556 
Costume-s, jupcı robes et paletots (Dircction Facult Histoire Lan 

gue et Geoırnphie) N. 556 
Etoffe pour paletots (lntend. Tophane) N. 556 
Bıdons (Directıon Ge-nt r 1 Surveıllancf' Doııaniere lstanbul N 556 
Coııtume'i (Directıon Lycees et Eco es S•condaireıı lzmır) 

N. 556 
Chaussettes de laıne (Min. D f Nat.) N. 558 
Beurrc frais (Facult Forest lstıınbu' N. 558 
Comıtructıon poteaux et nettoyage du port F nerbıılıtclıe (Dırection 

Commerce Maritimc lstanbul) N. 559 
Huile d'olıves et savon (CorpR Armee Afıon) N 560 
Pa ile ıDiv. Sıvas) N 561 

Publıquc EdirnP) l Costumes et chaussureıı (Directioıı ln<Jtruction 
N. 562 

• Boia (Dır. Foret Zongouldak) N. 561 
Rı'paration badıgeonnage et crepıssnge aux d pôts d'eau (Mun'cipa

l t Ankera) N. 563 
Aasict C'&, cuillers. fourcııette , verres, coute:ıux (Mın. D f. Nat ) 

N. 568 
Reparalıon ponts n boıs s route Afıon-Konın (Vilay t Afion) 568 
* Cbar on brulc (lntendance Tophan~) N 569 
lnstallation dectrique a l'ecole artillerie lntend Tophane) N . 569 

Les aater squeıa ındıque t une vcr:te pa voıe de surench re. 

N. B.- Les Noıı ındiqu · en regard deı artides sorı ceux du 
journal dan! lequcl l'avi 11 par 

..,......., ...... , 
Bilumum Müteahhit ve Tiiccarlarm 

Dikkat azar na 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münak sa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tası if edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETı:.Sİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız JCitbı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

~--------------------------!------
,, 

nl& b 

uı'ur ölcoa ..... • 
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StPrlin 

tan 
o s 
31-12 1937 

P raıar 

! Dolar 

624, 

122,-
80, 20 Fran ı:t Fr. 

20 Lıret IOO, 

MUNAK'.AS A GAZE1 ESi 

1 

l>2 ), 

126 
88, 

,, 

lebı Evi 
20 Belc:k F r SO, 
Dr.hni 18, 

20 faveçre F r. 570, 

110 -
84,-
2-,50 

fi ), 1 

e oğlu, ist:-klal c ddesi, Saray Sineması karşı 
No. 173. Teı. 43906 

20 L va 20, 
1 Florin 65,-

20 Çek kronu 78, -

23. 
70, 
82, 

Yurdumuzun en temiz ve modern bu yuvasını ziyaret ediniz 
Sip ri<:'1er d rhal gönderilir. 

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 26, 

Zlotı 20, 
Pengü 21,-

20 Ley 12, 
20 Dinar 48,-

1 İsveç kuronu 30,-
1 Türle altını 1075, -
Banknot 269,-

Çekler 
625, 

0,8010 

23,57 
15,2185 
4,7080 

87,51 
3,46 

64,0112 
1,4137 

22.7675 

23,-
29,50 
22.-
25,-
14, 
52. 
32,-

1077, 
270,-

626, 
0,80 

23 5875 
15,23 
4,115.3 

87,58 
3,4635 

64,1025 
1,44 ıO 
22,785. 

p 

L 
o 
T o 

akiki 

• LİFO 
• 
JY meşh ri 

London 
Nev York 

Paris 
Milano 
Brüksel 
Atına 

Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Vivaoa 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşl 

Bükreş 

4,2275 
12,bS 
1,9822 
4,24.it 
4,0225 

4,23 
12.6ü 

1,9838 
4,2 67 
4,0-56 

La balı 
l\ıf üşterilerine A 

azamı 

160 Lira teshilatı gösterir 

bir müessesedi Belgrad 
Yokoh mn 

106,80::>0 
34,5875 

2,75 

106,89 
34,tll5 
2,7533 

Galata, Voy \od Caddesi 55-57 

·ıs:ım;~= 

ŞİŞM 
Mağazası : İstanbul Yeni po tane caddesi No 39 

So • • 
evsım ı o 

Mantoluk ve ropluk yünlü kumaşlar 
ipekliler, pamuklular, ve ketenlerin 

envaı, her cins patiska ve çarşaflıklar 

Tuhafiye dairesinde en zengin çeşid. Hazır ve 

ölçü üzerine 

Gömlek, pijama, ropdöşambr. Havlular 
Her cins sofra ve cihaz takımları 

NEFASET - METANET - UCUZLUK 

•• Bürosu ercume 
Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil

... hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna
•!• melerin tercü esi derühte edilir. 
·: 
•• • ••• • :· • 
••• 

Azami ihtil'Jlam ve sürat 

Fiyat:ıar gayet müt:e ildir 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine 
Hususi tenzilat yapılır 

D KA 

DO~ON 

ve NİŞAN için 

her türlü sıparış kabul olunur 

Pek büyük fedakiirlıklarla açılan ve bütün yeniliği 
havi olan Galatn, Necati Bey cadd~si 49-51 numarada 
her nevi pasta ve şekerlemelerini tercih edıniz. 

T •~T ••••••••• ....... ••••• ~ 

~ - Adnan Tüfekçioğlu = - ~ 
t Dik maden hurda demir ve Nık Akselos ~ 
~ markalı tam dizel deni~ motorları : 
~ satış merkezı: ~ 

~ Galat:a: Kalafat caddesi ~ 
~ No. 141-143. Tel. 43368 ~ 
~ ~ 

~ AA 6-AAAAAA~ AA.AA&AA&AA&4• 

••• 
~ 

• • 
._• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 ,. ... Tiyatrolar 

ESKi FRANSIZ TiYATROSU 
OPERET KISMI •:• Telefon : 49442 

• •• •+• ~ .. .,. ç ('• • ... •" • • • ,. o• •.• ••• •••!• • •:• •!+ 

HAFTALIK 

AKAR ve EMLAK GAZETESİ 
İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birliğ"oin Orga ndır 

Arzu edenlere meccanen nümune gönderilir 
Adres: Gıı.I ta, Perşembe Pazar, Yoğurtcu Han N. 1 

Telefon: 49-142 

Tı,PEBAŞI ORAM KISMI 

Bu akşam 
snat 20,30 da 

Kral Lir 
trajedi 3 kısım 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

Bir Kavuk 
Devrildi 

Yazan: Türkçesi 5 perde komedi 
Shnke pcare Seniha bedri Göknil Celal MOsahip oğ u 

n.c ı hibi ve yazı i.;1 rİ 
•r tor'j \ı 1U G' it 

B ıuMı·ı ver· ARTUN Ba ım 
( h Bi.ll ao N 1 


