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Cinai Gün Saat Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri 
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&) Münakasaıar 

~aat, TaJT\irat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Köık İncir Kooperatifi binalarında yap. pavyon, 
helilar ve diğer müteferrik iıler 

Buca orta okulun muziki salonunda yap. tamirat 
Yerköy nahiye mrlc. beş dershaneli ilkokul binası in~. 
Jie.lk okumaevi inş. 
Çoruaı-Mer:r.ifon yolunda yap. parite inş. (temd) 
Anlt .• fst. yolunun arasında yap. tamir.t ile köprü 

Ve menfez i4leri 

kapalı .z. 10070 -

pu. 499 20 

n 

aç. ekı . 4654 8S 
paz. 8101 45 
kapalı z. ~9962 07 

" 
1S768 21 A.ıak.-Karşehir yolunun arasında muhtelif köprü ve 

l:lenfez inş . 

Çorlu kazası dahilinde göçmen evleri inş. : SOO ad. ,, 
Çerilcli-Sungurlu yolunun arasında ıoıe inş. ., 

13264S 
28188 59 

Jlaçlar, Klinik Te İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Etil eter: 1,5 t. - alkol: 1960 le. ~ kinin: 100 k. paz. 

......._ Elektrik-Havagazı-Kalorifer (teıiıat ve malzemesi) 

Saıııdırrı kasabasının elektrik tesis. 

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

Ça111aşarlalt beı: 4'000 m. 
~uhtelif bayrak yap. 
)ıt\lhtelif reak şal: 6200 m. 

~atbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

E"rakı matbuası 
Muhtelıf renk lito, tipo vo otomatik mürekkebi: 3395 k 

M alııukat, Benzin, Makine y agları v. s. 

Odun: 1496 t. 
Benzın: SS t. 
Zerodıı Zonguldak aıaden kömürü: 4750 t. (şaıt. 

252 kr) 

~teferrik 

iç ve dış astıR-i: 9 • d 
Deınir levha: 8000 ad. 
Bakır sırt tulumbası Vermüral: 1 ad. 
Baskül muhtelif tipte: 36 ad . 
Su borusu 
Nal mıhı : 5,000,000 ııd. 
Muhtelif tezrih: 6 ad. 

~"ilk, Zahire, Et, Sebze_ v. s. 

Arpa veya yulA f 150 t. 
Seb;,,c: 11 kalem 
Sıa-ır eti: 105 t. 
Ekınek: 104,4 t. 

Erzak: 21 kalem 

~kın ek cezaevi için ( 1 senelik) 
t.ııtöriıe li s&t: 61170 k. 

Snt: 29125 it . 

~•ncela: 16875 k. 
O~lJrt: 65550 k. 

l'ereyağ: 3225 le. 
l'•.,,uk.: 8150 le.. - pilıç: 2320 k. 
Liınon : 1912S ad .·yumurta: 38775 ad -sabun: ?100 k. 
Ekaıek cezaevi iç.in \1 •enelık) 

~) Müzayedeler 

Esli Çuval: ıonoo ad . 
Butday ve arpa 
l\ereıtelik ağ-aç 
Ot 
iç "e dış eski lastik: 456 ad . 

kapalı z. 13355 75 

paz. 

" 

aç. eh. 
paz. 

ıuoo -

kapalı ~. 20944 
paz. 13475 
kapoılı %. 50350 

aç. elc.s. - -
kapAla Z. 7200 
aç. d.s. 900 -
paz. 

.. 972 11 
kapalt z. 11599 80 

n 6999 -

kapalı z. 
AÇ. eks 502 50 
kapalı .. 36iSO -

" 

kapalı :r:. 
aç. eks. 9~81 35 

.. 3749 37 

.. '.lO 18 62 
kapalı z. 4cl088 -
aç. elcs. 3870 -

,, 
.. 

kapalı z. 

aç. art. 
,, 
" 
" 
n 3700 -

1060 

2i47 15 

1182 21 

7883 -
2114 15 

1001 70 

75 -

b70 80 
ıoıo 62 
3767 50 

540 -
6i 50 

73 -
870 -
524 93 

38 --
287J -

624 40 

2216 16 
612 -
'l.72 
262 
787 
291 -

2190 -

210 

152 36 

Daha fazla malumat ve ila ları 

lzmir İncir ve Üzüm Tarım 20·5·38 
Satış Kooper. Birliği 

İzmir Lİ!le ve Ortaok. SAK 17-5-38 
Yo•gat Vil. Hus. Mub. M. 18-5-38 
Çorum VilAyeti 20-5-38 

.. 
Ankara Valiliği 

" 

Tekirdağ İskan Müd. 
Ankara VAiiliği 

lnhiıarlar U. Müd. 

Sındırgı Belediyesi 

24-5-38 
2-6-38 

2-6·38 

26-S-38 
2-6-38 

3·6-38 

31-S-38 

Güm. Muh. G . K. lıt. SAK 16-5-38 
lst. Deniz Tie. Müd. 16-5-38 
Deniz Lvz. SAK 17-5-38 

Is par la Vilfı} eh 
inhisarlar U. Müd. 

27 5-38 
2-6-38 

Diyarbakır Ln. SAK 2·6-38 

M. M. V. Deniz Mrk. SAK 20-S-38 
lxmir Belediyesi 27 -5-38 

lz.nir Vılayeti 3().5 38 
O.O. yol. H. paşa 2-6-38 
Karacabey KayaıakıımlıR"ı 27-5-38 
Uenız.bank lst. Şub. Müd . 20-5-38 
lst Nafıa MOd. 16-S-38 
M. M.V. SAK 28-6-38 

" 30-5-38 

Tophane Lv2:. SAK 30-5-38 
Ask. Fııhr . SAK İst. 3-6-38 
Vize Asit. SAK 28-5-38 
Çankırı C. Müddeiumu0>. 27-5-38 
Yo:r.gat Viliyetı 19·5·38 
Bursa C. Müddeıumum . 30-5-38 
İstanbul Komut. SAK 1·~·38 

" 1-6-38 
n 3-6-38 

" 3-6·38 
.. 6-6-38 
,, 6·6 -38 

" 8-6 38 
Sınop C. \füd'.ioiu mum 30-5-38 

Devlet D . yol. İzmir . 23-5-38 
THK Çorum Şubeıi 19·5-38 
Çankıra Ormnn Müd. 19-5-38 
lrıt. Sular idaresi 19-5-38 
Ankara Belediyesi 27·5-38 

tam metni • • 
ıçın 

lüt:fen iç sayifelere ınüracaat: ediniz ı 
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16 -

15 -

ıs -

15 -

14 -
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ıs -
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14 -
14 
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11 -
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a) M .• NAKASALAR 

inşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi- Harit·1 

Ankara Valiliğinden 

Keşif bedeli 29962 lira 07 kuruştan ibaret bulunan An
kara-İstanbul yolunun l oo+o<X> ile 105+077 inci kilomet
releri arasındaki tamirat ile köprü ve menf~z işleri kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

Eksiltm~ 2.6.938 per:;embe günü ~aat 15 te Ankara vı· 
!ayeti daimi encümende yapılacaktır. 

t~tekliler teklif mektubları Ticaret odacıı vesikası vr: 
2247 lira 15 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya 
makbuzları ve Nafıa vekaletinden 938 takvim vılına mahsus 

~ 

olarak aldıkları ınüteahhidlik ve~ikalarile birlikte sözü ge· 
çen günde saat 14 e kadar encümen reisliğine vermeleri. 
İstekliler ke~if ve şartnameyi Nafıa müdürlüğünden görebi
lirler 

* * * Keşif bedeli 15768 lira 21 kuruştan ibaret bulunan 
Ankara-Kırşehir yolunun Kürebeli mevkiinde yapılan Var
yant yolu ilzerinde yeniden yaptırılacak muhtelif köprü 
ve menfez işi kapalı ı:arf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Ekıiltme 2.6.938 tarihine rashyan perşembe günü Hat 
15 te Aakara Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektubları, Ticaret odası vesikası ve 1 182 
lira 21 kuruşluk teminat mektubu veya makbuzları ve 
Nafıa Vekaletinden 938 takvim yılına mahsus olarak al· 
dıkları müteahhitlik vesikalarile birlikte ıözü geçen gtın
de saat 14 e kadar Encümen Reisliğine vermeleri. 

İstekliler keşif ve şartnameyi Nafıa Müdürlüğünde 
görülebilir. 

* * • Keşif bedeli 28188 lira 59 kuruştan iharct bulunan 
Çerikli Sungurlu yolunun 3+ 500 ile 8+500 ncü kilometre 
leri arasında şose inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 2.6.938 perşembe günü saat 15 te Ankara 
Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektubları Ticaret odası vesikası ve 
21 14 lira 15 kuruşluk muvakkat teaıinat mektubu veya 
makbuzları ve nafıa vekaletinden 9.18 takvim yılına mah· 
sus olarak aldıkları müteahhitlik vt:sikalarile birlikte sö
zü geçen günde saat 14 e kadar Encümen Reisliğine ver
meleri. İstekliler keşif ve şartnameyi Nafıa Müdürlüiün· 
de görebilirler. 

Tekirdağ İskan 1üdürlüğüııden: 

Eksiltmiye konulan is: Çorlu kazası dahilinde 500 adet 
göçmen evi inşaatı olan nıuh unmen hedeli l 32615 liradır. 

Hu işe aid şartnameler, plan vP. keıŞif evrakı Vilayet ıs· 

kan dairesinden al.ııacaktır. 

Eksiltme 26.5 938 perşembe günü saat 14 de vila.yet ıs
kan dairesinde kapalı zarf usulıle yapılacaktır. 

Talib olanların 7883 lira teminat akçe-ini vilayet mal
sandığma yatırarak taıııiın edecekleri nıühürlii zarfları ek
siltme saatinden bir aat evveline kadar komisyon başkanlı
ğın& tevdi eylemeleri ilan olunur. 

İzmir İncir ve üzüm Tarım Satış Kooperatifi Birliğinden: 

Köşk incir kooperatifi binalarında ilaveten inşa ettiri
lecek bir pavyon, halalar ve diğer müteferri i,ler kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

İnşaat ve ameliyatın rnuhammen keşif bedeli 14.070 
lira olup vahit fiat esası üzerinden yaptırılacaktır. 

Teminat mikdarı olan 1060 lira nakit, banka mektubu 
veya Devlet tahvilleri olarak yatırılır. 

Eksiltme 20.5.938 cuma giinü saat 15 te lzmirde l inci 
kordonda iş hanında Genel Direktörlük odaımda yapıla· 
caktır. 

Fenni evrakı görmek isteyenler lzmirdr 1 inci kordon
da Gümrük karşısmdaki işletme hanında Birlik fen müşa
virine veya Aydında Aydın Milli Bankasına müracaat et
melidirler. 

Mütemmim izahat yalnız İzmirde fen müşaviri tarafın
dan verilecektir. 
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Sayfa 2 

lzmir Linler ve Orta Okullar Sabnalma Komiayonu Başkanlıj"mdan 

Buca Orta okulunun muaiki salonunda yapılması gerekli 499'l0 
kuruşluk onarın işi 17.5.938 sah günü pazarlıkla talibine verile
cektir. Pazarlık aynı gün fzmir Kültür direktörlüj"ünde ve aaat 
tam 16 da yapılacaktır. Talihlerin yüzde 7,5 teminat mektup ve
ya makbuzlarile mezkur tarihte komiayona mürar.aatları ilin 
alunur. 

Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden: 

9.4.938 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla muamele
sinin temamlanmuı takarrür eden ve talip çıkmayan 8101 lira 
45 kuruş bedeli ketifli Çorum-Merzifon yolunda yapılacak parke 
kaldırım intaatı 24.5.938 nci sah a-ünü ihalaai yapılmak ürere 
yeniden 15 rün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan alıcı 
olanların Daimi Encümen kalemine müracaatları ilin olunur. 

Yozgat Vilayet Husuai Muhasebe Müdürlntünden: 

Yerköy, nahiye merkezinde inta edilecek beş dershaneli ilk 
okulun inşası 18 mayıa 938 çar,amba günü pazarlıkla verileceği 
encümeni viliyetce tekarrür etmiş olduğundan talip olanların 
aynı günde encümene müracaatları ilin olunur. 

Çorum Vilayeti Daimi Enctımenden: 

4654 lira 85 kuruş bedeli ketifli merkezi vilayette inıa edite· 
cek Halk okumaevi inşaatı mayıaın 20 nci cuma günü saat 15 te 
ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul

muştur. 

Alıcı olanların Vilayet Daimi Encümen kalemiae müracaatları 
ilin olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

• • • 
1,5 t. etil eter, 1960 k. metil alkol ve 100 k. kinin alınacaktır. 

Bak lnhiıarlar U. Müd. ilinlarıaa. 

~ktrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. 

Sındırgı Belediye Riyasetinden : 

1 - Sındıri" kaaabuı elektrik teaisatmm aantral binası inşası 
ve aj'ac direkler tedarikile mal:ıeme nakliyeai Belediyeye aid ol· 
mak ıartile makine ve elektrik teçhizatı ve şebeke ve teferrüab 
(13355) lira 75 kuruş keşif bedeli üzerinden kapalı zarf uaulile 
ekailtmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 31-5·938 tarihinde saat 16 da Sındırgı Belediye 
Encllmeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - Talihler bu it• aid proje, ketif cetveli, fenni şartname, 
mukavele, ekailtme şartnamesini Smdır1ıı Belediyeainde ıörebile
cekleri a-ibe bedeli mukabilinde Galatada Selanik Bankası beşinci 
katta Mühendiı Hasan Haletten alabilirler. 

4 - Ekıiltmiye girecekler 2430 sayılı kanunun tayin ettiği 
vesaik ve evrak ile 10011 lira 70 kuruşluk muvakkat teminatı ve 

müteahhilik veaikasını teklif mektubile beraber ihale saatından 
evvel Belediye Reialiğine vereeeklerdir. 

... 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v =._ 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz için pazarlıkla muhtelif bayrak yaphrı· 
lacaktır. Taliplerin 16.5.938 pazartesi günü saat l 4 de 
Galatada deniz ticareti Müdürlüğüne müracaatleri ilan 
olunur. 

Deniz. Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Muhtelif renk ve miktarda olmak üzere ceman 6-00 
metre şali 17 mayıs 938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
1 t de pazarlıkla alınacaktır. 

İşbu şalilere aid evsaf ve nümune komisyonda hergün 
görülebilir. 

lsteklılerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
Komisyona müracaatları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıj'ı latanbul 

Satınalma Komiayonundan : 

1 - Gümrük Muhafaza Örgüdü için 4000 metre çamatırlık 
bezin 16 5-938 Pazartesi günü uat 14 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 1000 lira ve ilk teminatı 75 liradır. 

3 - Şartname ve evsaf Komiayondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin ifÜn ve saatinde İlk teminat •akbu:ılariyle 

birlikte Galatada eski İthalit Gümrüğü binaaındaki Komutanlık 
Satınalma Komiayonuna g•lmeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Va~ıhane Malzemesi 

Isparta Daimi Encümeninden: 

Vilayet muhaaebei husuaiyesinin 938 yılı nümunesi veçhile 
evrakı matbuaaı 27.5.38 cuma günü saat 16 da ihale edilmek ü
zere açık ekailtmeye konuldu. İateklilerin nümune ve şartları 
görmek ve ötrenm~k ilzere muayyen vııkta kadar vilayet daimi 
encümenine müracaatları ilin olunur. 

* • • 
3395 kilo muhtelif renk lito, tipo ve c.tomatik mürekkebi 

alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 
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MÜNAKASA GAZETESt 

Mahrukat Benzin-Makine ya~lart v. s. -
Diyarbakır Levazım Amirliği Satınalma Komiayonundan : 

Diyarbakır Garnizonunda bulunan birlik için bir milyon 4096 
kilo odunun 2 haziran 938 tarihinde saat 11 de kapalı zarfl• 
ihalesi yapılacaktır. Muhammen bedeli 20944 lira olup ilk temi
natı 1570 lira 80 kuruştur. Münakasa Diyarbakır Levazım imir
liti aabnalma komiayonunda yapılacaktır. İstekliler Münakasa 
gün ve saatten bir saat evvel teminatlarile birlikte zarflarını Ko
miayona vermeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 13475 lira olan 55 ton benzinin pazarlık
la münakasuı 20 mayıs 938 t rihioe müsadif cuma ıüoü saat 14 
de vekllet binasında müteşekkil komisyonumuzda icra edilecek
tir. 

Şartnamesini görmek istiyenler her ifÜn ve münakasaya girmek 
iıtiyenlerin de mezkur gün ve saatte 1010 lira 62 kuruıluk ilk 
teminatları ve kanuni belgelerile komiayonumuzda hazır bulun• 
maları. 

Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresinden 

Muhammen bedeli 7200 lira olan 8000 adet 0,5Xl800X700 mm 
ebadında demir levha 2.6.938 perşembe günü saat 15.30 da Hay
darpaşada gar binaaı içindeki utınalma komiıyonu tarafından 
kapalı zarf uaulile satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenleria kanunun tayin ettiği vesaik, res
mi gazetenin 1.7.937 tarih 3 145 No.h nüshasında intişar eden 
talimatname dairesinde alınmış ehliyet veaikaaı ve 540 liralık 
muvakkat teminatlarını muhte·;i teklif zarflarını eksiltme günü 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 

Bu ite aid ,artnamelcr Haydarpaşnda gar binası içindeki aa
tınalma komisyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İzmir İli Daimi Encumeninden: 

Makam hizmet otomobilile nafıa kamyonları için 5 tane 700x 
16 ebadında iç ve dış 5 tane 6 O X 17 ebadında iç ve dış liatik 
ile 6 tane 600x 20 eb'adında iç ve dış 9 tnne 825X20 ebadında 
iç ve dıt lastik sntın alınacağından isteklilerin 30.5.38 pazartesi 
saat 11 de daimi encümene baş vurmaları. 

• 
* * 68 ton çivi alınacaktır. Bak: lohis. U. Müd. ilanlarına. 
• • * 

3450 k. litopon · 15525 k. alçı ile 15525 k. reçine almacak-
tır. Bak: lnhiaar. U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satıııalma Komisyonundan: 

İstanbul komutanlığmn bağlı Gümüşsuyu ile Haydarpaşa has
taneleri için satın alınacak miktarlariyle muhammen tutarları ve 
ilk teminatlarile ihale saatleri ve m irıakasa şekilleri aşağıda göa
terilen sütlerin ihalesi 1 haziran 938 çarşamba günü yapılacaktır. 

Cinsi Miktarı muham. tut. İlk tem. ihale 
kilo Lira K. L. saatı Mü. şek 

Paslörizeli süt 40000 6200 465 16 Kapalı z. 
,, ,. 21170 3281 35 247 - 15 30 aç. ek. 

Süt 20000 2300 173 - 15 " ., 
" 9125 1049 37 79 - 14 30 " " 

• * • lstanbul Komub.nlığına bağlı Gümüşsuyu ile Haydarpaşa 
hastaneleri içio satın alınacak mildarları le muhammen tutarları 

ve ilk teminatlarile ihale saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda
ki gösterilen yoiurt ve francelanrn ihalesi 3 hıızıran 933 cuma 
aünü yapılacaktır. 

Muhammen itk te- İhale 
Cinai Miktarı tutarı minatı sa.ah Münakasn şekli 

Kilo Lira K. L. s.o. 
Frıııncala 14000 2170 00 162 15 00 Açık ekailtme 

" 
5~75 848 62 64 14 30 " " 

Yoğurt 40000 64000 00 480 16 00 Kapalı zarf 

" 
25550 4088 00 307 15 30 ,, ,, 

• • • İstanbul Komutanlığına bağlı Gümüşsuyu ve Haydarpaşa 
hastaneleri için satın alınacak miktarlarile muhammen tutarları 
ve ilk temina tlarile ihale ıınatleri ve münakasa şekilleri aşağıda 
gösteril•n tereyağı, tavuk ve pilicin ihalesi 6 haziran 938 pazar
tesi günü yapılacaktır. 

Muhammen İlk teminatı 
Cinai Miktarı tutarı 

kilo lirıı. lira 
Tereyağı 1400 1680 126 

Şekli açık ekailtme surctile saat 14.30 dıı yapılacaktır. 

" 1825 2190 165 
Şekli açık eksiltme suretile saat 15 te yapılacaktır 

Tavuk 4500 2754 
Piliç 1500 540 246 

Şekli nçık eksiltme surctile aant 15.30 da yapılacaktır 
Tavuk 3650 · 2226 50 
Piliç 1815 657 217 

Şekli açık eksiltme suretile ıııaat 16 da yapılacaktır 

; • lstanbul komutanlığına buğh kitaat ile Gümüşsuyu haa
tanesile Haydarpaşa hastaneleri için satın alınacak miktarla rile 
muhammen tutarları ve ilk teminatlarile ihale saatl~ri ve müna· 
kasa şekilleri aşağıda gösterilen sabun, limon ve yumurtanın iha
lesi 8 haziran 938 çarşamba günü yapılacakhr. 

Muham İlk te- ihale Şekli 
Cinsi Miktarı tutnrı minatı sa atı 

kilo L. K. Lira S. D. 
Limon 10000 300 15 14 30 Açık eksilt. 
Yumurta 17000 3~0 2ti 15 ,, 

" Limon 9125 182,50 33 15, " " Yumurta 21775 225,50 33 15,30 
" " Sabun 2l000 6750 504 16 kapalı zarf 

14 Mayıa 1138 

~ ·t_..~-:~ista-nbul B--~ledıyec;i iıanlat1 
r ..... _ .. ,. ... _...., - ..,. · .... "*· ~ - '! 
J. • • 

1- El arabaları bir kişi tarafından sürülüp daha ıiya· 
de kim$elerin yardımı kat'iyyen yasaktır. 

2- El arabalarının genişliği 60 boyu 90 ve satıbdan 
itibaren yüksekliği 50 santimetre ve sathı 0,5.t santimetre 
murabbaından fazla olamaz. Ancak en ve boy eb'adı yu· 
karıda gösterilen sahayı geçmemek şartiyle kullaaış icab· 
larına göre değiştirilebilir. 

3 - Arabaların üzerine konulan eşya araba sathın ıı· 

nırını ve muayyen yüksekliğini ve taşınacak eşyanın ağır· 
lığı elli kiloyu asla tecavüz edemez. 

4- El arabalarında sağlam bir firenle tek veya iki 
tekerlekli arabalarda bir de açılır kapanır destek buluna· 
caktır. 

5 - Ahıap arabaların dış kısmı tek bir renkte boyalı 
ve içi temiz ve çinko kaplı olacaktır. 

6- El arabalarının malzemesi yeni, sağ)am ve teıniı 
olmalıdır. Eski hurda ve başka vasıtaların enkazından el 
arabası meydana getirilemez. 

1 - Araba daima sağlam, temiz ve boyalı olarak ınu· 
hafaza ediJecektir. Eski pis ve sefil görülen arabaların 
kullanılması yasaktır. 

8- Arabaların tekerlek inşa malzemesi serbestçe in· 
tihab olunur. 

9- El arabaları sokaklarda bırakılamaz. 
l 0- İskele ve bölük hamallarının yekdiğerine pek yakın 

veya karşılıklı mağaza ve depolarla dığer nakil vasıtala
rın işlemediği ye::rlerden eşya taşımak için kullandıkları 
el arabaları bu kayıdlardan haricdir. 

l l- Telefon, elektrik, kabloları gibi hususi bir surette 
ve bu işlerin icabına göre ötedeaberi kullanılmakta olan 
gelen arabalar bu kayıdlardan istisna edilmiştir. 
12- Üzerine oturularak ve ayakla veyahud makine ile 

sevkedilen arabalar bu kayıtlara tabi değildir. 
13- Ekmek taşınan arabalarla seyyar satıcılar tarafın· 

dan kullanılacak arabalar bu tembihin dışında bırakılmış
tır. Bunlar için ayrıca tip verilecektir. 
14- El arabalarının 15 mayıs 938 tarihinden itibaren 

İstanbul, Karaköy Köprüsüraden geçmeleri ve V ayvoda, 
Okçumusa, Şişhane cadde ve yokuşlarında ıeyrisefer 
etmeleri yasaktır. 
15- Yukarıda yazılı vasıf ve şartlara ilan tarihinden 

itibaren on beş gün zarfında mevcut el arabalarının ur 
durulması şarttır. 

Bu şartlara uygun olmayanların bu 
kullanılmaları kat'iyyen memnudur. 

müddetten sonra 
(B) (2858) 

Posta ve Telgraf Fabrikası Satınalma 
Komisyonundan: 

Posta ve Telegraf Fabrikası Satınalma Komiayonundan: 

Adet Motörlü Makkap tezgihı 
" ,, ,. Demir koame tezıihı 
,, ,. ,. Vida açma ,. 

Yukarıda yazılı üç adet tezırah fenni şartnamelerinde yazılı 
evaaf ve teferrüatiyle satın alınmak üzere 3935 lira muhammen 
bec!elle açık ekailtmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 25. 5.938 tarihine rastlayan çarşamba günü aaat on 
beşde yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi görmek için hergün eksiltmeye ittirak 
için de 295.12 liradan ibaret muvakkat teminatlarını vezneye ya· 
tırdıkdan sonra muayyen gün ve saatte fabrikada müteşekkil Ko· 
misyona müracaatları. (2680) 2-4 

İnhisar ar U. Müdürlüğünden: 

1500 kilo Etii Eter 
1960 ,, Metil Alkol 

100 ,, Kinin 
1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malze

me şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
11 - Pazarlık 3.Vl.938 tarihine rastlayan cuma günil 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonu ııda yapılacaktır. 

111 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

iV- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2849) 1-4 

• • • 
1- Şartnamelerine ekli listede cins ve miktarı yazılı 

331)5 kilo muhtelif renk Lito, Tipo ve Otomatik mürek"" 
kebi pazarlı!<la satın alınacaktır. 

il- Pazarlık 2.Vl.938 tarihine raatlayan perşembe gU· 
nü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Hl- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

ıv isteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen rün ve 
saatte yüzde 7,5 glivenme paralarile birlikte yukarıda adı 
geçeri Komisyona gelmeleri ilan oluuur. (2850) t - 4 
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çıvı 

~ 15 50 
~ 16 60 ,, 

" r:. 1110 
~. " •h~da ebadı gösterilen 68000 kilo çivi pazar· 
~~ •taktır. 
14 ~rlık 1.6.938 tarihine rastlayan çarşamba gü • 
\ ~ Kab ataşta Levazım ve Muhayaat Şube· 
' oıniıyonunda yapılacaktır. 
~ b•ıneler parasız olarak her2'Ün söıü geçen 
ııt • ilir. 

tkliler· 1 k · · t · d'l ·· , ın paıar ı ıçın ayın e ı en gun ve 
~ 7,5 gt.venme paralarile birlikte yukanda 
•1tıiayena gelmeleri ilan olunur. (2792) 1-4 

~ l' .. ıtopon 
~ Alçı 

• • • 

y~'~ 'teçine 
,~rı~a cins ve miktarı yazılı üç kalem malze

~~l\r~rı ınucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
~ ~ bık 1.6.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 

• ataıta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
'llUnda yapılacaktır. 
~ aıneler parasız olarak bergün sözü geçen 
~•.bilir. 
~ılerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
~ ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 
0ınisyonunal gelmeleri ilan olunur. (27~ 1) 1-4 

~tt11ı· . • • "' 
·~1 • ııın Çamaltı tuzlasından şartnamesi muci-
~t ıp arttırılmak üzere : 
~kd •d~niz ambarları için 
~tnıı ve Adalar Denizi anb. ıçın 

Qı•ra Denizi ve İstanbul ,, 
" 

23.000 ton 
1 ().000 ,, 
15.000 " 
54.000 

~.nrv. t kl """ on tuzuc na i pazarlık usulile eksilt· 
"' llttur r, • 
~~~lak 16.V.938 tarihine rastlıyan pazartesi 

AJ 4 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şu· 
~ı:ıllll Komisyonunda yapılacaktır. 
I.~ ,~1?1eler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 
"! • ır 
'kın~rı· 1 k · · t · d'l .. ? 

5 
n pazar ı , ıçın ayın e ı en gun ve sa-

\i,' güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
Yona gelmeleri ilan olunur. (2439) 4- 4 

~ .·. 
~•ııı. ve nümuneleri mucibince 38X70 eb'a-
~~ll ltbaka beyaz tırtıklı aleminyum kağıdı pa
~t •lınacaktır. 
d~ ~ık l3.5.938 tarihine rastlıyan pazarleıti günü 
~y •bataşta Letazım ve Mubayaat Şubesindeki 
~ 0tıunda yapılacaktır. 

LŞllbltle ve nümuneler parasız olarak hergün sö-

"t~kı·~d~n alınabilir. 
?,5 1 ~rın pazarlık için tayin edilen gün ve saat-
~İs ~UYenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

Yona gelmeleri ilan olunur. (2471) 3 - 4 

l t k ••• 
8 İ Tütün Sepeti 

11 Dökme soba 
" Saç 
'• Saç varil 
11 Tel tefrik kafeıi 
11 Mozayik tekne 
11 Büyük cam çerçeve 
11 Ufak cam şişe 

Muhtelif marka yazı makinası 
11 Baskül 
,, H ela tatı 
'' Kapı 
11 Kayış 
11 Muşamba parçaları 

11 Hortum 
" Tönbeki derisi 
ıı 

., bezi 
•ı ,, Tiftiği 

':· Demir saç yağ bidonu 
· ~ llııktarı yukarıda yazılı eşya pazarlıkla sa· 

'~~lık 
15 18.V.938 tarihine rastlayan çarşamba 

\i'Yo te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi 
lıt, llunda yapılacaktır. 
~ Cak mallar Cibali Fabrikasında hergün gö• 

kıu . 
t I ~tın pazarlık için tayin edilen gün ve 
lı\. 5 teminat paralariyle birlikte yukarıda 
0tniıyona milracaatları ilin olunur. 

(2589) 3 - 4 

GaUtt.A Bi1lür aolıı:ak Nn. 10 

• Baıddıiı 7•: ARTUN BatuBnt 

1 ravaux d'lmprimerie-Papeterie 
' 

Oiveraes Encreı aL1tomatique lito et tipo: 3395 k 
lnıprcuion de regisrte. 

Combustible - Carburant-Hniles 

Bois : 1496 t. 
Houillc Zong-ouldak 00,10 : 4750 t. (cah. eh. P. 252) 
Benzine : 55 t . 

Divers 

Tôleı d'acier 0!5 X 1800 X 700 m m : 8000 p. 
Chambre a air et pneux : 9 p. 
Clouı po11r a cheval : 5000000 p. 
Diverses machines : 6 p. 
Pompe pour vigne m:ırque "Vermurale,, 
Tuyaux d'eau pour le sanatorium Heybeliada 
Bascul .. (div. type•) : 36 p. 

Provisions 

Gre a rre 
Publique 

Pli each 

" Gre a gre 

Pli caeh 
Publique 
Pli cach 
Publique 

" 
Gre a gre 

" 

209'44 -
50350 
13475 -

7200 -

11599 80 
6999 -
~o -
9'72 11 

c 

1570 80 
3767 50 
1010 62 

540 -

870 -
524 93 
67 50 
73 

(Suite de la 4eme paa-e) 

Com. Ach. Eeonom. Monop. K.tache 2·6-38 
Vilayet Isparta 27-5-38 

Com. Adı. Jntendance Diarbakir 
Municipalitc lzmir 
Com. Ach. lntend . Maritim e Min. 

Del. Nat. 

2-6·38 
27-5·38 
20-5-38 

1 E:rpl. Ch . de fer Etat Haydarpacha 2-6-38 
Vilayet lzmir 30-5-38 

Com. Ach . Min. De f. Nat. Ankara 28·6-38 
n 30-5-38 

Kaymakamat Kuadjabey 27-5·38 
Dir. Trav. Pub. lat. 16·5·38 
Dir. Deniz bank Suc. lıt . 20-5-38 

15 -
16 -

11 -
16 -
14 --

15 30 
11 -
15 -
11 -
15 -
15 -
15 -

Lait pasteurise : 61170 k.- Lllit : 21125 k. 
Pain: 16875 k.· Y orhourt : '5550 k. 

Publiqu• Comm . Ach. Command. lıt. Findikli 1-6-38 15-16 -

Pli cach 4088 ' 787 - . " 
3·6·38 15 -

Publique " 
6-6·38 15 -Beurre : 3225 k.· Poul~s: 8150 k.- Pouleta: 2320k. 

Citrons : 19125 p.· Oeufı: 30775 p.· Savon: 2100 k. 
Foin ou orge: 150 t . 

" 
8-6-38 14-16 -n 

Pli cach Coın. Ach. lnt. Tophane 30-5-38 

Pa in: 104,4 t . n 624 40 Procureur Gen. Rcp. Tehankiri 27-5-38 

., pr. le pcnitencier de Sinop (pendant une annee) 

n " n n n Brouıse ,, ., • 
n 2190 - " " " 

Sinop 30-5-38 

" 
2'.d6 16 " " " 

Brouas• 30-5-38 

Viande de boeuf: 105 t . " 
36750 2875 Com. Aeh. Milit . Vize 28-5-38 

Provis' on: 21 lots 
L t> gumes: 11 ,, Publique 

B) Adjudications a la surcnchere 
Sa cı en canevas : 11 000 p. 
Boiı de ıapin 

Publique 

" Bles et orge • 
Chambre a air et pneux · 456 • P· " 

__ , -

Pazartesi 16.5.938 

Barhn-Safranbolu-Zonguldak·Devrek yolları araunda yap. şoıe 

inşaata ile tamiri ve aanıti imallh (Zonguldak Yal.) ,\ ; 574 
Buğday nakli (Karaman Ziraat Bankası Mild.) ~\~ 679 
İğdırda. göçmen evleri in' (İğdir lıkin Müd.) .ı\~ 682 
Yulaf (lst. Komut.) .\~ 683 
Un, 11ğır eti, kuru ot ve aaman 1 Niğde Ask. SAK) .\": 684 
Lave maden kömürü (İnhir.. U. Müd.) .\; ., ; 68'1 
Tuz nakli (inhis. U. Müd.) .,~ 684 
Göçmen evleri inş. (Ank. Val ) .,! 684 
Köy konağı inş. (Menemen Helvacı Köy Muhtar.) .,": 684 
Kömür tahmil ve tahliyesi (DDY) .\2 684 
Ekmek (Haydarpaşa Liıesi SAK) .\! 685 
Yemeni (Gümrük Mub. Gen. Komut.) .,! 685 
Mendil (MMV) J\~ 685 
Beyaı:ıt Ye Taksim meydanlarına !<onulacak birer koparlör (İıt. 

Beled.) .\~ 685 
Muhtelif çelik, demir, bakır, pirinç, kur,un ve aleminyüm . mal· 

zemesi (DDY) X 686 
Vantilatörlü kabili nakil ocak, ray destere makinesi, raylara bi· 

ribirinden uzaklaştırmağa -.eyahud yaklaştırmata mah11uı alit, 
plombajın pota (DDY) .\? 686 

Kamyonet (İst. Beled.) .\~ 686 
~araağaç ınüessesatına yap. ihrak fırını (İst. Beled.) .\": 686 
• Bina yıkılması (Ank. Defterdar.) .\~ 688 
Menfez inş. (Bilecik Nafıa Müd.) .:\~ 688 
Granit parke taşı (Zonguldak Urbay.) .\: 689 
Motörin, vakum ve dizel yağı (Akhiur Beled.) .\~ 689 
Tohum (Balya İsle. Müd.) .\~ 690 
"' Dinamo, motör, buz makinesi v.a. (Danizbank Materyel Daire 

Reis.) X 690 
Motorin ve makine yağı (Giresun Beled.) .\': 691 
Moloz taşı veya kereate (Kayıeri Nafıa Müd.) .\! 691 
Çeltik köprüıü tamiri (Samsun Vil.) ·'! 691 
Elektrik ampulu (Giresun Beled.) .\! 691 
Karapınarda inşa edilecek pavyon, heli, yazıhane ve diğer r.ıfi · 

teferri işleri (İzmir İncir ve Üzüm Tar. Koop. Biri.) .\': 693 
• Jüt ipliği (Feriköy Maliye Tahs. Şefi.) .\~ 693 
Beyaz peynir (Ank. Lv:ı.) .\~ 693 
~ Köhne bidon (İst. Havayol. SAK) ,,\! 693 
lnıaat malzemesi nakli (İçel Nafıa Müd.) .\; 693 
Rıhtım inş. (İzmit Beled.) .\: 692 
Kamyonet (Adana Pamuk Üret. Çifti.) .\~ 695 
Heli inş. (Samıun Vil.) ,,! 695 
Mubaaebei huıuıiye bi ası inş. (Bahke1ir Vil.) .Y! 696 
Elbiıe imaliyesi (Haydarpaşa Li.esi SAK) .,: 696 
Sığır eti lTekirdağ Ask. SAK) .\ : 696 
.. Boş şişe, binek otomobili, kundura kalıbı v.ı. (lıt. Gümr. Bat· 

müd.) .\~ 697 
Çayır otu (Tophane Lvz.) ·'~ 697 
Kanaviçe ,, ,. .\! 697 
Kömür nakli (DDY) N: 697 
Yelken bezi ve ipi (İst. Beled.) .\~ 697 
Kalorifer tesis tamiri (Selimiye Ask. SAK) .\: 697 
Arnavutk.öy b inası tamiri ile İnkilip müzesinde demir parmaklık 

yap. (lst. Bcled.) .\: 697 

Vilayet Yozgat 19-5 ·38 
502 50 38 Com. Ach . Dir. Gen. Fabr. Mil. lst. 3·6-38 

2 10 -
152 36 

Chemiftı de Fer Etat lcmir 23-5-38 

3700 -

Dir. Forets Tchankiri 19-5-38 
Ligue Avıation Turque Suc. Tchoroum 19-5-38 
Municipalite Ankara 27-5-38 

Lundi 16·5· 1938 

Rep. conatr. et travaux d'arts s route Bartin-Safranbolou-Zongouldalc· 
Devrek (Vilayet Zongoulciak) No 674 

Transport de bles (Dır. Banque Agricole Suc Karaman) No 679 
Constr. maison pour immircs a lıdır (Dir . Etabliı . lmmigres Iıdi r) 

No 682 
Foin (Command. lst.) No 683 
Viande, farine, foin et pai11e (Com. Ach. Milit. Nighde) 684 
Houille (Dir. Gen. Monopoleıı) No 684 
Tranıport de sel (Dir. Gen. Monop.) No 684 
Conıtr. maisons pour immigres (Vil. Ankara) No 684 

,, xonalc gouvernemental (Mouhtar Villare Helndji a Menemen) 
N. 684 

Charıement et dechargement de charbon (Ch. de Fer Etat) No 484 
Pain (Oir. Lycee Haydarpacha) No 685 
Chau11uree (Command. Gen . Surveil. Douan. lıt.) No 685 
Mouchoire (Min. Def Nat.) No 685 
lnst. de deux haut·parleurs aux places Beyazit et Taxim (Mun. lst.) 

No 685 
Articlea en aluminium, plomb, cuivre ete. (Ch. de Fer Etat) 686 
Foyer transportable a ventillateur, machines pour rails et ereuıet 

plomb agine (Cb. de Fer Etat) No 686 
Camion (Municip. lstanbul) No 686 
~onstr. lour a l'Etablisıement Karaagatch (Mun. lıtanbul) No 686 
Constr. archeı (Dir. Trav. Pub. Biledjik) No 688 
Paveı (Mun. Zongouldak) No 689 
Huile vacoum, motorine et huile Dieeel (Muncip. Akbinr) No 689 
Seınences (Oir. Etablia. lmmİLres Bııliı) No 690 
• Oivera mot6urı (Dir. Oeni&bank) No 690 
Motorine et buile pour machine (Municip. Guiresoun} No 691 
Pierres de taille ou charpente (Dir. Trav. Pub. Kalıseri) No 691 
Rep. pont Tcbeltik (Vil . Samsoun) No 691 
Ampoulea electriquea (Mun. Guirr aoun) No 1>91 
Conatr. vespuienne, pavillon ete . (Union Cooperative Veate Agri· 

eole Raisins et Figues a bmir) No 693 
Fromare blanc (lntend . Ankara) No 693 
Transport materiaux de constr. (Oir. Trav. Pub. ltchel) No 693 
Conıtr. quai (Mt:nicip . lzmit) No 692 
Camionoette (Dir. Ferme Cultivage Coton Adana) No 695 
Constr. vespaaienne (Vil. Samıoun) No 695 

" bllt. comptabilite privee (Vil. Balikeıir) No 696 
Confection de coıtumeı (Oir. Lycee Haydarpacha) No 696 
Viande de boeuf (Oir. Tekirdagh) No 696 
• Bouteilles, auto ete. (Dir. Vontea Douanes lst .) No 697 
Foin (lnt. Tophane) No 697 
Canevas (lnt. Tophane) No 697 
Truport d'houille (Ch. de Fer F.tat) No 697 
Toile pour voile et eordc (Mun. lıtanbul) No 697 
Rcp. chauffage central (Coa. Acb Milit. S elimiye) No 697 

,, maisons d'habitation et in.tal. grilles (Municip. lst.) No 697 

• Lea uteriıqucı indiqueDt unc vente par voie de ıureoebere. 
N. B.- LH Nos indiqueı en rerard deı articles ıont ceuıı: du 

iournal danı lequel l'aviı a paru . 

" Münakasa Gazetesi,, sizin ıçın Anka
rada, Trakyada, Anadoluda ve lstanbulda 
çıkan 50 den fazla resmi ve gayrı resmi ga
zeteleri okur ve tetkik eder. 

15 
14 -
ıs -
16 -
12 -

14 -

10 -
14 -

10 30 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

SAMEDI 

Quotidien des Adjudicationı 

•• 
3 MOIS Ptn. 450 

6 " " 850 
12 • " 1500 MUNAKASA 

ADMINISTRA 1 ıul' 

Y oghourtchou ti•~ 
1 er Etage, N. 3- at 

Galata, Percheınbe B•• 
- 2 T ~l~phone: 4944 

E.tranger : ll •oİı Ptrı. 2700 

GAZETESİ -Le No. Ptra. 5 
- 1261 

Boite Poatale N. ----·----• Pouf' la Publicit~ ı'adre11er 
a I' Adminiıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

Adresae Tiü;rapbW'': 
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1 Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l' adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Moda 
d'adju.ticat. 

Publlque 
,, 

Gre a ıre 

• 

Pli cach 

" ,, 

" 

Prix 
eatimatif 

8101 45 
4654 85 
499 20 

29962 07 

15768 21 
132645 -
28188 59 

Caatiom. 
Proviaoire 

2241 ıs 

1182 2ı 
7883 -
2114 15 

Lleu d'adjadication et du 
Cabier deı Clııarreı 

" ,, 

Jours 

20..5-38 

24-5-38 
20-5-38 
17-5-38 

18-S-38 

2-6-38 

2-6-38 
Oir. Etablisaement lmaiıres Te\tirdagh 26-5-38 
Vilayet Ankara 2-6-38 

Heure 

15 -

ıs -
lô -

ıs --

ı4 -
14 -
ıs -

Avis Officie~ 
De la Direction Generale des Chsntin5 

de Fer de l'Etat 
Deux ıroupes de materiel de voie dont 1: 01 

Jes valeurs estimativeı sont indiques ci-bas ıe li c' 
tes separement par voie d'adjudication sou• pi o' 
ı. mardi 28 juin 1938 a partir 15 h. 30 au ıoc• 
ministration Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doiveot Ji• • 
la Presideoce de la Commisıion dans de• p 

' ·oıı 
pour cbaque groupe, le jour de l'adjudica~ ' 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques · lnstruments Sanitaires-Fournitare pour Hôpitaux 

14 h. 30 leurs offres, une garantie provis01'' • 

en regard de chaque groupe, lea certificats -pt1 ~ 
la loi et un certificat de competence delif're 
nistere deı Travaux P•blics. Ether ~thyle: 1,5 t.- Alcool methyle : 1960 k. Gre a i''e 

Qulnine : 100 k .. 

Electricite·Gaz· Chauffage Ccntral (lnstallation et Materiel) 

lnstal. electrique au bouri' Sindirrui reıeau elec- Pli cach 13355 75 
triqua machineı ete. 

Habillement - Chausıures - Tissus- Culrs. 

Toile pour linge : 4000 m. 
Divers drapeaux 
Toile (div. eouleurs) : 6200 m. 

Gre a gre 1000 -
,, 

" 

1001 70 

75 -

Com. Ach. Econ. MoHp. Kabatac~e 3-6-38 

Mua. Sindirgui Galata Baaque de 
Salonique lor. Ha1an Halet 

31-5-38 

Co•. Aclıı. Comm. G. Surv. Douan. lat. 16-5-38 
Dir. C••••rce Maritime lıt. 16-5-38 
Coa.Acla. lntendanee Marlt. K.pacha 17-S-38 

(Lire la saite ea 3me pare) 

15 -

16 -

14 -
1'4 -
11 -

Les cahiers des charges sont en venle :" 
l .100 Ptu. aux Caisseı d' Ankara et de H•Y ' 

c2100) 
Valeut• 

Groupes Objets estiınat~ 

1 Jeux de changement de voie 
croisement et coeurs en acier 
au manganese. 323.700 L· 

il 50.000 traverses en acier 
pour voie normale 222.624 " 

, "':. ( . . 
• l 

1 9 3 8 Modeli 

!j BUZ DOLAPLARI 
Evinize taze hayat, tam bir sıhhat ve neşe verecektir· 

NORGE 
BUZ DOLAPLARI 

En az cereyan sarfedcn, en çabuk buz yapan, en kullanışlı dolaplard11" 

NORGE 
BUZ DOLAPLARl'nı 

Görmeden kat'iyyen karar vermeyiniı· 

N o R Q E 
BUZ DOLAPLARI 

Rollatör kompresörlerile mücehhezdir· 

ROLLATÖR 
Eskimek, bozulmak nedir bilmiyen bir kuvvet kaynağıdır. 

NORGE'u MUHAKKAK GÖRÜP TEDKİK fDİNiZ. 
Elektron Türk 

Anonim Şirketi 
Galata, VoyToda cadde.i No. 58 62 

Posta kutusu 1144. Tel. 41-400 

ı Elektrofen Türl< 
Anonim Şirketi 

Aakara, An af artalar caddeai No. ıO 
1 Polta kutusu 199. Tel. 1287 


