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ABONE ŞARTI ARI: 
Türkiye ıcio Kuru 

3 AYLlGI 450 
6 ,, 8.>0 

12 1500 
Ecnebi memlc.ketler içın 

12 aylıg-ı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmimakbuz mukabili olmn
yan tediyat makbül değildır 

BU GDNKD 

Münakasaıar ve Müzayed ıer 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

1- Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Kuru ot 493 ton (ka. z. m.b 8874 1. tem. 
666 1.) (Lüleburgaz Tümeni) 17-6-37 14 -

Kuru ot 240 ton (aç. ek. m.b. 4320 l. tem. 324 
1.) (Lüleburgaz Tümeni) 17-6 37 15 -

Kuru ot 379 ton (ka. z. m.b. 7940 1. tem. 569 1.) 
(Lüleburgaz Tümeni) 17-6-37 .ı.6 -

Kuru ot 288 ton (ka. z m. b. 5184 1. tem. 
389 I.) (Lüleburgaz Tümeni) 13-6-37 14 -

Kuru ot 360 ton (ka. z. m.b. 6480 1. tem 486 
1) (Lüleburgaz Tümeni) 13-6-37 15 -

Kuru ot 384 ton (ka. z. m.b. 6912 1. tem. 
519 l.) (Lüleburgaz Tümeni) 13-6-37 15 

Kuzu eti: 25 ton, koyun eti: 20 ton- sığır eti 
40 ton (temd.) (aç. ek. m.b. 32000 1.- tem. 
2400 1.) (Marmara Üasübahri) 5-6-37 10 _ 

Sığır eti: 800 k.-koyun eti: 200 k.- (paz. tem. 
168 1.) (Çatalca Mst. Mvk.) 7-6-37 11 -

Soğan: 4000 k.- patates 10000 k - yumurta: 
60000 ad. ve sair erzak: 6 kalem. (ac. ek. 
tem. 205 1.) (İstanbul Vaklflar Oir.) 21-6-37 15 -

1 2 - İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harit~ 

Deaeme ve ıılah tarla1ında çalışma evi inşaatı 
(temd.) (pu.) (Samsun inhisarlar Müd.) 7-6 37 15 -

Orta okul binasının inşaatı (1 nci kısmı) (k. z. 
m. b. 24113, tem. 1808,50 şart. 10 1.) (Tire 
Orta Okul Cemiyeti) 14-6-37 5 -

3 - İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane le 

İliç ve tıbbi malzeme 162 kalem (aç. ek. m.b. 
2676 1. tem. 200.70 l.) (Samsun Viliiyeti) 7-6-37 16 -

4- Matbaa işleri ·Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Belediyeler (35.38 forma) ve muhasebei husu-
siye (5·7 forma) ıstatistiklerinin basılması 
{k.z. m.b. 1800 I.) (İstatistik Genel Direk.) 18-6-37 14.30 

Otobüs bileti: 28800 cilt. (aç. ele. tanesi: 3,25 
k.- tem. 70,20 I.) (lst. Beledıyesi) 15-6-37 14 

S- Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

Dizel ya2'ı: 4000 k.- ince makine yagı: 1500 
silindirya:ı: 2000 k.- mazut: 50000 k. petrol: 
2500 k. (aç. ek.) (lzmir Liman işlet.) 11-6-37 15 _ 

Gız: 800 k. (aç. ek. tem. 13.20 I.) (İst. Vakıf 
lar Direktörlü~ü) 21 6-37 15 

_6 -- Nakliyat- Boşaltma • Yükletme v. s. - -~--~---
Samsun'dın inhisarlar ıdaresine sevkedilecek 

mamul tütün müskirat, ispirto, soma ve leva
zımatın nakliyesi (aç. ek. m.b. 4350 1.) (inhi-
sarlar Samaun Baımü:iür.) 7·6-37 15 -

Sırnaun lımanına bir sene zarfında 2'elecek tah
minen 20.000 ton kömürü vapurdan supalan 
alınmuı (ka. z. tem. 975 l.) (Devlet Demiryol-
ları Kayseri) 14-6-37 15 -

7_- Müteferrik 

Memleket hut. ölenlerin techiz, tekfin ve tetfini 
(1 sene) (paz. m.b. 400 1. tem. 30 1.) (Samsun 
Vilayeti) 7-6-37 ıo -

Çavdar sapı 500 ton (inhisarlar Umum Müd.) 7-6-37 -
Çavdar sapı: 4(00 ton. (aç. ek.) (Şişe ve cım Fabr.) 14 6-37 -

1 b) Müzayedeler 

~ 
~ka: 2030 ad {aç. art.) 4-6-37 14 -

ı 1 

I 

1 

ÇARŞAMBA 

z TESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali \e ticari gazetedir 

. 1 
Erzak, Zahire, ft ve Sebze: 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı M. Fiatı 
Ton Lira 

İ. Teminatı Eks. Şekli 
Lira 

Kuru ot 493 8874 
240 

666 Kapa' ı zarf 

" 4320 
397 

324 Açık eksilt. ,, 7940 569 Kapalı zarf 
17-6-937 ğünü saat 14 , 15, 16dn }ıtpılacaktır Eksiltme 

,, 
,, 
" 

288 5184 389 
360 6480 486 

" 384 6912 519 " 

,, ,, 
,, ,, 

Eksiltme 13 6-937 günü saat 14, 15, 16 da ynpılncaktır 
Yukarıda yazılı otlar ayrı ayrı ihale edilecektir. Teklif mek

tuplnrı ihale saatından bir saat evveline kadar knbul olunur. İs
teklilerin şartnameyi i'Örmek üzere her gün ve ekıiltmeye iştirak 
için belli güo ve uatl rdn teldif mektubları ve kanunun 2, 3 cü 
maddelerindeki vesikalarilc birlikte Lüleburgaz Tümen ntıoalmn 
komııyonunda bulunmaları. 

Marmara Ussübahri Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Kilosu Tahmin tutarı ilk teminatı 

Kuzu eti 25000 
Koyun eti 20.000 
Sığır eti 40.000 

Lira 
10.000 
10.000 
12.000 

32000 

Lira 

2400 
Komutanlığımız deniz erleri için 26 5.937 gUnlemecinde 

kapalı zarfla eksiltmesi yapılan yukarda ci s ve miktarı 
yazılı üç kalem yiyecek maddelerinde verilen fiat yüksek 
görüldiigünden yeniden açık ekıiltme auretile satın alına· 
caktır. Eksiltı;ne 5 haziran 937 cumartesi gü ü saat IOda 
yapılacaktır. isteklilerin ynkarda yazılı ilk teminatı rile 
birlikte muayyen giin ve saatte İzmitte tersane kapısın
daki komisyona müracaatları. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Miktarı Muhammen 
bedeli İlk teminat 

Cinsi kilo Kr. San im Lira Kr. 
Soğan 4000 3 00 9 00 
Gaz 800 22 00 13 20 
Kuru kayısı 500 62 00 23 25 
Yumurta 60000 adet J 75 78 75 
Kuru üzüm 2500 19 00 35 62,5 
Patates 10000 7 00 52 50 
Salça 700 16 00 8 40 

İhalesi 21.6.37 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 
937 senesi için Gureba hastanesine lüzumu olan yu· 

karda cins ve miktarı yazılı 1 kalem erzak ayrı ayrı açık 
el{siltmeye konulmuştur. İhaleleri vakıflar miidürlüğü bi
nasında toplanan komiıyonda yapılacaktır. Şartnameleri 
her gün levazım Jrnlemiode görülebilir 

Ç&talca Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Çatalca müstahkem mevki kıtaahnın ihtiyacı 800 kilo 
sığır eti ve 200 kilo koyun eti pazarlıkla satın alınacak
tır. Pazarlığı 7.6.37 pnzartesi günü saat t 1 de yapıla· 
caktır. İsteklilerin mezkur gün ve saatte ilk teminat ola
rak 168 lira İstanbul K. Muhasebeciliğine teslim edildi
ğine dair sandık makbuzlarile müstahkem mevki satınal
ma komi yonuna müracaatları. 

2 
inşaat- T mirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Samsun inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Samsun'da Deneme ve ıslah tarlasında yaptırılacak 
1733 lira 98 kuruş bedeli keşifli çalışma evinin eksiltme· 
sine talip zuhur etmediğinden eksiltme kanunu mucibin
ce pazarlıkla ihale edilecektir. ihale 7 ·6-937 pazartesi 

ı 
günü saat 15 te yapılacaktır· Talib olanların tafsilit al
mak ve keşfini görmek üzere hcrgün Başmüdüriyet İnıaat 
şübesine müracaatJarı ilin olunur. 

2 Haziran 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telgr.: lst. MÜNAKASA 
Telefon: 49442 

Poıta kutusu N. 1261 

Tire Orta Okul Kurma Cemiyeti Başkanlığından: 

l - Tirede yeniden yapbnlacak olan ve tahmini ke
şif bedeli umum yekunu 42507 liradan ibaret bulunan 
(Orta Okul) binasının (temel, taş ve tuğla duvarları, be
tonarme ve çatı) inşaatına aid 241 13 liralık kısmı kapalı 
zarfla e~siltmiye konulmuştur. 

2-:- I!.bu. birinci kısım inşaatın eksiltmesi 14.6.37 pa· 
zartesı gunü saat 15 te Parti binasındaki Cemiyet mer· 
kezinde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 1808 lira 50 kuruşluk muvakkat akçe 
vey~ banka mekt.ublarmı, şartnameye uygun bir şekilde 
tanzını edeceklerı, teklif mektublarına leffederek bu mek
tubları ihale saatine kadar imza mukabilinde cemiyetimi
ze vermiş olmaları şarttır. 

4- İsteklilerin bu babdaki şartname ve inşaatın ke· 
şifname ve plan dosyasını görmek ve izahat almak ıçm 
İstanbulda; Bnbçekapı-Anadolu han 24 numarada mimar 
Abidin Mortaş ile İzmirde liman işleri mühendisi Yusuf 
Karasuya ve Tirede de Cemiyetimize müracaat etmeleri 
ve isti yenlere 1 O lira bedeli mukabilinde bu dosyalardan 
bir nilshasının verileceği ilan olunur. 

3 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Samsun ViJayeti daimi fncümenindea 

Eksiltmeye konulan it : 
(Samsun Memleket haataneıine alınacak 162 kalem 

ilaç ve tıbbi malzeme) 

1 - İhale Haziranın 7 inci pazarteıi günQ ıaat 16da 
vilayet daimi encümeninde açık ekıiltme uıuliyle yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 2676 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 200 lira 70 kuruıtur. Teminat 

Bankaya yatırılarak banka mektup veya makbuz ibraz 
edilecektir. 

4 - Eksiltmeye girecklerin cari ıene içinde ticaret 
odasında kayıtlı olduguna dair vesika ibraz etmesi fart
hr. 

5 - Şartname ve eksiltme ka&-ıdı ve ilaç Jisteıi vi· 
layet daimi encümen kaleminde ve İstanbul Sihhat ve iç· 
timai Muavenat Müdürlüğündedir. İstiyenler her gün fÖ· 
rebilirler. 

6 - ihale 2400 sayılı artırma, ekıiltme ve ihale ka
nunu hükümlerine göredir. 

4 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

istatistik Genel Direktörlüğü Eksiltme ve İhale 
Komisyonundan: 

1- Kapalı zarf uıulile eksiltmeye çıkarılan it tahmi
nen 35·38 forma Belediyeler istatistiği ile 5-7 forma tah
min olunan muhasebei husu;iyeler istatistiğidir. Belediye 
istatistiğinin tabi adedi 750, mubaıebei buıusiye iıtatiı 
tiğinin 500 olacaktır. 

2- Her iki eserin l 6 sahifelik beher forması için 40 
ar liradan tahmin olunan baskı bedeli 800 liradır. 

3- Eksiltme 18 haziran 1937 cuma günll saat 14,30 
da Umum Müdtrlük binasında toplanacak olan komisyon· 
da açılacaktır. 

4- Teklif mektublarile yüzde 7,5 muvakkat teminat 
vesikasının eksiltme açılmadan bir saat evvel komisyon 
reisliiine verilmesi lazımdır. Şartname komisyon kitibli
ğinden istenebilir. Nümuneler Dairede ıörlllebilir. 

• • • 
28800 cilt otobllı bileti alınacaktır. Bak: lıt. Beleli. 

ilanlarına. 

5 
Mahrukat Benzin-Makineyağlarr v. s 

İzmir Liman İşletmesinden: 

Şartnamesinde yazılı evsafta olmak ür.er6 vesaitiıniz 
için 4000 kilo dizel yağı, 1500 kilo ince makine yağı, 



Sayfa 2 

2000 kilo silindir yağı, 50000 kilo mazut, 2500 kilo pet
rol eksilt miye konulmuştur. Eksiltme 1 1.6.37 cuma günü 
saat 15 te Şefler Encümeninde yapılacaktır. Eksiltmeye 
girecekler yüzde 7 ,5 teminat vereceklerdir. 

İzahat almak istiyenlerin levazım servisine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

• • • 
Gureba hast. için 800 kilo gaz alınacaktır. Bak: er-

zak sütumında İst. Vakıflar Direkt. ilanlarına. 

6 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

İnhisarlar Samsun Baş Müdürlüğiinden 
Samsun'dan şartnamesine bağlı listede isimleri yazılı 

inhisarlar idaresine sevkedilecek mamul Tütün, müskirat, 
ispirto, soma ve levazımatın tahminen (4350) lira tutan 
nakliyat işleri 23-5·937 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

Talihlerin şartnamesini okumak ve icabeden malu
matı almak için ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
ihale günü olan 7 Haziran 937 tarihine rastlayan pazar
tesi günü saat onbeşde teminatı muvakkatelerile Başmü
diriyette mi.iteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
İdare namına Samsun limanına bir sene zarfında ge· 

lecek tahminen 20000 ton kömürün vapurdan supalan 
alınması ve idare iskelesine nakli ile supalan olarak ida
reye teslimi işi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. 

İhalesi 14·6·37 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15te Kayseride İşletme Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 9i5 liralık muvakkat teminat 
larım vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika ve beyan· 
n:ımelerini havi teklif mektublarmı aynı gün saat 14e ka
dar komisyon Reisliğine vermeleri veya posta ile kanun 
dairesinde göndermeleri lazımdır. 

Bu işe aid mukavele ve şartname projeleri Samsun 
Deposu ile Samsun İstasyon Müdürlüklerinde parasız ola• 
rak dağıtılmaktadır. 

7 
r.\üteferrik 

Samsun Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1 - Memleket hastanesinde haziran 1937 tarihinden 
Mayis 1938 sonuna kadar bir sene içinde ölf:nlP.rİn tec· 
hiz ve tekfin ve tetfin işi haziranın 7inci pazartesi günü 
saat t 6da pazarlıkla ihale edilecektir. 

2- Muhammen bedeli 400 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 30 kati teminatı 60 liradır. 
4- Şartname Vilayet encümen kalemindedir. Tafsi· 

lat almak istiyenler hergün gelebilirler. 
5- İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göredir. 

Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Sosyetesinden: 

Paşabahçe şişe ve cam fabrikamızın 1 senelik ihtiya
cından mütebaki 400 ton çavdar sapı 14.6.37 tarihli pa· 
zartesi günü saat 15 te toptan veya azami 2 kaimede a
çık eksiltmeye konulacaktır. 

Tahbler şartnameyi görmek üzere Bahçekapıda birin· 
ci Vakıf hanındaki merkezimize hergün müracaat edebi
lirler. 

"' . "' 
500 ton çavdar sapı alınacaktır. Bak: İnhis. U. Müd. 

ilanına. 

la) Ü Z A V E D E L E R 

1 
Mfiteferrik 

1stanbul Cümrüğü Başmüdürlüğünden: 
Gümrük satışından: 3502 meıat kaimesi 2030 hasır 

şapkanın 4.6.37 günü saat 14 de Galata gümrüğü satış 
ambarında gerek dahile gerekse aktarma olarak 1549 sa
ym kanun mucibince açık arttırmaları yapılacaktır. Art
tırmaya gireceklerinden yüzde 7,5 pey akçesi ve maliye 
ünvcın tezkeresi aranır. 

~ nhisarlar Umum Müdürlüğünden 
500 ton çavdar sapı isteniyor 
Pa~abahçe fabrikamız ihtiyncı için şartnameıindeki vasıflara 

göre 500 ton çavdar sapı satan alınacaktır. 
1- Sapların Te~rinievvel iptidasından başlamak üzere azami 

dört ay zarfında fabrikaya teslimi meşruttur. 

2 - Talip olanların yüzde on bet teminat akçesile beraber ve 
7 h.ızir n 937 tarihine kadar inhisarlar Umum Müdürlüğünde Mua· 
melfit şubesine müracaatle teklif mektublarını vermeleri. 

(3131) 4~7 1-3 

MONAKASA GAZETESi 

1 isTANBui BELEDiYESi iLANLARı 
r. • • • - - •• - -- - - - - ---- --- -- -- ... .. • • - -- -

Senelik 
Muhammen hk 

kirası teminatı 

Fatihte Çarşambada Cedit Abdürrahim 
efendi medresesi 300 22 50 
Fatihte Çarşambada Defterdar İbrahim 
efendi medresesi 216 16 20 
Arnavut köyünde Lütfiye mahallesinde 
7 9 N.lu ev 60 4 50 
Beşihtaşta Sinan paşa mahallesinde Has-
fırın sokağında üstünde ufak odalı 1 N.lı 
dükkan 48 3 60 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralarile ilk temi· 
catları yazılı olan mahaller teılim tarihinden itibaren 938, 
939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya konulmu~ isede belli ihale 
gününde isteklisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. 
Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 10-6·937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (1) 3136 498 

• . "' 
Senelik 

muhammen ilk 
kirası teminatı 

Kerestecilerde Sarı Demir mahalleıinde 
Keresteciler caddesinde 77 N .lu 39, 19 me-
tre murabbaı arsa 70 
Kerestecilerde Sarı Demir mahallesinde 
Keresteciler caddesinde 41 N. lu 49,91 
metre murabbaı arsa 120 
Kerestecilerde Sarı Demir mahallesinde 
Keresteciler caddesinde3 l 31 35 33 47N.lu 

49 N.lu 128 metre murabbaı arsa 240 
Yeni Bahçede Sulukule caddesinde 81 
N.lu bostan 36 
Büyükadada kadın ve erkekler için hela 

9 

18 

2 70 

asri 75 5 63 
Heyboliadada kadın ve erkekler için hela 
asri 50 3 75 

Yukardct semti, ıenelik muhammen kiraları yazılı olan 
mahaller teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 sene
leri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzre 
açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım Mü· 
dürlüğünde ~örülebilir. İıtekliler hizalarında gösterilen 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17-6·937 
perşembe ıünü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (B) 3137 499 

Cilt Cinsi 

9100 Sirkeci·Bakırköy 
otobüslerine bilet 

6000 Taksim· Y enimahaHe 
otobüslerine bilet 

13700 Keresteciler-Eyüp 

28800 

Beherinin 
Muhm. bedeli 

) 3 kuruş 25 santim 

İlk 
Teminat 
Lira K. 

70 20 

Yukarda cinsi mıkdar ve muhammen bedeli yazılı o
lun bilet açık eksiltmeye konulmuşlardır. Nümune ve 
şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında göste
rilecek ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 15 6-937 
salı günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (3138) 500 

l-_!_-n_h-ı_·-s=ar=l=ar==U=·==M=iı=· d=iı=· r=liı=· ğ=ü=n=d=e_;---!: 1 

1 - İdaremizin Pata bahçe İıpirto F abrika11 için şartna
mesi mucibince 2500 lira muhammen bedelli 9 adet su 
kontörü açık eksiltme suretiyle sabn alınacaktır. 

2-Eksiltme, 14·6·937 tarihine raıtlıyao Pazartesi günü 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacakhr. 

3- Muvakkat teminat 1S7.50 liradır. 
4- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alın:abllir. 
5-- isteklilerin münakasa tarihinden 10 gün evveline 

kadar fiyatsız fenni tekliflerini İnhiıarlar Umum Müdür
lüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve müna· 
kasaya girebilmek için de mlinakasadan azami bir gün 
evveline kadar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna 
dair mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün 
veıika verilmiyecektir. 
6- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan veıaik 

ile 5 inci maddede yazılı vesikalar ve yüzde 7 ,5 güven
me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen a-üo ve 
aaatte adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(2340) (332) 4- 4 

• • • 

2 Haziran 1937 

1 - l ·6·937 Salı günü saat 15 kapah zarf usuliyle 
eksiltmesi yapılacağı ilan edilmiş olan Çamaltı tuzlasında 
yapılacak elektrik santralı tesiıi işi 15 gün müddetle te
hir edilmiştir. 

2 - Eksiltme 16-6-937 Çarşamba gunu saat 15 de 
Kahataşda kain levazım müdürlüğündeki alım Komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde mu
hammen bedeli sif İzmir 98000 liradır. 

4 - Muvakkat teminat 6150 liradır. 

5 - Şartnameler 490 kuruş mukabilinde İnhisarlar le
vazım ve mübayaat Şubesinden, Ankara ve İzmir Batmü
dürlüklerinden alınabilir. 

6 - İsteklilerin fenni şartnamede yazılı takatta bir 
gazojen teıisatı yapmış olduklarına dair reımi vesikala
rını ve şartnameye uygun olmak üzere ihzar olunmut 
fenni teklif projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gü
nünden en az 15 gün evveline kadar İnhisarlar tuz fen 
şubesi müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya girebilmek 
için münakasadan azami iki gün evveline kadar tekhfle
rinin mu•ıafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika 
almaları lazımdır. 

7 Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve-
sikalarile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların en geç ihale günü tam saat 14 e kadar 
yukarıda adı 2'eçen komisyon Başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilmiş olması lazımdır. 2988 473 3- 4 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 

Kütahyada Knragöz Ahmet paşa camiinin 2400 lira bede
li keşifli son cemaat mahalli kubbelerin Üzerlerini kurşun kap· 
laması 11·5·937 gününden itibaren bir ay müddetle açık arttır· 

' maya konulmuştur. 
2 - Tekarrür edecek bedel haddilayık ıörüldüğünden 10-6-937 

gününe müsadif perşembe a-ünü saat 15te ihale yapılacaktır. 
3 - Keşif şnrtoamesi hakkında malumat almak ve tamiratı 

deruhte etmek iatiyenlerin Kütahya Vakıflar idaresine müracaat 
etmeleri ilan olunur. (2862) 445 

Gelecek üç gün zarfmda vuku bulacak 
Münakasa ve MUzayedeler hakkında 

fv1UHTİRA =-
_,...,._ 

Perşembe 3-6-937 

Parkta sağlık müzesi inşaatı (Kızılay lzmir Merkezi) .\: 352 
Ecza ve saire (bir sene için) (Ankara Askeri Fabrikalar) .,! 352 
• Çay pudra, mukavva demir v. s. (Samsun Gümrüğü) .\! 354 
Tütün v. s. naklı (Samsun İnhisarı) .~! 354 
• Motör ve sinema makinesi (Samsun Vilayeti) X 355 
* Karaaghatch mezbahasında bulunan sıgır gübreleri (İstanbul Be· 

lediyesi) .1\! 356 
Halk evi bina.ı inşaatı !Kars Halk Evi Başkanlığı) .\' 357 
Gazyağı: 38535 kilo - benzin: 283400 kilo (İstanbul Bclediyeti) 

.\! 346 
Tican istatiatikleri matbuası (İstatistik Müd.) .\' 341 
Kilim: 70000 adet M.M.V.) .\! 346 
Sankaya tuzlası tamiri (Ankara İnhisarı) X 348 
335 metrelik şose intnah (Nafia Vekaleti) .\" 347 
Sabit etüv makinesi: l adet (M.M.V) .Y 324 
Kar gözlüğü: 50000 adet (M M.V.) .\' 325 
Tuvenan kömürü (Muclbnya Belediyesi) ~\! 351 

Cuma 4-6-1937 

Gazyağı: 25 teneke - odun: 15 ton (Ankara Doğum Hastahanesi 
.\! 347 

Odun: 20 ton - ıemi·kok: 25 ton gazvağı: 40 teneke (Ankara) 
Emrazi Zühevirye Hastahauesi) ~'! 348 

Sebze ve erzak: 22 kalem (Ank:ıra Emrazi Zühreviye Hastahanesi) 
.\! 348 

Erat ayakkabları: 40[)00 çift (M. M. V.) No 346 
Erzak: 40 kalem (Ankara Doğum Hastanesi) No 352 
Sığır eti : 90000 kilo (Vize Askeri S.A.K.) No 349 
Dekovil hattı ve vagonetleri için yedek malzeme (inhisarlar Müd.) 

No 350 
Çalı fasulye: 30000 kilo (Ankara Levazımı) No 352 
• inek v. s.: 120 baş (Karacabey Haaası) No 354 
Mutahhar avrupa pamua-u: 100 ton (Askeri Fabrikalar) No 357 
Tayyare laboratuvarı için: 8 kalem malzeme M. M. V. No 358 
Sebze ve et (Türk Okutma Kurumu) No 360 
Elektrik cereyanının kablo tesiaatı kapama, tutla v. s . (İzmit Be· 

lediyesi) No 360 

Cumarteıi 5 6-1937 

Toprak altında kömür deposu ve beton yolları İDfHl No. 346 
Ankara Hıfzı11ıha Mü~ssesi 
Eretlide mezbaha inıaatı .-\! 345 Ereğli Belediyesi) 
Cezaevi için ekmek ihtiyacı 135-170,000 k •• ~ 350 
Sıva. C. Müddei Umumiliği 

585 talebe ve 140 müıtabdemyemekleri (Ankara Zıraat Enıti 
tQıü) .Y! 352 

• 5 tonluk mahona (lst. 4cü icra Memurluğu) Jt! 353 
Mezbaha inıaatı (Demirci Belediyesi) -'! 353 
Yoğurt 60.000 k. (Ankara Levazım) .~ 360 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, i,areti ilanı havi gazetemizin aayııını ıöıterir. 

,. 
1 

nılrq 

çe P 
l 

rn~r 

herı 
lanıl 
lec 
taş 

de 1 t.,. 
lec0 

lec~ 
du 

1 
bet 
bu 
sür 

ıne 

haf 
da 

leri 

hn 
sız 

10 

yü 
Al 
na 

döl 
tr 
m«ı 

ım 

ne 

ca 
ce 



2. Haziran 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Bayındırlık işleri Kontrol Talimatnamesi 

(Dünkü nüıthadan duam) 
Taş, kum, çimento ve .sair malzeme ihzaratı, inşaatta. ~ul~a

nılmadan evvel ve imkan derecesinde inşaat mahalline gebrıldık· 
çe peyderpey muayene edilecektir. A 

Bu malzemenin ocak ve ınenşelerinin ve eh' ad ve eşkal ve 
m•rkalarmın şartnamelere mutabakatı tetkik ve tahkik edi_lmekle 
beraber bu tetkikat ile iktifa edilmeyip mezkur malıemenın kul
lanılacağı ite göre fennen muvafık olup olmadığı da tetkik edi· 
lecektir. Mesela şoıe inşaatında kullanılacak kırm~ ~aşl~rın h~m 
taş halinde muayenesi ile iktifa edilmiyerek daha ışın bıdayetın· 
de bir miktar kırdırılarak ve icab ederse silindiraj yapbrılarak 
taşıu makadam şose inşaabna elverişli olup olmadığı tahkik edi· 

lecektir. 
Bunun gibi diğer işler için de inşaat müddetince tecrübe edi· 

lecek surette numuneler yaptırarak bu malzemenin tahsis olun-
duğu işlere yarayıp yaramıyacağı tetkik edilecektir. . . 

Bütün sınai imalatta kullanılacak harçların şartnamedekı nıı· 
betlere göre yapılması için karıştırılacak malzeme ~i~tarla~ını ~e 
bu buıuıta kullanılac:ak kalıpları kontrol mühendısı tesbıt edıp 
ıürveyanlara bu huıutlarda icab eden talimatı verecektir. 

Çimento torbalarının atı:zlarının mühürlü bulunmaaına ve çi· 
mentonun taze olmasına ve intaat yerine gelen çimentoların mu· 
hafazalı mahallerde ve icabı bale göre müşterek mühürler altın· 
da bulundurulmasına dikkat olunacaktır. 

Şartname mucibince şantiyede yapılması lazım gelen tecrübe· 
leri kontrol mühendisi kendi nezareti altında yaptıracaktır· 

Çimento harçlarında ve betonlarda kullanılacak kum ve çakı· 
hn fenni şartname hükümlerine çok temiz ve touuz ve toprak
ıız olmasına ve icabı halinde gayet iyi yıkanıp temizlenmesine 
ıon derece dikkat edilecektir. 

Betonlar için şartnamede yazılı mahaller civarında bulunabi· 
llecek kum ve çakıldau daneleri eb'adı gayri mütecanis yani bü· 

yük, orte. ve küçük daneleri muhtevi olanı yani granülometresi 
Alman Betonarme N nizamnamesine en uygun olanı tercih olu
nacaktır. 

Betonarme inşaatta demirlerin muayenesi 
D) Betonarme inşaatta demirler muayene edilmeden beton 

dökülmiyecektir. Altı metre açıklığa kadar imalat demirlerini kon· 
trol mühendisi veyahut fen memuru muayene ve müsaade etme
meden beton dökülmiyecektir. Daha fazla açıklıktaki betonarme 
imalat demirlerinin bizzat kontrol mühendisi tarafından muaye· 
nesinden sonra beton dökülmesine müsaade edilecektir. 

Temellerin muayeneıi 
E) Her türlü temellerin şartname~e ve. f~n~i icabat :e ihti!a· 

ca uygunleğu ve kifayeti kontrol muhendıslığınce tetkık edıle· 
cektir. () 

MÜı 'AKASA GAZETESi 

Müte:ıhhide temel atmağa müsaade edilmesi için temel inşan· 
atı malzemesinin hazırlanmış bulunması lazımdır. 

Ehliyet işçiler kullanılacak 

F) Her türlü sınai imalat işçiliklerinin fen ve sanat kaideleri· 
ne muvafık olarak yapılmasını ve bu işlerde acemi işçiler kullan· 
mayıp dikkatlı ve iyi ustalara yaptırılmasını kontrol mühendisi 
takip edecektir. 

Her türlü imalatın ebad ve şekillerinin projelerine 
uygun1ui'unun tahkikı 

G) Her türlü imalatın ebadmın ve şekillerinin proje ve tatbi· 
kat resimlerine muvafık ve noksansız olması hususlarıda mühen· 
dis ve fen memuru tarafından zaman zaman mesaha ve munye• 
ne edilerek tahkik olunacaktır. 

it programının hazırlanması 
H) Kontrol mühendisi mukavele mucibince müteahhid tara· 

fından tanzim edilmesi lazım gelen iş programının muayyen müd· 
deti zarfında tanzim ve tevdi edilmesini takip ederek bu husus· 
ta lazım ge~en teşebbüslerde bulunacak ve programının kabili 
tatbik ue muvafık olup .olmadığını tetkik ederek tadili icap eden 
bir ciheti varsa kontrol amirliğine mütalaasını bildirecektir. 

İhzarat ve inşaatın it programından geri kalmaması 
İ) lhzarat ve inşaatın kontrol amirliğince kabul ve tasdik e di· 

len program'l göre geri kalıp kalmadığını kontrol mühendisi mü· 
temadiyen tahkik edecektir. , (Devamı var) 

Resmi Devairiıı 

Dikkat nazarına 
''MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir münakasa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti· 
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-
demeli verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resm
ilAn işleri Liınit:ed Şirke i 

vasıtasile gönderilebilir. 

Sayla 3 

• 
st b orsası 

- 1 6-1937 - - -
Paralar Çekler 

-
Alış Satış Alış Satıw 

1 Sterlin 621, 627. - London 625,25 625, 

1 Dolar 123,50 126,-

\ 

Nev York 0.790.t 0,7905 

20 Fransız Fr. 110, 113,- Par is 17,6875 17,67 

20 Liret 120, 125- Milano 15,0212 15,0175 

20 Belclka Fr. 80,- 84- Brüksel 4,6810 4,6884 , 
20 Drahmi 21,75 22, Ati na 87,405 87,7560 

20 İsveçre Fr. 565,- 578, Cenevre 3,449ö 3,4614 
20 Leva 20, 23, Sof ya 63,9357 (t"i,91 

l Florin 63,- 66,- Amsterdaın 1,4440 l,4434 
20 Çek kronu 70,- 75,- Prag 22,67 22,6615 

1 Avusturya Si. 21,- 23,- Vivann 4,2265 4,225 
l Mnrk 25, 28,- Madrid 13, 1725 13, 1675 
l Zloti 20,- 25,- Beri in l,9H50 1,9662 

Pengö 21 .- 24,- Vnrşova 4,IG 4,1590 
20 Lev 12, 14, Budapeşt 3,9840 3,9825 
2{) Dinar 48,- 52,- Bükreş I07,63 107,5875 

Ruble 30,- 52,- Belgrad 34,4575 34,4440 
İsveç kuronu 30, -32, Yokohama 2,7540 2,7530 
Türk altını 1055, - 1065,- Mosltova 24.0625 24,0725 
Banknot Os.254,- 255,- ı Stokholm 3,1160 3,115 

)~~~~~+~~~~o~+~(~~~~~ +: 

E i 
Tercüme Bürosu 

Her liı;andan ve her türlü tercüme işleri ve bil
hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna· 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

••• • ·:· .:• 
+:• 
•!• 
••• • ..... • •!• 
•) 
·:· .... • 

••· Fiya ıar gayet: müt:edildir •!• 
~ y 
!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •:• 
•!0 Hususi tenzilat yapılır •:• 

... .............................................. mı:ascm .nımmm:ı~••r (• (• •!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 t6• 

imtiyaz aahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Busddıir yer: ARTUN Bnırmevı ••• Telefon: 49442 •!• 

ı
~ ~ 

GnkıtJO Billur ıokak No. 10 : • ~ ,. • • ,. • • ,.. .,., +. • ~ • ••••+•o.•••·~•• "••.••.•••• ... ~·.•~.• •)•.•t:~•."4•(>••.•e:••.••• •!••.• +: 

~~~······~···~···-~·-~~~~-·--~-~~1811-~ 
~ z·· ··t v ı k ı ~ ~ umru a ova a ıca ar • 
~ • 
~ Asırlardanberi tecriibe eclilıni:::; radyo nkthiteli ,.e miisekkin lıassaslı me~ ur • 
& suları; miizınin romatizma; siyatik, ağTılı haı_·sak iltihaplan, antrekolit, miizınin ~ • • • ishal ye clizanteri, ağ-rıh basur memeleri Ye saueılı kadın hastalıkJarı, nikris ,.e 1 

her tiirlii neYraljiler oibi lıastnlıkları ınunlfl:hkiyetle tcda\i eder. 

M i~in lôboratunu ,.e fizyoterapi, tesisatı ,-ardıı·. il 1 Bu ~ene ka~l~calarııı otel ve lol.rnııtahırııı<~a hiiyiik ~el~e~nıııiHl~r yaınlınıştır. 1 / : 
~ Jlazırandan ıtıbaren fiatlaı·lla kı ucuy,luk hılhassa calıbı dıkkattır. ( 11 ıar oteli: hiT W?ı 
~ ·ı···· ., ~ ji g·ün lük }lmısyon koını>le "Ütel ,.e yemek, hır n:::;ı ı(,'ııı "825,, lnıru~tur. iki kiışi için ~ 

il otel ve vemek "550 kurustur ~ 

i1 tan başlı yarak kat ye odalarına g·Ure yedı lıraya knclarcln·. il 
i1 ikikişiiçinaltıliı-adandokuz lirayakaclarclır. til 
~ ~ 
~ Aileler için ayrıca tenzi y pılı ~ 1 Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan yer:ıeklerin tabldotu : Büyük lokantada 100 ve • 
~ Park lokantasında 70 kuruştur. Alakart yemek fıatlarında dahi tenzilat yapılmıştır. r®1 
~ Banyo fiatları geçen seneye nazaran cok ucuzlatılmıştır. ~ 

'~·~·-······~-~~·-~·~~~-~~~~~~~~~ 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn. 450 
6 n n 850. 

12 n n 1500 

•• 
A 

ADMINISTRA110~ 

Y oıhourtcbou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Etranıer : 12 mois Ptu. 2700 E Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 -Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminiıtration journal Quotidien des Adjudicationı Adresıe Teleg-raphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

T ableau Synoptique des 

1 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

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

Conatruction d'un batiment de travail (aj.). 
Construction ecole secondairc (lerc partie) (cab. 

eh. L. 10). 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitaires-F ourniture pr. Hôp. 

Medicaments et autres: 162 lots pour l'hôpital Re· 
gional. 

Travaux d'Imprimerie-Pap•rie 

lmpression des statistiques des Municipalites (35-38 
formes) et deı comptabilitea specinles (5·7 
formes). 

Billeh pour autobus : 28800 earnets 

Combustible -- Carburant-Huiles 

Huile pour Diesel : 4 tonne~ Huile legere pour 
machine : 1500 kilos - ld. pour eylindre : 2000 
kilos - Mazout : 50000 kilos - Petrole : 2500 
kil ov. 

Petrole : 800 kiloa 

Provisionı 

Foin ıe• : 288, 360, 384 ~nnu. 

Foin ıec : 493, 240 et 397 tonnes. 

Agneau : 25 tonneı- Mouton : 20 tonneı- Boeuf: 
40 tonnes (aj.). 

Provisionır telles que : Oignona (4 tonpes)- Pom· 
meı de terre (10 tonnes)- Oeufs : 60000 pieees 
ete. : 6 lotı 

Boeuf : 800 kiloa- Mouton : ?00 kilos 

1 Transport- Chargement - Dechargement 
1 
1 Clıargement et deehar~ement : 20000 tonnea de 
1 charbon. 
' Transportı d'articles monopolisea. 

Divera 
Enterrement et autreı des morts de l'hôpital Reırio

nal (pendant 1 an). 
Tıges de seigle : 500 tonnes 
Tia-es de ıeigle : 400 tonnes 

B) Adjudications a la sureachlre 
Chapeaux de paille : 2030 pieces 

Mode Prix 
d'adjudicat. estimatif 

Gre a gre 
Pli cadı. 

Publiquc 

Pli cneh. 

24113 -

2676 -

1800 -

Caution. 
Provisoire 

1808 50 

200 70 

Publique P. 3,25 lap. 70 20 

Publique 

,, 

Plı caeh. 5184-6480-
389 486 

,, 8874 4320 -
666 324 

Publique 32000 -

" 

Gre a gre 

Pli eacb. 

Publique 4350 -

Gre iı gre 400 -

Publıque 

Publique 

13 20 

6912 
519 
7940 
569 

2400 -

205 -

168 

975 

30 

djudications · 

Lieu d'ndjudication et du 
Cahicr des Charres 

Joura 
1 Heure _r 

1 

Monopoles Samsoun 7-6-37 15 -

{ 
Com. Eeoles Secondaires Tire l •-6-37 15 
Archit. Abidin Mortnche, Bahtehekp. An~dolu H. 24 

ı 
1 

Com. Perm. Vılnyet Samsoun 7-6·37 lb -

Direction Generale Statistique 18·6 37 14 30 

. 
14 

{ 
Com. Perm. Municipnlite lıtanbul 
Dir. Eeonom. " ,, 

15-6-37 

Direction Exploitation Port bmir 11-6-37 15 -

Direction Vnkoufs lshnbul 21-6 37 15 

Diviaion Lulebourgaz 13·6-37 14 16 

" 
17-6-37 14-16 

B:ıse Nnvale Marmara l:ı:midt 5·6-37 10 -

Direction Vakoufs d'lstanbul 21-6-37 15 -

Com. Ach. Plaee Forte Tehathldja 7-6-37 11 -

Chemins de Fer Etnt Kaiıeri 14-6-37 15 

Monopolcıs Samsoun 7-6-37 15 - ı 

Commiasion Permanente Vilayet Samsoun 7-6-37 16 -

Direction Generale Monopoles 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

jeudi 3 Mai 1937 

Petrole: 38535 kiloı Benzine: 283400 kllos (Municipalite lstanbul) 
.\! 346 

lnıpresaion statistiques commerce exterieur (turc et françaiı) (Direc· 
tion Statistiques) .\! 311 

Kilims : 70000 pieccıs (Ministere Defense Nationale) .1\: 346 
Rcparation bassin principal et canal snlines Sarikaya (Monopoles 

Ankara) ·'~ 348 
Pavage route: 535 metres a la station Malatia (Min. Travaux Pu· 

blies) ~; 347 
Etuve fixe: 1 piece (Ministerc Delense Nationale) .,! 324 
Lunettes pour neige: 50000 pieces (Ministere Defense Nntionale) 

-'~ 325 
Houille tout venant (Municipalite Moudania) ~\! 351 
Construction musee l•ygiene BU pare de culture (Croissant Rouge 

Izmir) .\! 352 
Produit pharmaceutique pour cnisse d'assurance de fabrique mili

taire (une annee) (Fabriques Militaires Ankara) ~'! 353 
* The poudre, lames de fer, boite en earton ete. (Direction Doua

neı Samsoun) .\! 354 
Transport d'articleı monopoliscs (un an) (Monopoleı Samsoun) 

.\! 354 
• Moteur machine cinematographique (Vilayet Samsoun) ,;',! 355 
• Fumier ıe trouvant- a l'abattoir Knraagbatch (Municipalite lstan

bul) J\! 356 
Comtruetion Mai•on du Peuple (President Parti du Peuple Kars) 

·'~ -357 

Vendredi 4 Mai 1937 

Petrole: 25 bidons- Bois de chene: 15 tonnes (Direction Materni
te Ankara) .:'i! 347 

Bois: 20 tonncs Semi-eoke: 25 tonnes - Petrole: 40 bidona (Di-
rection Hôpital Maladies Vcneriennes Ankara} .\! 348 

l'rovisions et Jegumes: 22 lots (Direction Hôpital Maladies Vene
riennes Ankara) .\' 348 

Chausıures pour soldats: 40000 paires (Ministere Dcfense Natio
nale) .\~ 346 

Provisions : 40 lots (Direction Maternite Ankara) .\! 352 
Viandcı de boeuf: 90000 kilos (Commission Achat Militaireı Vize) 

·'! 349 
Pieces de rechange pour wagonnettes et ligne decauville (Direc

tion Monopoles) .'\: 350 
Haricots secs: 30000 kilos (Intendance Ankara) :\! 352 
• Tnuraux, vaches ete.: 120 tctes (Dircetion Hara Karadjabey) 

,,! 354 

Construetion loca\ pour mnrehe aux betes (Municipalite Afion) 
No 354 

Coton d'Europe purifie : 100 tonnes (Fabriques Militaires) No 357 
lnstrument pour le laboratoire d'aviation: 8 lota (Def ense Nationale} 

No 358 
Viande et legumes (Ligue lnstruction Nuruosmaniye) No 360 

Samedi 5 Mai 1937 

Construction depôt charbon souterrain et ehemin en beton (IHti
tut Central Hygienc ADkara) ,,; 346 

Construction abattoir a Ercrhli (Municipalite Ereghli) A! 345 
Pain pour le penitencier: 135-170000 kilos (Procureur General Si

vas ~'! 350 
Repas dea 585 eleves et 140 domestiques (pendant un an) (lnetitut 

Agricole Superieure Ankara) •'! 352 
• Mahone de 5 tonnu (4me Bureau Executif lıtanbul) .\! 353 
Conıtruction abattoir (Municipalite Dcmirdji) .\! 353 
Y oghourl: 60000 kilos (lntendance Ankara) 360 

* Les Hteriıqueı indiquent une vente par voie de ıurenehere. 

S. A. T. Fabriques de verre (ler 
Vakouf Han) 

7-6 37 
14-6-37 15 - N. B.- Lea Noa indiques en regard deı ıırticles sont ceux du 

Direetion Ventes Douan .. lstanbul 4-6-37 14 -

journal danı lequel l'aviı a paru. 

L 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MÜNAKASA 
GAZETESİ" nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınn: İcRbı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 


