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Posta kutusu N. 1261 .......................................... 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Organıdır 

Ziraat Kongresinin Mesaisi 
İstanbulu en yakından 

alakadar eden mevzular 
Meyvacılık, Bağcılık, Sebzeciliktir. 

Teklif Olunan projenin esaslan 

( Dünki nushamı:r.dan devam) 

Bu kuruluk uhalarda yaba· 
ili nevilerinden te,.ekküp eden 
Orrnan' arda ağaçlardan edun o
ltrak istifade tarzından 1Brfına· 
tar edilmesi ve bunların mev
ctıt orman kanunlarına tibi 
ltıtulmnsı icap eder. 

Bu koruluk sabalar içcrsin 
dekı yabani meyve nevileri 
'-ubitin Helim ve toprak şart

ltrının tabii seleksiyon tesirleri 
•llında tabii bir şekilde tohum
ltrını saçarak nesillerini tema· 
di ettirmelidirler. 

Bundan başka Türkiyenin 
hütün meyvecilik müessesele
tiııde ve bilhassa Y. Z . E. nin 
llıerkezi meyvecilik, batcılık 

•e bnhçevanhk enstitüsile muh
ltlif meyvecilik bölrclerindeki 
ltıeyvecilik istasyonlarında, o 
~1nhkalarda yetişen yabani 
~eyve ne·;ilerinin, kolekıiyon 
~ahçeleri içeuinde toplanıp 
htiştirilmeleri de lazımdır. 

Meyvecilik İı~uyonları, el-
it . d k. 'l .. tın e ı meyYe neva erının ıs -

lahları üze.rinrle çalışacak bir 
~ille gelinceye kadar bu yaba
lıi nıeyve nevileri koleksiyon 
bahçelerinin vücude retirilmiı 
Q)nıa11 icap eder. 

Y ahant meyve nevilerinia 
~•rne!l de seyrek bir halde tar
~larda saçılmış olmHı keyfiye
lide naurı dikkate alınma o;ı 
ltıııngelen bir oektadır . Bu ka· 
~il yabani meyve ağaçlarının 
11t rrı an atacı olarak sayılması 
llltrnleket meyvecilik kültürü
llGrı ihtiynçlarana ve gayelerine 
l,.,afuk edememektedir. Diter 
taraftan bir yabani meyve n· 
~llçlarının aşılanması işleri de 
11Glcomet tarafından mürakabe 
'llında bulundurulmalı ve bu 
•ııretıe bu pek kıymetli yabaui 
'hç materiyalinin usulsuz mu· 
'~eleler yüzünden ziyanın Ö· 
11Gne geçilmelidir. Aşağıda ı:ik
ttdilen iki halin vukt1Unda yani 

d 1 Y anlıt aşı tekniği yüzün· 
~tfl yabani ağaçlar tahrip edl-
tıe, 

~ 2- Hususi miieueJeler, bi -
1 l hra yapılacak meyve ıslahcı· 

1~l için bu yabani ağaçları• 
htıde lüzumlu olan kıymetli 
~tteryali ıeçip bunların muha· 
llttlarını ve bunların hakkında 
~1flrnuı lizımgelen müteakkip 
~ birleri temin etmeden evvel 
GtGn ltu yabnni •taçların aş
:tınıa.ı işi kayıtlız ve farlln. 
li llrak doğrudan dotruya köy
t ltre terkediline bu çok de · 
~ t\j olan materiyal israf ve 
1
bayet ifna edilmit olur. 
!!unun içindir ki, yabani mey• 

\ 

~ tıevilerini~ ~ra9hnl~uı v.e 
\ tu•maıı i11nı de çefıt tesbıt 
t kayıt işi ıibi, memleket 
~thecilitinin esH me.ai pli· 
~I ' t . 

•çerıine aln:ıak icap e tıti 

giai, bu da memleket çetit ko· 
leksiyonunun ve mahalli ç •tit 
kolckıiyonlarının kurulması ve 
tekamülü için yine kaynak ve 
temel teşkil edecek bir mahi
yettedir. 

Merkezi çeşit tesbit ve 
kayıt miiessesesi 

hk beş senelik programın tat· 

biki esnuında Y. Z. E. Meyve
cilik, batcıhk ve bahçevanlık 
Enstitüsünün çefit teıbit ve ka
yıt şübesi çeşit te1ltit ve kayıt 
işleri üzerinde çok kıymetli 

hazırlık mesaisi ifa edebilir. 
Bundan başka hububat z raati, 
yem ne batları ziraati, lifi ne· 
ballar ve zeyti nebatlar ziraati 
ve saire gibi ziraatin diter bü
tün şubelerinin de bu ilk beş 

ıene zarfında ayni suretle ihza· 
ri meaaide bulunmalara bekle· 
ne bilir. 

Bu beş senelik h zırlanma 
devresinden ıonra bir müc1Se 
se halinde bütün bu çalışma 
neticelerini bir araya toplıyan 
merkezi bH- çeşit tesbit ve ka 
yıt müc1Seıesinio kurulması 
icap eder. 

Bu müe11eıenin yalmz bir 
büro mahiyetinde çalıtarak müo 
haaaran tesbit edilmiş bulunan 
çeşitler üzerinde kartotek tut· 
mnkla kalmayıp ayni zamanda 
nebatat nevilerine ait büyült: 
kollekıiyenlar vücude getirmek 
ve kültür nebatlarına ve yaba
ni nebatlara ait tohum ve saire 
nümunelerl hazırlamak ve bu 
suretle bir enstitü mahiyetinde 
çalışabilmek için Vekaletin bir 
şubui olar"k detil merkezi bir 
memleket enstitüsü halinde vü· 
cude getirilmesi arzu edilir. 

İleride bu merkezi çeşit tes
bit ve k"yıt müessesesinin ayni 
zamanda tohum kontrol merke
zi olarak inkişaf ettirilmesi 
düıünülcbilir. 

Memleket meyvecılık, 
balcılık ve sebzeciliği için 

eleman yetiştirilmesi 

Bunların ziraııtine Meyveci· 
lik, Bağcılık ve Seluecilik or
ranizasyonunu kurmak ve tek
nik bir tekilde müdahale ede
bilmek için eus iş, bir taraf
tan organizuyoo için lazım olan 
meslek adamlarını diğer taraf
tan da bizzat müstahıil olan 
köylüyfi yetiştirmektir. 

Bu gayeye visal olmak ıçın 
tekmil orraniz.asyona mühtaç 
oldutu hakiki elemanı yetişti
recek olan e1a.lı ve devamlı 

tedriı ve terbiye orranizasyonu 
ile burünün ihtiyacını derhal 
kartılamak makutlile müracaat 
edilmesi zaruri muvakkat ve 
geçioi mahiyetteki tebirleri bi
ribirine karıştırmamak lazımdır. 

Evveli bu reçil tievreai CI· 

oa11ada eleman yetittirmek 

noktayı nazarından ahnma11 
lizımgelen tedbirleri zikredelim: 

Mevcut olan eski bahçelerde 
budama, ataç bakımı, aıiibre

leme, hasat ve1aire gibi teknik 
itler üzerinde derhal ıslah edi· 
ci müdahalelerde bulunmak için 
meyvecilik illuyonlarında ve 
nümune bahçelerinde açılacak 

kuularda bahçıvan uıtalar ye
tittirmek liz.ımgelecektir. 

Bundan batka meyvecilikteki 
iıtihsalin, iktı1adi mabiyette 
böyük istihulitta bulunacak 
tarzda detiştirilme1i için de u 
ki bahçelerde billaa11a, elma, 
kayı11 ve zeytin ataçlarının 

yeniden iyi çeşitlerle aşılanma
Jan icap etmektedir. Bu it için 
liz.ım olan ve köylü bahçelerin
de atıcık uıtası olarak çalııa · 
cak ola• teknik elemanlarıa tla 
yine Meyvecilik iıtuyonların 
da ve yahut Nümune Bahçele· 
rinde yetiştirilmesi icap etmek
tedir. 

Bu ilk zamanlarda gerek 
meyve lıtahçelerinin ve bağların 
umumi ıslah işlerinde çalı,acak 
bab,ıvan ve batcı uıtalar ve 
ırerekıe yatlı ataçluı yeniden 
aşılıyacak olan aşıcı ustftları 
meyveciler ve bağcılar aruın· 
dan aeçilip bir veyahut mütead
dit kurslar görmek ıuretiyle 
işleri için lazımgelen kabiliyeti 
iktisap etmekle beraber hiç bir 
zaman i&tikbalde a11l tedris ve 
terbiye organizuyonunun ihti
mamlı bir şekilde yetiştirf':ceti 
bahçıvan ve bağcı ustalarının 

ve aşıcı uıtalarının yerlerine 
kaim olamıyacaklardar. 

Bu uıtalardan başka teknik 
iılerinde çalışmak ve teknik 
işlerde murakabe vazifeıini gl>r· 
mek üzere teknisiyenlerin ye-
tiıtirilmeıi lbımdır. Bu tekni
ıiyenlerin yetiıtirilmesi için hu· 
ıuıi bir bahçıvanlık mektebi 
mevcut olmadıt1 müddetçe or· 
ta ıı:iraat mektebi mezunlarının 
Bağ Bahçe z.iraati tekniıiyenl 

olarak yetişmek üz.ere meyye 
ve uma fidanlı!c:larına ve is· 
tuyonlarına tayin edilmeleri 
mak1&dı temin edebilecektir. 

Tekniıiyen ihtiyacı pek fada 
oltluğundan her Devlet fidanlı-

ğaoda en aııağı bir sene pratik 
görmek üzere üç tane tekniı.İ· 
yenin gönderilmesi icap eder. 
Bunu da tekniıiyen yıetiştirmek 
Ü.tere esulı ve daimi bir leş 
kilit vücude getirilinceye ka· 
dar muvR kkat bir tedbir olarak 
nazarı itibara almak lazımdır. 

Şu halde meyvecilik hudutları 
içerisinde mahsur kalmıyarak 

memleketin tekmil meyvecilik, 
btığcılık ve ltahçıvıınlık Orllani
zaayonu için ehemmiyeti haiz 
olacak daimi talim ve tedriı 
teşkilatı i9in üç sınıf eleman 
mevzuubahıı olmaktadır. 

1- Meslekten amele ve mts· 
lekten ustalar, 

2- Meslekten tekniıiyealer, 

3- Meslekten idare memur 
ları ve ilmi erkin. 

Meıleki amelenin yetiştiril· 

meıi işi, çırakların yetittirilme
ıi hakkında umumi talimatna· 
melerle kanuni bir şekilde hal
ledilmeye ihtiyaç töstorrnekte• 
dir. Çırakların yetittirilmesi iıi 
ıerek yetitme zamanı •• rerek· 
se çırak yetittirecek miieısese
ler ve çıraklık devre1i sonun· 
daki im ihan noktai nazarların
dan takyit ve. teıbit edilmeli .. 
.lir. Bu meslek amelelerinin 
ve ultalarının yetittirilme1i için 
meaell atajuhki uıul takip 
edilebilir: 

Çırak yelittirme lllÜH• 
ıeseıi olarak kabul edilmit bir 
mÜe11eHde çıraklık denesi için 
tubit edilmiş bir yerittirme 
planına tevfikan 3 sene çırak
lık devreıi. 

2- Çıraklık devresinin ıo· 

aunda bir imıihan komisyonu 
buz.urunda, bu yetitme devreıi 
için teıba 1 edilmjt olan eaular 
dahilinde n bir imtihan tali
matname1i ile bir usta yamalı 
imtihanı. 

3- Usta yamatı imtihanın· 

dan ıonra en at•tı alb ıene 
muteber bir müe11Hede pratik 
kabiliyetlerini inkişaf ettirmek 
ve bilgilerini artırmak için ya
maklık devrcıi. 

4- Yamaklık devre1i ıonun
da bir imtihan komiıyonu hu· 
z:urunda muayyen bir imtihan 
talimatname1lne tevfikan uıta 
imtihanı. 

Kanunla tesbit edilecek olan 
bu yoldan yürümek •uretiyle 
yalnız meyveci ik, batcıhk ve 
1ebz:ecili\c organizasyonu değil, 

aynı zamanda bu meılekler de 
muhtaç oldukları mesleki ele
manları kazanmış olur. 

İstasyonlar için tekniayenle
rin, kurslar için 1eyyar muallim· 
lerin, vilayetlerdeki meyveci· 
lik memurlarının ve meyvecilik, 
batcılık ve bahçivanlık tetki-
18 hnın bu kabil sair tekaik a· 
damlarının yetişmeai, bir bağ

bahçe ıiraati mektebinde, çırak· 
lık clevreıindeki tatbikat Üzeri· 
ne kurulmut, tahsil ile nihayet 
bulmalıdır. 

Böyle bir bat bahçe ıiraati 
teknik mektebine girebilmek 
için orta mektep mezunu ol
mak ve iki 1enelik çıraklık dev
resinden ıonra yamaklık imti· 
hanını vermiş bulunmak tart 
konulmalıdır. 

Böyle bir husu.t baj'-bahçe 
ziraati mektebinde iki senelik 
mütebaki tahsil ve tatbikat ile 
pratik kabiliyet ve bu huıuıta 
lilzumlu 01110 naz:ari bilıi elde 
edilmiş olacaktır. Bu mektep· 
deki !:ahıil devreıindcn ıonra 

bir tekniıyen imtihanı verile · 
c~k ve bu suretle yetitmiş olan 
teknisyenler meyvecilik, bağ· 

cıhk ve sebzecilik müesıeıele· 

rine tayin edilerek tatbikatla· 
rını ilerletmek imkinlarını bu
lacaklardır. 

Meıleki idare memuriyle ilmi 
erkanı ise, yüksek ziraat mek
tebi tahıili için yeniden tesbit 
edilecek ve tatbikatı bilhaua 
nazarı itibara alacak olan bir 
tahsil prorramı takip etiilerek 
yetiştirilir. Memleketin meyve· 
cilik, bağcılık ve sebzecilik tet· 
kilitıoda memleket ilmi mese· 
le(eri üzerinde çalatacak olan 
ilmi teflerin doktor~ yapmış 

ve bu ıuretle ilmi mevzular 
üzerinde çalıtacak bir kabili
yette olduklarını iıbat etmit 
olmalarım tart koımak lizım· 

dır. 

Şu halde elemaa yetittirmek 
için tlaimi olar,ak kurulacak o
lan proıram ş • tarzda olacaktır. 
1-Çırak yetittirmek ve bu su· 

retle ayni zamaada 
ı-Usta yetittirmenia ve 
3-Bir meıleki mektepte tek

nisyen yetiştirmenin teme
lini hazırlamak 

4-İclare edecek yükıek meılek 
aciamlerını yetittirmek. 

(Bitti) 

Milli Endüstrimizden: 

Paşabahçe Gam ve Şişe Fabrikamız 
nasıl çalışıyor ve inkişaf ediyor? 
J 945 te fabrikanın bütün işçileri türk olarak. 

4 senede 4 misli artan imalat 

Dir. Bay ADNAN'ın 
Gazetemize beyanatı 

Batın.la bulundutu ve onu 
canı kadar sevditi, btıtün mev
cudiyetini ona ha1rettiti müeı· 
.. ıenln i•a ıuretiyle itile olıa 
bir an zan altında kalma11na 
biz.len ıiyacle titiz olan şişe v~ 

lıea ıeltebleri P.•raıızlık, bil.ri
ıblik olmuşlar. 

Cumhuriyet rejimi her tuttiu· 
tu itin haklıı:ındaa l'elir, çünkü 
ltaşarmarı taurladıtı iti ut· 
lam e1aslara iıtinıd ettirir, ve 

Paşabahçe fabrikasının umumt manzarası 

cam fabrika11 direktörü Bay 
Adnan Ankaradan ielir relmez 
telefonla bizi aradı 

Teıbit edilen uatte Galatada 
iş banıntiaki yazıbaneainde onu 
ziyaret ettik. Orada, onu din· 
lemekle reçirditimiz bir ... t 

bizim için bfiyük bir nete ve 
kıvanç veıilesi oldu, bütün te
reddütlerimiz zail oldu. Oradaa 
ayrıldıtımı:r: zaman kalbimiz 
intirahla doldu, ve İman ettikki 

onu bir fikri 1abit halinde ta· 
kip eder. Hükumet bu iti hi· 
aayHi altına aldı, ve 5 1eoe· 
lik provamına ithal etti. Fab· 
rikayı yaptı, ıoara bfr Anonim 
Şirketi kurdu, ona devretti. O 
J'Ün ltu fÜn mevcut lmklnlar
dan alimi verim almak için 
durmadan çalıtıyoruz,,. 

Bay Adnan ku netli bir ik· 
na kabiliyetile mllcehhezdir, 
ıeıinde, hareketlerinde öyle 

Otomatik şişe makineleri 

Fabrikanın mukadtieratı satlaıa 
ellere tevdi edilmiş bulunuyor. 
- Cam Fabrika11 deyip r•çme
meli, diye ıöze başhyor. Bu 
teknik ve imllat noktai naza· 
nadan çok ihfüu iltiyen bir 
iıiir. 

Memleketimizde muhtelif za
maolarci!:l bu sanayi branş1nı 
kurmak içia teıebbüsata ıiritil· 
di, ve her c!efoıı•dada a kamete 
oğratiı, Muvaffakiyetli.zlitin bat· 

1 

bir 11cakhk, 1amimilik, udelik 
var kil 

Avrupada 20 kadar fabrika 
iezdim, diye devam ediyor; bü
yük bir iftiharla ıöylüyoru m 
ki bizimki iibi iÖrmedim. Ka
lite itibarile arada fark yok, 
cinı muhakkak ki Avrupa de
recesintie dir. Fazla olarak biz.· 
de randıman daha yükıektir. 

Onlar kadar eyi çalışıyoruz. 

(Devamı 5 inci uyfada) 
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MONAKASA GAZETESi 
A 

Bu gün iiAn olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Listesi 

Cinıi Şekli Mabm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün ~aat 

a Münakasaıar 
lnfaet, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme Harita 

Parke kaldırım İnf . : 1071 m2i 
Stftdyo binaaı ile lsmet Paşa Kız Enstitilıli a-

raaında yap. hafriyat 
Ordu hükOmet konağ'ı inı. (1 kısım) 
Pendik iıtaıyon binalı inş. (tart. 350 kr) 
Yalova kaymakamhk koaağ'ının nokun ve ku-

aurhı1 yerlerinin ikmal ve ialahı 

pas. 1220 9" 
kapalı s. 17718 12 

.. 
• 

paz. 

23000 -
70000 -

583 42 

lllçlar, Kllnlk ve lapençlyart elit, Hastane Lev. 

Okıijen : 5000 m3 aç. eka. 5009 -

Elektrik -Havagazı-Kelorlfer (tesisat ve malzmeal) 

Eminönü 59 cu okuluna su ve elektrik tesia. 
Samıun t uz bina.ında yap. yanıın te1is. işi 

Kalorifer tesiı . ve knao dairesi İnf . 

Maraton kuleıine yap. iki neon ıiyasa 

Mensucat, ~lblse, Kundura, Çamaflr v.a. 

Çoraplık yün ıpliti: 8~00 k. 
Şilte, yutık, battaniye ve demir komodin (temd) 
Memur elbiaeıi diktır. : 359 tak.-miiatahdem el-

biaeai: 383 tak.·memur paltosu: 414 ad. ·•il· 
tahdem paltosu: 392 ad. 

Elbiıe diktir. : 152 talt.·palto: 13' ad.-pijama: 
152 tak. 

Amele için muıamba: 40 ad. 
ElbiH : 155-160 tak. 

Nakliyat· Bofaltma -Ylkh.tm 

Çaaakk.aleye relecek etya, er:ıak ve mlbım· 
matan anbarlara taııamaaa iti (tead) 

Mahrukat, Benzin, Mekine ı•ll•rı v.e. 

paz. 

.. 
kapalı ır:. 

aç. eke. 

aç. elta. 
paa. 

215 02 
110 -

7022 57 
605 -

kapalı a. 11190 ıo 

a9. eki. 

• 
" 

paz. 

1873 50 

216 -
bela. 30 -

Benır:in, maden yatı, rr•• yafı, ras yatı pas. 

MOteferrlk 

Haşarat öldürüctl mayi (Parex Detmolin veya 
emsali marka): 500 litre 

Eatakad demiri: 314.636 t. 
Hanrar malzemeai 
Mukavva, çi•İ , pelikanol v.a. : 8 kal. 
Pamuk, lıt. 1 ci yalı okalu için: 300 k. 
Kınalıada tipindeki remiler içi• uakur şaft: 6 tak. 
Kaol, zımpara kağıdı, rilderi, tıtilpü 
Kete11 ipliti: 100 k. 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.a. 

~kmeklik un: 70 t. 
Ekmek: 75000 le . 
Sadeyağ: 3 t.-tereyat: 1 t.-zeytinyat: 3 t.-aey• 

tia tanesi: 2 t . 
Dana eti: 5 t -koyun etiı 10 t .·kuau eti: 1 t. 
Bezaz peynir: 1,5 t.-kaıar: 1 t. aüt: 2 t. • yo• 

turt: 2 t.·yumurta: 80000 ad. 
Uskumru: 2 t .-lüfer: 1 t.-torik: 1000 ad.·tavuk: 

3000 ad.-hindi: 1500 ad. 
Kesme teker, toa teker, faaalya, u•, makaraa, 

ve aair muhtelif erzak 
Patatea, ıapanak, pıraaa v.a. muhtelif aebır:e Ye 

meyvalar 
Kuru •otan: 2400 k. 
Saman: 150 t. (temd) 
Koyun eti: 4000 k. (temd) 

Kuru ıoran: 28400 k. • 
Arap aabun•, ıaf ıabun 
Pekmez: 500-1000 k.-tahin: 800-1600 k. 
Kuru •otan: 12,7 t. (tamd) 
Ekmeklik un: 250 t. ,, 

b Müzayedeler 

Köhne fotin: 6719 çift-yemeni: 150 çift 
• .. 4757 • 

Mersinde çır ve nebatı yatlar T. A. Şirketiain 
tesiaat, alit, edevat, makine v.a. e., çuval: 150 ad .-kullanılmıı t•mber: 800 k. 
demir varil: 14 ad. 

Direklik çam ataca: 11! m3 
Meşe odunu: 776 kental 
Hurda fllemir: 18290 k. 
Gureba haat. çayırındaki ataç fidanları 
Beyoflu eski Şithı;ıne karakelu anlı:aııı 

Domuır:: 100 bat 

kapah •· 

• 
• 

pu. 

• 
pas. 

• 

kapalı ır:. 

• 
" 

" aç. eka. 

kapalı •· 

• 

• 

a9. ekı. , ... 
• 
• 
• 
" 

at;. ut. 

• 
" 
.. 
• 
• 
" 

paır:. 

• 

82SO -

29261 15 
58028 -

18, -
150 -

k. o 11.50 
" O 9.7S 

216 -

508 -
J2500 -

2224S4 -

•. 4 60 

135 -

1249 60 

1909 86 
4750 -

o 76 

375 -

32 25 

527 50 
45 37 

859 29 

140 Si 

16 !() 

160 -

618 15 

1194 59 
4151 40 

27 45 
21 50 

1466 lS 
5'48 44 
712 50 

561 -
221 25 

435 -

998-

701 -

17 -
169 -

224 -

38 10 
2489 25 

36 50 

ylade 7 50 

7 -

Mer1ha BelediyHi 
Aalı:ara Villyeti 

6-1-39 15 -
12-1-39 15 -

Ordu Nafıa Mild. 12-1-39 15 -
D. D. Yellen Aak. H. pata Sirkeci 20-1-S9 15 
latanbul Belediyeıi 12-1-39 14 -

O. D. Y. H. paı• 

lataabul Belediyesi 
Samaun lnhiaar. Başmüdür. 
Anltara Belediyeai 

" " 

lıt. Jaadatma SAK 
Saaıua Beled. 
8. D. Yoll•n Atlana 

" ,, H. paıa 

Ankara Belediy .. i 
• Gaai Terbiye E.nıt. Dir. 

Çanakkale Mıt. Mvk. IAK 

Aakara Lv•. SAK 

8.D.Yolları Hayciarpafa 

D. D. Y ellan Anlt. H. pa,a 

" , ) 

lıtaabal Belediyeai 

" . 
Deaizbank Materyel ŞubHi 
Ank. Ln. SAK 
M. M. V. SAK 

2-1-39 10 30 

29-12-38 14 30 
9-1·39 14 -

13-1-39 11 -
13-1-39 10 30 

12·1-39 15 -
paz.. teai perıem. 

31-1'.l-38 10 -

13-1-39 15 -

10-1-39 10 30 
13-1-39 15 -

1·1-39 - -

31-12-38 10 -

16-1-39 15 -

13-2-39 15 -
13-2-39 15 -

29-12-38 14 30 
29-12-38 14 30 
20-1 39 a kadar 

31-12-31 10 
29-12-38 11 -

idlrna Piyade Jndr . Alayı lci Tab. 
Ank. Yükıelı: Ziraat Enıt. Rek. 

4-1-39 15 -
9 1-39 10 -
9-1·39 11 -,, . 

• " .. • 

• • 

.. • 

• • 

9-1-39 12 -
9-1-39 14 -

9-1-39 15 -

9-1-39 16 -

9-1-39 17 -

Çanakkale Jndr. Al. Kiraalı Tb. SAK 10· 1-39 16 -
Çanakkale Mıt. Mvk. SAK 7-1-39 

• " 1-1-39 
.. " 7-1-39 

Ankara Lvı:, SAK 31-12 38 10 -
• .. 30-12·38 14 -
" • 10-1~9 13 -

Aauya Alay SAK ıo.1-39 13 -

Karklareli Tla. SAK 
Çatalca Piyade Al. SAK 
ltel Defterdar. 

laaHn lnhia. Tntna Fabr. M6ci. 

AfyonltarahiHr Orman lölre Şef . 
Saim beli ,, ,, ,, 
Aakara Gtlmrik M6 ... 
lıt. Vakıf. Baımnd. 
l..t. Defterdar. 
Yllı:Hlt Ziraat inat. Mubaaipliti 

6-1-39 16 -
5-1-39 10 -

14-1 ·39 11 -

9-1-39 14 

3-1-39 14 
41-1-39 

16-1-39 10 -

2-1-39 14 -
11-1-39 10 -
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tSTANBUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 
===:===== 2&.12.938 

Fi atlar 
ClNSl Atağı Yukarı 

Kr. Pa Kr.Pa. 

Buğday yumuşak 
,. aert 

,, kız.alca 

Arpa Anadol 

Hath•t mavi 
Çavdar 
Arpa yemlik 
Bakla 

Peynir beyaz 

Ceviz kabuklu 
Ceviz içi 

5 25 

4 10 

20 -

4 2 
38 33 

t9 ı o 

Kuşyemi çuvalla - -

5 30 

4 12 

20 20 

40 -

Keçi kılı 49 20 53 -

K . Fındık 
Tiftik mal 107 20 110 -

Tiftik Otlak 
Su1&m 20 20 

Y•pak Anadolu 50 -

• Trakya 
Faaulya 9 l~ 

Mıaır Hrı 4 8 4 30 

BuA'day 
Arpa 
Kepek 
Un 
Çavdar 
Peyn!r 
M111r 
Mercimek 
Kuşyemi 

Yulaf 
_Faaulya 

Darı 

iç cnls 
Afyon 
Tiftik 
Suıam 

Gelen 

Giden 

Ton 
82S 
90 

135 50 
15 
24 
45 
15 
30 
15 

28 __. 
Ton 

2 
21 

4 
23 

-Dış Fiatlar 
Butday Linrpul 

,, Şikago 

,, Vinipek 
Arp• Anver1 
M11ır Londra 
Keten T. : • 
Fındık G. :Hamburg 

• L.: • 

3 09 
2 79 

Toptan Satış Fiatları 
ı~ İstanbul Piyasası Günlük Vaziyeti ~ 

ı ı 

i l 

i l 

1 

il 
il 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzi• 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

• • krible 
• ,, marinlave 
,, ,, tuv6nan 

Kok kamürü (fabrikada) 
samnkok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Bombey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

.. ikinci 
n Pirina 

Şeker yerli to:ı. 

• " küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

,, Tuablus 
Patateı Adapazar 1 ci 

,, ,, 2 ci 
Zeytin tanesi duble (936 

,, ,, .. (937 
,, ,, 1 ci ,, 
,, ,, 2 ci ,, 
,, .. 3 cü ,, 

Sade yat Urfa (birinci) 

,, • (ikinci) 
• Karı (erimiş) 
,, ,, (erimemiş) 

" 
Trabzon 

,, 
.. 
,. 

1 ., Vejetalin 

il 

;t 
1 

11 

Çay Cava 
,, Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

Deri ham ve ltlenmlf 

Tuzlu kuru keçi 
,, ., koyun 
,. ,, manda 

" 
Hava 

,, •ıtır 

kuruıu ku:ı.u 

" 
,, koyun 

" 
,, oğlak 

Tula keçi 
,, 

C\alamura 
koyun 
kuzu 

,, manda 
,. ıığar 

Kösele aığar l ci 
,, man~a 1 ci 

Meıiı. elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

Sahtiyan elvan 1 ci L ., beyaz le; 

kilosu 
litreıi 

kiloıu 

tonu 

" ,, .. 
,, 
" 
" 

kilosu 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
" 

sandığı 

b. sandığı 

.. 
kilosu 

" ,, 
.. 
• ,, 
,, 

" ,, 
" 
" . 
,, 

" 
" ,, 
ti 

" 

çifti 
k ilosu 

,, 
,, 

çifti 
kilosu 
çifti 

" 
" ,, 

kilosu 

" 
" ,, 

tanesi 

" ., .. 

- 14,75 1 

- 15,20 1 

- 7 
- 16.00 

14.50 - 15.00 
12.00-12.50 
11.00-1 1.50 

16.50 
21,50 1 

- 26,00 

20.- 21 -
20.50 21,00 

-25 
- 28 

25-
- - 700 

800- 8 75 
6 

-4 -
45 - 48 
3~-36 
22 26 
18 21 

- 15 
-107, 
- 102. 

86- 92 
68-70 

-82 
-49 

295- 600 

290 600 
295- 400 

101.25-102.25 

i 
i 
1 

1 

180- 200 1 

45 46 
55- 60 
65- 70 
- - -
50 53 

110 120 
120 125 --
35- 40 
40- 45 

175 ıs5 1 
1 

145- 150 
120- 130 
90- 100 

1 

ı ıo- ı40 
ıoo- ı30 

yo) 

ca 
us 

kat 

he 
bil 

ru 
al 
sil 
iJe 

ça 
yo . 

Pa 

liy; 
tiq 

al 
d 
hıı 

ta 
ra 
lı 

at 
p 
p 
y 

b 
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AK L 

fn aat · Tamirat · afıa işleri ve ,\\, lzeınesi -Harita 

Nafıa Vekaletinden . 

İstekli çıkmamış olan Ankara-Akköprü 
yolu üzerinde ve orman çiftliği urazısı 
cak tavukçuluk enstitüsü hinaları inşaatı 

usulile eksiltmeye çıkarılnı ıştır 
Keşif bedeli 48,6u6 lira 96 kuruştur. 

ile Orman çiftliği 
dahilinde yapıla· 

tekrar kapalı zarf 

Eksiltme 111.939 çarşamba günü saat 16 da Nafıa ve
kaleti yapı işleri ek.::iJtme 'rnmisyonu odasında yap!lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 245 kuruş 
bedel mukabilinde yapı i~leri umum müciürlüğiinden alına· 
bilir. 

Eksiltmeye girebilmRk için iı;t,.klilerin -~6.)2 lira 28 ku
ruşluk muvakkat l'"' minat \ermeleri ve Nafıa vekaletinden 
al nınıı dıliyet vesikası göstermr.leri IAzımdır. Bu vesika ek
siltmenin yaptlacağı günden en az sekiz gün evvel hir istida 
ile Nafıa vekaletine müracaatleri muktczidir· 

İstekliler teklif mektubhnnı ihale gunu olan 11. Ul39 
çarşamba günü saat 15 e kadar yapı i~lerİ eksiltme komis· 
yonu rei !iğine makbuz mukabilinde te>lim edeceklerdir. 

Postada olacak ıecikmeler kalıul edilmez. 

Dahiliye Vek&letinden: 
Eskişehir kesabaaının 1 500 ve l /2500 mikyHlı halıhu:ır hari

taları üzerinde yapılacak teshihat i e gayriıneakun sabadan 120 
hektarlık bir kıaminao yenidl!n haritasının alımı ve t•brin umumi 
Variyetini ve civaraoı göaleren 1100 hektara balit olan ohanın 

1 5000 lik takeometrik haritasının alamı iti kapalı zarf uaulile 
eksiltmeye çıkarılmış..hr. 

işin maktu bedeli 7250 liradır. 
Eksiltme 11 J. 39 Ç&rfamba giinü aaal 11 de Ankaratla dahi

liye Vekaleti binasında toplanacak olan Bel.,dıyeler imar heyetin
de yapılaco.kbr. 

Muvakkat teminatı 544 liradır. 
Şartnameler bilabedel belediyeler bankuının ikinci katında 

lııulunan belediyeler imar heyetin Fen Şefliğinden alınabilir. 
T kliflerin tayin edilen günde saat ona kadar Fen t•flitine 

•erllmit Vf'ya poata ile bu saate kadar gönderilmif olması lizım• 
dır. 

• • • Bünysn kasabasının 90 hektarlık kııımının halihazır buita• 
larile bunu muhat 300 metrelik kısmı ile 150 hektara varan aa
hanın yalnız l 2000 tik münhanili haritaaanla yeniden alamı işi ka· 
Palı zarf uıulile ekalltmeye çıkarılmııtır. 

işin maktu bedeli 2500 llradar. 
Eksiltme 11·1·39 çarşamba günü nat 11 de Ankaruh Dahi· 

liye vekAletı binasında toplanacak olan belediyeler imar heye
tinde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1 7,50 liradır. 
ŞartDameler bilibedel Belediyeler imar heyeti fen tefliğladeo 

alınabilir. Tekliflerin tayin edilen günde seat o a kadın Ankara· 
da belediyeler bankasına B l. H. fen şefliğine verilmit veya poa· 
ta ile bu aeate kadar gönderilm ş olması lazımdır. 

• • • Ermeaak kasabcıa1oan 200 hektarlık kısmının halıhuır bari
tasile bunu muhnt 150 metrelik kısmı ;ıe azamt 250 hektara va· 
tan sahanın 1 4000 lik umumi haritasmın yeniden ahraı iti kapa
lı zarf unlile ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

l,in maktu 9edeli 5500 liradır. 
Ekailtme 11 .1.939 çartamba günü saat 11 de Ankarada Dahi

liye v kaleti binaaında toplanacak olan belediyeler imar heyetin· 
de yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 412 lira 50 kuruıtur. 
Şart ameler bilabedel Belediyeler bankasının ikinci katında 

bulunan belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alınabilir. 
Tekliflerin tayin edilen s:iinde aaat ona kadar Fen teflitine 

\>erilmit veya bu saate kadar poata ile gelmit olması lbımdır. 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 17718 lira t 2 kuruıtan ibaret bulunan 

stüdyo binası ile İsmet Paşa Kız Enstitüsü arasında ya· 
Pılacak olan 8859.06 metre mikib hafriyat işi 12.1.939 
Perıembe gtioü saat 15 te Vilayet binasında nafıa komiı· 
Yenunda ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksilt· 
llıeye konmu tur. 

Muvakkat teminata 1249 lira 60 kuruştur. 
isteklilerin teklif mektublarını teminat mektubu veya 

llıakbuzu Ticaret odası vesikası ve nafıa müdürlüğünden 
<llacakları ehliyet vesikalarile airlikte yukarıda sözü ge
Çen günde sa;.ıt 14 e kadar eksiltme komisyonu reisligine 
\'ermeleri. 

Bun aid şartname ve keşif evrakile projesi hergün 
tıafıa mlidllrlüğ nde görülebilir. 

Ordu Nafıa Müdürlütilndea: 
25494 lira 5 kurut keşifli Ordu hilk6met konatı intaatı va

hidi fiat e1ı1uı üzerindea ekailtmiye konulmuştur. Bu sene 23 bin 
ı· •talık in11aat yapılaeaktır. 

ihale 12.1.39 per11embe gilnü saat 15 te Nafıa müdür1iitü bi 
""•ında toplanacak komisyonda yapılacaktı • 

Ekailtme kapah zarf uaulile yapılacuktır. 
Bu işe ait vrakı keşfiye ve projeler Nafıa dairesinde görüle· 

bilir. 
~ Eksiltmeyf' girebilmek için iateklilerin 1909.86 liralık muvak· 
llt teminnt vermeleri Ye ilaale rtnünıien nihayet 8 gGn evveliae 

~il.dar vilı\yet makamına mllracaatla alacakları ehliyet vesikasile 
938 yılına aid Ticaret Odası veaikaaıaı ibraz etmeleri Jizımdır. 

Teklif mektuplıırının yukarda yauh aaattao bir saat evveline 
~lldar makbuz mukabilinde komiayona vermeleri lizıındır. Pos la 
•111 ganderilecek mektublarıo nihayet saat 15e kadar ıelmit ol
~lllara nkııi takdirde poatada olan ıeoikmeleri kaltul edilr:aiye· 
''ktir. 

MÖNAKASA GAZET!SI 

Devlet Demir Yolları ve Limaaları işletme Umum idaresinden: 

Pendik iataeyonunda yeniden yapılacak iıtaayon binHı inta· 
atı kapah zarf uıullle n vahidi fiat üııerin•e• et&ailtmeye kon· 
mut hır. 

İntaabn muhammen bedeli 70 b 'n liradır. 
latekliler bu İfe aid şartname v~aeir evrakı tlnlet clemiryolla

rınıo Ankara, Haydarpafa ve Sirkeci vezaelerinden 350 kurut 
mukabilinde alabilirler. 

Ekailtme 20. J .39 tarihinde euma günG aaat 15 te Aakarada D. 
D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez biriaci komisyonunoa 
yapılacaktır. 

Eırailtmeye rirebilmek için lıteklilerin teklif mektubile birlikte 
aıatıda yazılı teminat ve veaaiki ayni ııün aaat 14 e kadar ko· 
misyon başkaahtına tevdi etmit olmalara lbı•dır. 

A) 2490 sayılı kanun alaklmuıa uygun 4750 liralık munkkat 
teminat 

B) Bu kanunun tayin ettiti naikalar. 
C) Nafıa veklletiadeo muaaddak ehliyet veaikuı. 
Ehliyet veaikaaı için isteklilerin vakit sayi etmeden ve ihale 

gününden en az 8 ıln eyvel tabrire11 nafıa nkaletine mlracaat 
etmeleri J&zımdır. 

llçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Yüksek Deniz Ticareti Mekte'oi Müdürliltiladen: 
Muhaı:a. Muvak. 

fi atı teminatı 
cinsi miktarı lira lira kr. 

Laboratuvar modelteri 36 kalem 3150 236 25 
Mektebimize lüzumu elan cins ve miktar ve muham· 

men fiatı ve muvakkat teminati yukarıda yazılı 36 kalem 
laboratuar efyası satın alınmak üzere açık eksiltmeye kon· 
muıtur. 

EkıHtme 1 1.1.939 çar,amba günü saat 14 de Yüksek 
deniz ticaret mektebi müdürlüiünde toplanacak satıoalma 
komisyonunca yapılacaktır. 

Bunlara aid ıartnameyi görmei'i ve almağı arzu eden· 
)er mektep muhasebesine müracaat etmelidirler. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kaaunan iki 
ve üçüncü maddelerindeki şartları haiz olmaları va mu· 
vakkat teminatlarını İstanbul Yüksek mektebler muhase
becilij'İne yatırdıklarını gösterir makbuzlarını veya banka 
mektublarmı ibraz etmeleri ve ticarethane ve şirketler 
namına eksiltmeye iştirak edecekleria dahi noterden mu
saddak vekAletnamelerini komisyona göstermeleri lizımclır. 

İıtanbul Levazım A.mirligi Satınalma Komisyonundan : 

Orta okullar için kimya a.letlcri ve ecz ısı ile tabiye ta· 
kını ve fizik Jers Aletlerinden ikişer l akım alınmak üzere 
açık t ksiltınesi 14.1.939 cuınarte~i günü saat l 1 de Topha· 
nede İstanbul levazım !mirlıği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedPli 3500 lira, ilk teminatı 

262 lira 50 kuruştur. Şartname ve şekilleri komisyonda gö· 
rülür. t~teklilerin kıınuni vesikalarile beraber bP-lli saatte 
komısyona gelmeleri. 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonuııdan: 

Açık eksiltme suretile ltir ton sulfat nikotin satın ah· 
nacakiır. 

Hepsicin muhammen bedeli 3500 lira, muvakkat temi· 
nat 262 lira 50 kuru, tur. 

Mnoakasa müddeti 5.12.938 den itibaren 45 göndür. 
Münakasa 19. l.939 tarihine müsadif perıembe rünü saat 
1 ll de Zıraat Vekaleti bieaarnda sahoalma komiıyonuada 
yapılacaktır. 

Şartname, Ankarada Ziraat vekaleti 1atmal•a komis
yonunda, İıtanbulda Ziraat müdürlügünden paraıız olarak 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminatları veya makbuzları ve 
ı490 .sayılı kanunun 2 ve 3 cii •addelerinde yaıılı vesi
kaları ile birlikte mezkur taribt., komisyona relmeleri. 

Devlet Deruiryolları ve Limanları İıletme Umum 
f daresioden : 

Muhammen bedeli 5000 lira olan 5300 metre miklbı 
oksijen 2. t .139 pazartesi günü saat 10,30 tia Haydarpa
tada ıar l.inasıntlaki sahnalma komisyonu tarafın.lan açık 
eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe rirmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği •esaik 
ve 375 liralık muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gü· 
nü saatine kadar komisyona müracaatları llzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa rar binasındaki 
komisyon tarafından parasız olarak d;aj'ıtılmaktadır. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Kırıkkale Sabaalma Komiayo11andan: 
Kırıkkale.le yapılacak lıalorifer tHiaatı ilaaleainin temdit e

dfüliti hakkında. 
Ke,if beıleli 140.00Q Ura olan n lei· 12-38 ou•a fÜnl ıaat 11 

de kapalı zarfla ibate ••ileoeti evnlee ilb edilıaiı elan Kırıkka
lede · ya19hrılaeak kalorifer tHlaatı bu lrerre ıarllea Ulama bina· 
e• 30-12 38 cuma ıünl saat 15 •e kapalı zarfla Uıale edllHektir. 

3 ·~· 
İhale Ankarada askeri faltrikalar umum mldGrlGf tl ltinuı i· 

çlade toplanan aabaalma lıe•iayonanıla yapılacaktır. 
Şartname 7 lira aaukaltilin•e mesk6r kemiayondao verilir. 
Talipleria munkkat te•inat olan 8~0 lirayı laui teklif melı· 

tublannı meı:kQr ıilade aaat 14 ile kadar nr•elerl ye kendile
rini• ele 2490 aayılı kanuaun ı Y• 3 ıaaddelerln .. eki YHaikle 
mezkOr rGo Ye aaatte koııaiayeoa milracaatları. 

Ankara Belediyesinden : 

Otobüs idaresi binasiyle garaj ve atelye dahilindeki ka
lörifer tesisatı ve kazan dairesi inşasl kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 7029,57 liradır. 
Muvakkat teminatı 527,50 liradır. 

Fenni şartname ve pl&11 ve sairesini görmek i ·tiyenlerin 
her gün yazı işleri kalemine müracaatları ve ihale 13.1.939 
cuma günü saat 11 de encümende yapılacağındaıı isteklilerin 
o giin ana kadar teminatlariyle mühürlü teklif mektuplılrını 
belediye encümenine vermeleri. 

•**'Maraton kulesine yaptırılacak iki neGn siyası on 
bet gün meddetle açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

Keşif bedeli 605 liradır. 
Muvakkat teminatı 45.37 liradır. 
Keıifnamesiui görmek istiyenlerin herıüa yazı iıleri 

kalemine ve isteklilerin de 13.1.13~ cuıııa ıüııü saat on 
buçukta belediye encümenine mllraci&atları. 

Mensucat-Elbise· Kundura-Çamaşır v .s. 

Adana Ziraat Mektehi Müdürlüğünden : 

Ziraat mektebi talebesine yaptırılacak harici dbiıelik 2 l 6 
metre mektepte mühürlü nümunesi mevcut Hereke fabrika· 
sının 5IO kalite numaralı l&civert renkte V«' beher metresi 
450 kuruı muhammen bedelli kurna~ 23.12.38 tarihinden 
itibaren 9 .1.939 paz ırtesi gürıü sut 14 te e~siltmesi yapıl· 
m•k üzere 15 gün müddetle açlk eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme vilAyet ~iraat müdürlü&üude toplanacak satınalma 
komisyonu tarafın~ian yapılacaktır. lstt!kliler bu müddet zar· 
fında me~tepte mevcut mühürlü numuneyi ve ~artııameyi 
görP.bilirler. İhale günü yüıde 7,5 dipozito paralarını mal 
sandığına yatırarak komisyona müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Lıevazım Amirliti Satınalma Komiaronundao: 

500 9ift daj fotini, 5'.)() çift tm1unına fotini 3-1-939 aah ıilail 
saat 15 de Topbanodo fatanbul levazım lmirliti satıaalma komia· 
yonunda pazarlıkla ekailtmHİ yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin ltedeli 9750 lira, ilk teminata 731 lira 25 ku· 
ruştur. Şartname ve nnmuneai ko•iayonda r4rülür. 

İateldilerin kanuni vHikalarile berat.er belli Hatte lıı::omisy•na 
ıelmeleri. 

• • • Ordu hastaaeleri için 240 çift erkek çorabı 3-1-39 aah ril
nü aaat 14,30 da Tophanede lıtanbul lovaxım imirliti aatınalma 
komiayenuaıla pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 1 ~ lira, te
minatı 10 lira 80 kuuftur. 

Nümaneai komiıyeoda ıöriUilr. lıt~klileria kanuni VHİ'<ala• 
rile belli saatte keıaiayona ıelaaeleri. 

Ankara Belediyesinden 

Su işleri yık.ama ve sulama ame\P,5j için alınac k 4{) adet 
balıkçı mutambasına istek:i ·~ıkmadığından açık ek:;iltmesi 10 

gün uıatılmı~tır. 
Muhammen bedeli 216 liradır. 
Muvakı.at teminah 16,50 liradır. 
Şartname'ini görmek i ·tiyenlerin her gün yazı i~leri !(&· 

lemine ve isteklilerin de 10.1.939 salı günü :;aat 10.30 da 
belediye encümenine müracaatları. 

DeYlet Demiryolları ve LimaDları lıletme U. ldareıindea: 
İdaremizin Eskişehir ve Konyadaki talebe pansiyon

ları talebeleri için kumaşı idareden verilmek ve diğer 
bütün harçları müteahhi.li tarafından temin edilmek üze· 
re 152 takım elbise 133 adet palto ile 152 takım pija· 
manın diktirilmesi iti 1873 lira 50 kuruf muhammen be· 
delle 13.1.939 cuma günü ıaat 15 te Haydarpaıa gar bi· 

nası içindeki komisyon tarafından açık eksiltoıeyekonmuıtur• 
Bu iıe girmek isteyenlet'İn kanunu• tayin ettiği ve· 

saik ve 140 lira 52 kuruşluk muvakkat temmatlariyle 
birlikte eksiltme ranü ıaatine kadar komisyona müra· 
caatları lizımdır. 

Bu işe ait ıartnanieler Hıydarpaıa gar binasındaki 
ıatınalma komisyonu ile Eskişehir ve Konya talebe pan 
siyonları tarafından paraıız olarak daiıtılmaktadır. 

Gazi Terbiye EnıtiUlıü DirektörlüiüDden: 

Gazi Terbiye Enstitüsü erkek talebesi için 155· t 60 
takım elbise yaptırılacaktır. Kumaş, malzeme, iıçilik da· 
bil beher takımın muhammen bedeli 30, ilk teminat 360 

liradır. 
İhalesi açık eksiltme ile 13. t .939 cuma günil saat 15 

te Ankara mektepler muhasebeciliğinde yapılacakhr· 



Sayfa• 

isteklilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine gire elle 
rindeki vesailderile ve ilk teminatı mezkür muhaıebe 
vezaesine teslim edip alacağı makbuzla muayyen saatte 
komisyona gelmeleri. 

Şartname ve nümuneleri garmek isteyenlerin E111titü 
direktörlüğüne m~racaat etmeleri. 

İrıtanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Evsafile, nümune ve tartnameıioo göre 8400 kilo ço• 

raplık yün ipliği müteahhidi nam ve hesabına 12.1.039 
perşembe saat 15 de Gedikpaşadaki latanbuİ jandarma 
satınalma komisyonunda açık eksiltme ile satın ahnacek· 
tır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartları hazi 

bulnnmaları ve teklif edecekleri fiatın yüzde yedi buçuğu 
nisbetiode ilk teminat mektubu veya makbuzu getirmeleri 
şarttır. 

Şartname her gün adı geçeu komisyonda &"Örülebilir 
veya parasız aldırılabilir. 

İsteklilerin yazılı gün ve saatte satın alma komisyonu
muzda bulunmaları. 

Mobilya, t:v ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonuadan : 
Hava okulları ihtiyacı için 100 adet tek karyola açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1650 lira 
olup ilk teminatı 123 lira 75 kuruştur. 

Eksiltmesi 13.1.939 cuma günü saat 15 te vekalet sa -

tıııalma komisyonunda yapılacaktır. 
Nümune ve evsafı her gün komisyonda görillebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin belli saatte ilk teminat mek· 

tup veya makbuzlarile komiıyona gelmeleri. 

r, ahrukat Benzin-Makine yağlarıv.s. 

l~tanhul Komutanlıiı Satıoalma Komisyonundan: 
Gümüş uyu ve Haydarpaşa hastaneleri için şartname ve 

evsafına göre 145 ton lrnk kömürü satın alınacağından pa
zarlığı 28.12 938 carşanıba günü saat t 0,30 da yapılacaktın. 
1 teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıdaki Komutanlık sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 
Aşağıda cins ve miktarları ya:ıı:ılı malzeme pa:ıı:arlıkla alıaacak

br. Taliplerin teminatlarlle birlikt.e 31 12.38 eumarteıi glnl ıaat 
10 da Ankara Lv. imirliği aahnalma komiıyonuna relmeleri. 

Kilo Cinı 

120 Benzin 
12 Maden yat 
6 Gres yat 

12 Gaz yaA" 
2,400 Arap aabunu 
3 Saf aabun 
1 Kaul 

24 Tabak sıfır :zımpara kitıdı 
12 Ad. Güderi 
12 Kilo ÜiitüpO 

Elazığ Tüm Satnıalma Komisyonundan : 
1.150.000 kilo odun satın alınacaktır. Şartname ElAzıi 

Tüm satınalma komisyonunda görülilr. Eksiltme 16.1.939 
pazartesi günü saat 1 1 de Elaıığda komisyonda yapıla
caktır. Eksiltme kapalı zarfladır. İlk teminat 1500 liradır. 
Teklif mektubları ihale saatinden en az bir saat evvel 
komisyona verilmelidir. 

Müteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. ldareıinden: 

Muhammen bedeli 7502 lira 31 kuruş olan 19350 adet 
ve takriben 23247 kilo muhtelif ebadda eomuniyle bera
ber ankraj bulonu ile 9000 adet ve takriben 954 kilo 78 
luk ankraj bulonu için somun l l .1 939 çarşamba günü 
saat 15 te Haydarpaşada Gar binasındaki satınalma ko· 
misyonn tarnfından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu İfe girmek ishyeolerin kanunun tayia ettiği vesaik 
ve yüzde 15 niebetinde 1125 lıra 30 kuruıluk kati temi· 
natlarile birlikte pazarlık günü aaatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait ş rtnameler Haydarpaşada a-ar binaaıadaki 
komisyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

• * * Beherınin muhammen bedeli 380 kuruş olan 5 6 
bin meşe cari hat traveui kapalı zarf usulile 10.1.939 
s lı günü saat 11 de Sirkecide 9 işletme ainasında satın 

alınacaktır. 
Talibleriu 1710 liralık teminat ve diger nizami vesika· 

laranı ihtiva edecek olan kapalı zarflarıaı ay•n gftn saat 
10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

İktisad Vekaletinden : 
Vekaletimiz İç Ticaret Umum MüdilrlüğUJbracat Kont· 

rolörlükler için (Louis Schopper) marka 9 aded hektolitre 

lılONAKASA GAZETESİ 

aleti, 6 aded etiiv aleti, 3 Rded kalbur makinesi ve 3 
aded haasas terazi ıatın alınacağından 22.12.938 tarihin· 
den itibaren on bet glin müddetle eksiltmiye konulmut· 
tur. 

Bu aletlerin muhammen bedeH 3114 lira olup muvak
kat teminat parası 233 lira 55 kuruştur. 

Açık ekıiltme 9.1.939 tarihine te1adüf eden pazartesi 
gftall saat 1 O da vekA!et lev•zım mlid&rlüğllnde yapıla· 

caktır. 

Talıblerin şartnameyi görmek ve teminat paralarını 
yatırmak üzere Ankarada levazım müdlirlüğline ve İstan· 
bulda lktısad veklleti ihracat kontrol6rlü1Une müracaat· 
ları ilin olunur. 

Ziraat Vekiletindea: 
Hıyvanlann uyuıı: baatahkları mucadele!İade kullanılmak üze

re galvanize ıaçtan mamul AO adet uyuz banyosu kapalı zarf u
ıulile satın alınacaktır. Banyoların beherinin muhammen fiatı 200 
lira ~O banyonua mec•uu fiatı 10000 lira muvakkat teminat 7~ 
liradır. Banyoların plln ve ••rtaameai paraıız olarak vekalet le
vazım mildilrlütllnden alınacaktır. flaale 13.1.39 tarihine müaadif 
cuma gflnil ıaat 15 de vekllet aatınalma komiıyonunda yapıla
caktır. Talipleri• teminat mektuplarını veya makbuzlarını ve 
2490 sayılı kaaunun 2 ve a üncü maddeleriade yazılı vesikalarını 
havi ltapalı zarfiarını mezkur tarihte ıaat 14 e kadar aatınalma 

komlıyonu ba,kanlıtına teslim etmeleri ve aaat IG de komlıyonda 
hasır bulunmaları. 

Denizbank Şubeaindea: 
Bankamııın KJDahada tipindeki remileri için altı takım Uı· 

kur Şaft ıatın alınacaktır. Şartaameıi Toplaanedeki Deni• handa 
Materyel tubemi:zden her güa parasız alınabilir. Teklifler en geç 
20.ı.3g tarihine kadar mezkGr Şubeye verilmiı bulunmahdır. 

M. M. Vek&leti Satınalma Komisyonundan : 
Mevcut nümunesine göre 100 kilo altı kat k~ten ipliği 

pazarlık.la satın ahnncaktır. 

Nümunesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 29. t 2.938 perşembe günü saat 11 de vekAlet 

&atınalma komisyonuna gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlü~nden : 

Muhammen bedeli 8250 lira olan 500 Jitre Parex Det
molin veya emsali ha~erat öldürücü mayi 16.1.939 pazartesi 
günti saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki komis· 
yon tarafındau kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek isteyenlerin 6 t8 lira 76 kuruşluk muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte teklifle· 
rini muhtevi zarflarını eksiltme günü saat 14 de kadar Hay· 
darpa§ada ıar binası dahilindeki komisyon reisliğine verme· 
leri lAzımdır . 

Bu işe ait şartnameler komisyonian parasız olarak dağı· 
tılmaktadır. 

Çanakkale Müetabkem Mevki Satınalma Komiıyonundan: 
Çanakkale mıt. mv. iıtlhkam in,aat komisyonu ihtiyacı içla 

a91k ekıiltme ıuretile 10 adet iç lbtiti ile 25 adet dı, kamyen 
li.titi aatıa alnaacaktır. 

lhale1l 9.1.39 pa:ıı:arteıi ~ünü saat 10 da müstahkem mevki 1&

tanalma komiıyonuıula yapılacaktır. 
iç liatiklerin muhammen b•deli 12 liradır. Dı, lastiklerin mu· 

hammen bedeli 138 lira olup, iç liatij'in teminatı 675 kuruş ve 
dıt liıtiklerin teminab .la 251 lira 75 kuruttur. 

Taliplerin me:ıı:kur tarihte ihale kanununun 2 3 maddelerindeki 
veuik ve tioaret oduı veıikalarile birlikte komisyona müracaat
ları ilin olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umunı ldareıinden: 
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İnşaat Malzemesi 
İstanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

Alçı yerli 

• • 
" alman 

Asfalt verli 
" ~cnebi 

Çimento yerli 
,, ecnebi 

Çini (mozaikten) 
" (çimentodan) 

Fayııns ecnebi 
,, ,. (aksamı) 

Kireç (ıu) 
,, (toıı) 
,, (taş) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eskişehir) 
" (Kütahya) 
• (Büyükdere) 

Künk (çhnento) 
,, (toprak) 
,, (dökme boru) 
" (ecnebi) 

Mermer (}erli işlenmiş) 
Tu2"1a (Büyükdere prese) 

,. (Ferik öy deliksiz) 
,, (Kağıthane delildi) 
,, l n delilı:eiz) 
,. (ateı, yerli) 
,, ( " ecnebi) 
,. (franıız prese) 

Kereıte (döıemelik köknar) 
,, (çıralı, limbalı) 
" (tavanlık. köknar) 
,, (kaplamalık çıralı) 
,, (sı vadibi köknar) 
,, (pervazlılı. köknar) 

50 kg.lık torbuı 300 - 400 
40 " " 80 - 90 
50 " ,, 400 - 500 

'kilosu 

" 50 kg. çuvalı 
50 ,, ,, 

taneai 

" ,, 
,, 

tonu 
,, 
,, 

tanesi 
,, 
,, 
,, 

santimi 
numarası 

kiloıu 

" Mmetre mikibı 
bini 

" 
" • 

tanesi 
,, 
,, 

Metre mikabı 
,, 
,, 
,, 
,, 
" 

11 12 
100 

5 7 
3,50- 4 
5,50- 7 
6t5o- ıo 

800 -1000 
600 - 700 

o, 75 l 

10 

3,50-
17 
19 

8 
12 

3 
4 

18 
20 

-800 
-3500 

1300 -150 
1500 -1800 
1800 -2100 

10 13 
27 28 
20 22 
39 48 
42 52 
42 50 
42 52 
45 52 
45 52 

lstanbul Merkez Hah 
Yaf Sebze ve Meyve Fiatlar1 

==========26.12 938 ===-=====-
Bezelya Sultani Kilo 28 -

Sakızlıabağı 

Dolmalık bilbcr 

Sivri bQber 
Kır domatesi 

Sırık doınetesl 

Çalı fasulyesi 
Barbunya kırmızı • 

• yeşil • 

19 -

15 -

11'> -

5-

9-
20 -
10 -

80-

20 -

ı6 -

18 -

8-

11 -

22 -
15 -

Gamnıhaae elması kilo ıs -
MDtklle 15 
Slyııh nznm 12 -
Ama ya elması 12 -
lnebelu elması 8 -
lnslll& elmuı (taraklı) 7 -

Aakara armud11 • 3lı -
lnebolu armadu 8 -
Muımula 

• Ayva 
Ferik elması 

ıı:ı-

20 -
ıb -
S5 -
12 -

1~ -

49 -

ıo -
16 -
16-

Bakla (lzmirden). M- 60 - Kestane 

Nar 
Ceviz 
Muz 

12 -
10 -

8-
8-

12 -
Şeker faiulye 

Lahana 

J.paaak 

KOk kereviz 

Pıraıa 

Patlıcan ba5 

orta 

ufak 

Karnabahar 

Enginar 

• 
• 

aded 

• 
Yeşil (;alat11 100 • 

Yeşil soğan 

'\1ayılanoz <lemct 

Pancnr 

Hnvuç • 
Kereviz Yaprak • 

Dereotu 
Kırmızı turp 
BaJlt turpu 

• 
• 

Kestane kabatı kilo 

Kuru incir • 

2 -

2-
ô-

2 rı0 

5 -

so -
1 -

il() 

2-

s-
2 

- 7ö 
-ı>O 

1 2b 

4-

s 60 
g 60 

8-

4 -

17 -

60-
1 2i 

- 75 

2 50 

4-
3-
1-

- 7:; 
1 7Cı 

• 
• 12 -

• 60 - 120 -
Ae-aç kavunu 

Yerli llnıonlOO 

Adet 5 - 10 -

aded 200 - SOO -
Ecaebl llnıon 100 • tr>O -
Portakııl Dörtyel S~lık ~O -

• • M • 27fJ -
• • 80 • 260 -

• 100 • J4C -
• 160 140 -

200 -
30(1 -
800 -
2eo -
160-

160 -

Portak•l Alany• 100 A !80 - 210 -

• 

• 
• 
• 
• 

• 80 280 - !\00 -

G4 280 - 800 

• Sô 2.'i5 - 830 -

Fenike ıro 400 - 480 -

• 200 - -
• 91; 350 - S60 -

Hatay 160 - -
210 - -

- --• 
Mandarin Dörtyol 100 200 - 22v -

• Alanya 100 --
• Bodrom 200 - soo -

MubammH bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağ>ida yazılı L:ız elması 7-
16 -
g _ Rl:ıe 

Fenike 
• 00 - l~(l -

• 200 - 240 -
iki liıte muhteviyatı 314,636 ton Eıtekat demirile yedi adet açık ve 
yedi adet kapalı hanrar mal:ıı:emesi 13.2.939 pa:ıı:artesi gfinü saat 15 

Ayıekadın faımlyıı • • Mersin Yaf. 168 800 - 900 -

ten itibaren liste sıra No. sile ve kapalı :zarf uıulile Ankarada idare 
binasın~• aatın alınacaktır. 1 rc-mmiiiıı:ıiıi~-m.;o: i&iiii:öSMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.9 .... 

Bu iıe girmek iıteyenlerin listesinde yazılı muva\ı:kat teminat ile , 
-======· kanunun tayin etti~i vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat H e ka· cıı--~=!:!!!!!!!!!l!!!!!~P:=!!-=!!!!!!!!!~~-!!!!!!!!!!~ 

dar komisyon reilli~ine vermeleri liıımdır. İstanbul Hayvan Borsası 
Şartnameler 146 kuruşa Ankara ve Haydarpaıa veznelerin.le sa-

tılmaktadır. 

&iate malzeme ismi 
1 Eıtakat demiri 
2 Han~ar malzemeıi 

Muham. bedel 
lira kr. 

29.261 15 
58.028 00 

E 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Muvalc. teminat 
lira kr. 
2.194 59 
4.151 40 

Amasya Alay Satınalma Komisyonundan : 
Alayın ihtiyacı için 20. l 2.Q38 ıalı günil ekıilimeye ko· 

aulan 12.700 kilo kuru sovana talip çıkmadığından yeni· 
den eksiltmeye konmuıtur. 

Eksiltmesi t O 1.939 salı günü saat 13 e talik edilmiştir. 
Mahammen bedeli 508 lira olup ilk teminatı 38 lira 10 

kuruştur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
2500 kilo salça 3.1.939 salı günü saat 14 de Tophane· 

de levazım amirliği satınalma komisyonunda paznrJıkJa alı
nacaktır. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

Diri Satı•lar Cetveli • -26.12.938 

Çeşit 

Beyaz Karaman 
lKı:r:ı Karaman 
Dağlıç 

Kıvırcık 

Karayaka 

Kuzu 
SGt Ku:zuıu 

Tiftik 
Keçi 
Otlak 

Şark Öİcn:zÜ 
Ökilz 
inek 
Daaa 
Boğ"a 

Manda 
Malak 

Say11ı 

666 
11 

261 
184 

148 
45 

3 

30 
5 

11 
1 

17 

Atırlıtı 

29059 
580 

8860 
5128 

3457 
582 

120 

12271 
1127 
2866 
149 

6490 

En ataA"ı Enyükarı 
Kı. S. Kt. S. 

·-------,ı-------16 25 
16 50 
18 25 
18 -

14 
50-

13 -

UHiO 
10 -
8 -
8 75 

19 50 
15 50 
22-
21 -

17 -
50-

13 -

16 50 
10 -
12 -
8 75 

8 - 9 50 

ve 
la 
na 

las 
1 

JI 

111 

iV 

v 

1 

lI 

1 

v 
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İnhis rlar Ue Müdürlüğünden: ·p~şabahçe cam ve şişe fabrikamiz 
nasıl çalışıyor ve inkişaf ediyor? 

1- idaremizin Cibali fabrikası ıçıo şartnamesi muci · 
bince satın alınacak bir adet elektrikle müteharrik .. bula· 
ıık tabakları yıkama,, akinesi açık eksiltmeye konmuttur. 1 

il- Muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat teminata 
90 liradır. 

ili- Eksilt e ao 1.939 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 
nn saat 11 de Kabataıta Levazım ve Mubayaat Şubesin · 

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 
iV- Ş rtn meler parasız olarak hergün söz.ü geçen 

Şubeden alınabilir. 
V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız fenni 

tekliflerini ihale gününden asgiri bir hafta evvelin~ ka
dar İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve 
verilen tekliflerin kabulünü mutaıammın vesika almaları 
lazımdır. 
vı- lsteklllerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 

ve yiizde 7,5 güvenm e paralariyle birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geç~n Komisyo 
na gel eleri ilan olunur. (9129) 2-4 

... . * 
Muhammen 8. 
Beheri Tutarı 

L. K. Lira 

% 7 ,5 Eksiltme-
teminat nin 

Cinsi Miktarı L. K. Şekli Saat 

Çamaşır kurutma ve 1 adet - - 200 
ütüleme Makinası 

15 - Pazarlık 15 

Lastik hortum 180 metre 7 50 1350 101 25 Açık 16 
1- İdaremizin Cibali fabrikası için ( l) Ctdet elektrikle 

oıütebarrik çamaşır kurutma ve ütüleme makinası ile 
( 180) metre lastik hortum şartnameleri mucibince hi 
zalarında yazılı usullerle satm alınacaktır. 

JI- Muhammen bedellerile muvakkat teminatlar. hizala
rmda gösterilmiştir. 

lll- Ek iltme 30.XU.9a8 tarihine rastlayan cumi\ günü hi· 
zalarınd yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mu· 
bayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV-Şartnameier parasız olarak hergun sözü geçen Şube· 
den almabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat· 
lerde yüzde 7,5 güvenme paralarile birlıkte yukarıda 
adı g eçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(9130) 4-4 

• • • 
1- idaremizin Paşabahçe müskirat fabrikasmdaki Derin 

kuyuya mevzu Sterlink tulumbası ıçin şartname re· 
sim ve nümuoesine uygun olmak üzere satın alınacak 
45 adet paslanmaz çelik mil 45 adet paslanmaz man
şon ve 135 adet Bronz Fosfor yataktan ibaret ceman 
225 parça yedek aksam pazarlık usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il- Heveti umumiyesinin muhammen bedeli 23l7.50 lıra 
ve muvakkat te .ninatı 173.82 liradır. 

lll- Eksiltme 2.1.939 tarihine rastlayan pazartesi 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

günü 
Şube-

iV - Şartnameler parasız olarak İnhisarlar Umum Müdür· 
lüğü Müskirat Fabrikalar Şubesinden almabileceği 
gibi numuneler aynı Şubede ve resimleri de Lt!vazım 
ve Mubayaat Şubesinde görülebilir. . 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geç n Komisyona gelmeleri ilan olunur (9335) 3 - -4 

-
• 

1 1 
N M ,_,.., ,,, 

ETME U. MUOUlllU UNDEN D. D.~ LL 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 55 gurup çelik al:ümülitör 
~e teferriiatı ile be' kalem kur§UD akümülatör yedekleri 7.2.1939 
•aı. günü saat 15.30 da kapalı zarf uıulü ile Ankarada idare bi
tıaıında satan alınncaktu. 

Bu iıe girmek iıteyenlerin 1762.50 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vaaikaları ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
fi•ydarpaşadıı tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

(9201) 4- 4 

Nafıa Vekaletinden 
latanbul Elektrik işleri Umum Müdürlüğünden: 

1- idaremiz ihtiyacı için muhammen bedeli 3200 üç bin iki 
Y\lz lira olan 4000 M3 okıijeı. açık eksiltme ile utın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 6.1 .939 cuma günü sant 15 te Metro Hanın 6 cı 
~lltında toplanacak olan Arttırma Eksiltme Komiıyonunda yapı-
1,calıtır. 

3- İsteklilerin 249 No. lu kanun mucibince icabeden vesika-
1,rı ve bu işe aid 240 iki yüz kırk lira muvakkat teminatlarile 
'lcıiltme Kom byonuna gelmeleri lazımdır. 

4- Bu işe a id şartname ve mukavelename projeleri ldaremi• 
le~azını su visinden parasu: olarak tedarik edilebilir. (9264) 4--4 

(Battarafı 1 nci ıahifede) 

Bizim malımızı bazı Hlccarlar 
Avrupa malı diye aatıyorlar

mıf, bunun ifade etti~i mana 
ıudur ki yerli malı bu ına Av· 
r11pa malından fark olunmayacak 
dereceye varmıttır. 

Faaliyetimiz mUte•adlyen 
inkitaf etmektedir. lıtih1&llt 
ve aatıt hızla artmaktadır. Bi· 
dayette 4 milyon tiıe imAl e· 

dilirken bu gün 18 milyona çık· 
mıştır, yani 4 senede 4 misli 
artmııtır. Fakat fabrika kur 
mak mal satmak para kazan
makla iktifa etmiyoruz, raye 
bu detildir. 

Biz bu iti memlekete mal 
etmek istiyoru•, buaun için 
yerli eleman yetittirmeye ıon 
derece önem veriyoruz. Bu 
ınealekte aaclece bol para ve 
teıkilit lifiyet etmez, en fu· 
la mütehasaıı işçi iıter. 

Avrupada bu kabil işçiler ıe · 
neler, hatta uırlar zarfında ye 
tişerelmiş, neailden neıile inti· 
kal eden bir meal k olmuftur. 
Cümhuriyet TürkiyHİ iae, her 
uhada oldutu rlbi, bunda .ta 

laaırları senelere ıığdırmak ih· 
tiyacındadır, bunun için n·üte
bauıı bir tşçl yetiştirme siya· 

çalıtmaktan ibarettir. Bunun 
batlıca ubebleri muhteliftir, 
çeşitler çabuk demode olur, 
uzun vadeli büyOk .toklar yap· 
mak için çok yer, çola para İl· 
ter, sadece lıalıbları yapmak 
içia .. ilyonlarca lira ıerfetmek 

lbım geıir. 

Satış siyaıetimfz: perakende
cilite sapmama~, bir kifiye bat· 
lanmıımak, umumu menfaattar 
kılmaktır. Netekim bidayette 
biltün mallarıuı:a:ı bize u tın di
ye teklifler oldu, fakat biz red
ettik. TG•ear biıim nlinimeti· 
mizdlr. Bu vadide fazla utıf 

yapabilmek için Veklletle mu · 
tabık kalarak bir Hhf baremi 
yaptık. Senede aaıari 5000 lira· 
lak aıparıt kabul •diyoruz, fakat 
defaten değil. 
Verdiğimiz iıkontolar: Bir H· 

ne zarfmda 15 bin lira 11parıf 

ge~irene yüzde 1 tenzillt yapa· 
rız: 20 binde ytızde bir buçuk; 
ao binde 2,50;51 binde 3; 75 bin· 
de 3 buçuk; 100 binde 4; 150 
binde 7;200 bin lira ve fazlaaı 

için yüzde 8. 
Şuraaını kaydetmek iıteria 

ki filvaki bftylk tüccarlar bil· 
yük putiler çekip en yGkaek 
işkontolard.an iıtifade ederler 
aede, mHarifleri de o niıbette 

Üç tonluk züccacige fırını oe üfleme işleri yapanlar 

ıeti takip ediyoruz, gayemiz faN 
brika civarındıı, Paıabahçe mu· 
hitinde bir camcı nüveıi yetiş· 

tirmektir. En evvel mahalli ele· 
manlardan iıtifade etmek iate· 
tlik, fakat balıkcı ve çiftci olan 
bu muhit aakinleri m~ .-simintle 
çocuklarını çektiler. Bunun Oze· 
rine ietanbul yatı okullarında 
ilk tahıildekl talebelerden mü· 
nasiblerini pan11İyGner olarak fa· 
brikaya aldık. Bir baba ribl 
her türlfi ihtiyaçlarıaı temin et· 
tik. Burada yedirdik, riyindir· 
dik, yatırdık, ustalar nezdinde 
ıtajier elarak çalııtırdık. 8un
lardan eyi neticeler alıyoruz. Fa
brikaya girerken 18 yatında 

elan bu talebeler içinde bu ıvn 
yevmiye 3 lira kazanan ve milı· 
takil olanlar vnr. Bunlar tedri
aen o civarda yerletir ve yuva 
kurar, hem kendilerine hem sos· 
yeteye faideli elemanlar olnak 
yetişir. İşte memleketin ilk cam
cı nesli bu ıuretle yetişiyor. 

Fabrikanın kurulduğu zaman 
80-90 ecneb1 ifÇİ vardı, bugfin 
yetiten Türk eleman\arı ıaye· 

sinde adetle-ri 30 dan fazla de· 
ti~. Şişe kıamında evvele• 9 ec· 
nebt çalışırken 3 aene zarfında 
bunlar tasfiye etiildi, buran 
hepıi türktür. Züecaciye kıımı· 
na gelince, burada daha fazla 
mümarese iıter. Buradaki ltçi· 
lerde artiıt denecek tlerecede 
olanlar .-ar. Bunun için aııgart 
8·10 sene lizım. Fabrika 1935 
te kurulduğuna nazara• 1945 
ıeneainde bütün İfçilerin türk 
olAcaQ-ını tepşir edebilirim. 

Bir işçi yetiştirme siyaseti· 
miz olduğ'u ıribi bir de imalat 
ve aatı, aiyasetimiz var. 

imalat aiyasetimiz stok üze· 
rine çahfrnayıp 11parış üzerine 

çok oldutundan bu fark hOyük 
bir ıey ifade etmez. Halbuki 
kGçlk tücoarlar, daha klçQk 
iskontolar aldıkları halde, mu· 
rafları az olctutundan pekali 
aatı, etmek ve kazanıp geçin
mek imkAnları bula~iliyorlar. 

Batlıca gayelerimizdea biri 
tie elden reldigi kadar ucuzluk 
temin etmektir, neteklm rüm· 
rük reami arttığı halde, biz 
fiatları arttırmak fliyle dursun, 
bilakia bir kaç çeıitte tenzilat 
yaptık,,. 

Serdedilen tenlcitJere temaa 
ederken, Bay Adnan dediki: 

- Bay Remziyi taaımam 

bile, kendiıi ile teıerruf etme
mitim .•• nasıl oluyorda bu ut 
biı:c maliyet fiatlarını indire· 
bilmek için ötiltler vermi,? .• 

Piyaaa ile temuımız dain i 
dir. Fabrikamızın ticaret mftdü
rü haftada beş gün plyaaayı 
dolaşır, Uatiyaçları tetkik eder 
müşterilerin reklamuyonlarını 
dinler, hatta haksız yere tiki· 
yet edenlere de kulak verir.!t 

Bay Adnandan fabrikaaın fa· 
aliyeti hakkında umumi malü
mat iatedik, bi:ıe rakkamlar 
n ırafikler •erdi, ve bu lau· 
austa daha yakından malumat 
edinmek için bir giın fabrikayı 
ziyarete davet lutfunda bulun· 
dular. 

iMALAT. - 1935 ıenHiado 
fabrika 151.321 ton z6ccaciye i
le 910.90 ton (3,048,294 adet) 
şife, ceman 1062.279 ton efya 
imil etmitken 1936 ta 797.546 
ton zficcaciye ve 1935. 778 ton 
şife (ti.884. 176 adet) cemaa 
2733.324 ton etya, 1937 de iıe 
1291.155 ton züccaciye ve 3177. 
482 ton fİfe (11,704,643 adet) 

ceman 4468,587 ton efya imil 

Sayfa 5 

İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen bedeli Teminatı 

Eminanü 59 uncu ilk okuluaa ıu .,.. 
elektrik tealHtı 

İmar ıubeıi için 1 kalem mukava, 
çi •i, pelikuıol veHir malzeme 

latan bul biriaci } atı okulua a beher 
kiloıu 50 kuruıtan 300 kilo pa
muk (Maydoı) 

215,02 

183,00 

150,00 

3~,21 

27,45 

22,50 

Yukarıda muhammen bedelleri ya:uh itler ayrı ayrı paıar
lıfra konulmuıtur. Evrakları Encümen kaleminde ıarı

lebilir. İstekliler hizalarında r4'ıterilen teminat makbuz nya 
mektubile beraber 29-12-938 perıemlte filn0 0 uat 14,30 da 
Daimi Encümende buluamalıdırlar. 

\.------------------------------~ 
Suite de la 6 •m• par• 

Charbon de terre teut venınt (Oir. Fiıc Bartın) No 919 
Sce proprete Dıyarbalm (Mun. Diyarbakır) No 919 
Repar. foyer cııiaine depat 111unitionı a Bostancıbaşı (Oiv. Selimiye) 

No 922 
Conıtr. cbaussee ~ Heybeliada (Mun. latanbu\) No 922 
Satin haki et noir (Min. Def. Nat.) No 922 
Ampouleı, douilleı ete. (lııtend. Aakara) No 922 
Repar. lits (lntınd. Ankara) No 922 
Petrole (Div. Seliıaiye) No 922 
Mazoute, benaine, buile, etoupe eto. (latend. Ankara) No 922 

Müteahhitlerin Takvimi 

Perşembe 29· t 2-938 

Vagon yedekleri (DDY Ank.) .\"! 877 
Anlc. Atpa:ıarı au deposunda elektrik motörlü pompa vaıu ve bu pom· 

pa için baraka iaş . (Aalı:. Beled.) .\! 890 
Lamba makinesi (DDY H. paıa) ~': 897 
Oisel motörü (Balıkesir Vil ) J\! 904 
Alemdatında inıa edilecek aüdür ve aakinist revir mlıtabdemiain 

bi•uları inş. {Kadıköy Ank. ve Lıt. Valtf. Müd.) .:\"! 905 
Buğday üilitülmcıi (Tekirdat Ask. SAK) .,! 906 
Sadeyağ (MMV) ·'~ 906 
Kereate, cam, çivi, kiremit ve kireç Kartala batlı Ballıca köyü o\rnlu 

içın (lıt. Beled.) .\! 908 
Altlı üıtlü karyola Cjndr. Gen. Komut. Ank.) ,,\! 908 
Gülhane parkında bahçeler müd. binaaı tamiri (lıt. Beled.) .;\! 908 
Kamyon nafıa m6d. için (İst. Beled ) .\! 908 
Süpürre lİnbiı. U. Müd.) .,! 909 
Üç ayaklı yemek muaaı, etajer (Tophane Lvz.) .ı\! 90' 
Matbu evrak Karaa~aç müessesatı için \lst . Beled.) .\! 909 
Bebariye tütün işlem• evine yap. iskele iaş. (İnh. U. Mnd.) .ı\1 910 
Vinç aksamı elektrik tevzi tablosu, kayıı. yün pamuklu aenıucat, e-

1 ektrik motörü, hbbi müatahzar, direk va. (lat. Güm. Başmud.) 910 
Muhtelif çeşitli makbuz (Nafıa Vele. lst. Elek. U. Mnd.) X! 911 
Buik markalı otomoltil (Ank. Defterdar.) -'! 912 
Elbise diktir. itfaiye efradı, temizlik iıleri aaeleai, edacılar, babçevan 

ve bekçiler i.;in (Adana Beled.) .\! 913 
Urla Yeni okulunda yap. au teıiaatile roberoit kaplama v . ı. itleri 

(lzmir İli Daimi Ene.) .\! 913 
iskarpin (Edirne Kültft.r Dir.) .\! 914 
Kok kömil!ü (Tophane Lvz.) .\! 916 
Zincir yular 1apı (Tophane Lvz.) .\! 916 
K. fa1ulye (Samsun Ask. SAK) .\! 918 
Saasun elektrik şebekeai muhavvile mrk. tahavv6llerinin kontrol ede· 

cek iletleri yerlerine takılmaıı • elektrik ıebelcHine ait ıarj kont• 
rol aletlerini• yerlerino talcılmaaı için ı:aalzeıae (Samıun Bel.) .Ve 918 

Odun (Samsun Aalc. SAK) .~! 918 
K1tlık e\biae itfaiye mürettebatı için (Samıun Beled.) .\! 918 
Samsun razhane iılceleıinia tamiri " • .\! 918 
Tuvenan maden lcb111ürü (Bartın Malaiid.) .. \! 919 
Diyarbakır sur dahilinin temizlilc işleri (Diyarbakır Beled.) .:'! 919 
Bostancıbaıı mühimmat clepoıu mutbak ocakları tamiri (Selimiye T&m.) 

.\! 922 
Heybeliadada ıoH inş. (lıt. Beled ) .\"! 922 
Hak\ ve siyah ıaten (MMV) .\! 922 
Ampul, duy ve sirorta (Ank. Lvz.) .\! 922 
Karyola tamiri (Ank. Lv&.) .Y! 922 
Gaz yatı (Selimiye Tüm.) .\': 922 
Mazot, benzin, ya2', üstıibeç, v .a. (Ank. Lvz) .\"! 922 ........................................ 

Demir ve Madeniyat 
İstanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

Bakır 

Çinko 
Demir 

{Tahta ve yuvarlak) kiloıu 69 - 70 
" 27 - 29 

(Camlık köıe .. ent) " 1,30 - 12,50 
(Dörtlcöıe, lama, yuvarlak) " 10,50- 11 

12 " 
" 
"' 
" 
" Karfiçe 

Kalay 
Saç 

" . 
n 

(Mıhhk silme) 
(Putrel) 
{Siyah çember) 
(Y :ıvarlak çubuk) 

{Çubuk) 
(Galvanizli dilz) 
( " 

oluklu) 
(ıiyah) 

" - 13 
,, - 10,50 

" 
13 - 13,50 

• 10,50- 11 

" 
15,25- 17 

"' 
-270 

" ?O - 24 

" 
21 - 22 

" 
14 - 18 

...................................... 
etmittir. Artış niıbeti ılccaci· 
yede 8 miıli, ,i,ede a buçuk 
miıllne varmııtır. 

SATIŞ.- 193~ te 4039 lira· 
lık zuecaeiJe, 24559 liralık tlfe 

ceman 29.591 liralık mal ıatıl· 

mıttır. 

Bu rakkaalar 1936 seneain

de ıüccaelyede 274,788, titede 
492,~5, ce'Tlaa 766,993 liraya, 
1937 de züccaciyede 470,417, 
tiıede 711,873, ce•an 1, 188,490 
li;aya yükaelmiştir. 
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A) Adjud ıcations au Rabais 
Construction-R,paration-Trav. Publlcs-Materlel de Construction-Cartographl• 

Conıııtr. pave en parquets : 1071 m2 
Trav. excavation entre le Stüdio et l'ln titut 

ismet Paıa. 
Constr. lı:onnk fOuvernemental Ordu (1 partie) 

,, station Pendik (cah. eh. P. 350) 

Gre a rre 1220 94 
Pli cacb 17718 12 

,, 
• 

23000 
70000 

1249 60 

1909 86 
4750 -

Municipalite Merain 
Vilayet Ankara 

6-1·'.i9 15 -
l:!-1-39 15 

Oir. Trav. Pub. Ordu 12-1-39 15 
Adm. Gen . Ch. de fer Etat Ank. 20·1-39 15 -

Caiıses H. paşa et Sirkeci 

Repıır.~tion koriak kaymakamat Yalova Gre a rre 583 42 43 76 Com. Perm. Mun. letaobul 12-1-39 14 -

Produltc Chimlques et Pharmaceutlquea-lnstruments Sanltıılrea-Feurnlture pour H8pltaux 

Oxygenc : 5000 m3 Publique 5000 -

Electricite-Gıız·Chauffage Centrıı1 (lnstallation et Materiel) 

lnstııl. eau et electricite 59 ime ecole Emin
önü. 

lnstnl. Sce d'incendıe a la batİH• de .. ı a 
Samsun. 

lnstal. chauHago oentral et conıtruction loul 
pour cbaudiere. 

lnstallation de deux lumieres a la tour de Ma
raton. 

Gr• i rre 21S 02 

,, 110 -

Pli cach 7029 57 

Publique 605 -

Hablllement - Chauaaurea - Ti•••• - 'hllra 

Confection habits pour employC. : 359 com· 
pleta- [d. pour aubalterneıı : 383 ce111plets· 
Paletot• pour employeı ; 414 p.- ld. pour 
aubalteraea : 392 p. 

Fil eD laine pour bu : 8400 k. 
Matelaa, couasina, couverturu en laiaı et 

commodinea en f r (aj.) 
Confeclion d'babit• ı 152 completa 

paletota: 1'3 p.- pyjamaa: 152 completa 
lmpermt"ablu pr. ouvriers: 40 p. 
Coufectio habita pr. ecoliem 155-160 complota 

Pli caeh 11190 56 

Publiquo 
Gre a gre 

Publique 1873 50 

" 
n 

216 -
lap. 30 -

Trenaport - Chargament - Dachargement 

Transport aux dep6ts des effots, proviıiorıı 

et muniıionıı ıırrivant a Çanakkale (aj.) 

Combustlble-Cerburant-Hullea 

Ma:ıoute ! 1 bidon· Hutlo : 1 k.· Ben.zina :41ı:. 
Boia : 1150 t. 
Benzine, huile minerale, rraiıse, petrole 

Dl ver 

Fers d'estacade : 314.636t. 

Materiel pour hangar. 
Liquide insecticide marque Parex Detmolhı : 

500 litres. 
Cuton, clous, pel ilı:anole ete. : 8 lotı. 
Coton pour ler internat lstanbul : 300 k.. 
Helices pr. les bateaux du type Kmalıada: 

6 compl ta 
Kaol, papier emeri, peau de chamoi, etoupe 
Fil en lin : 100 k. 

Provlalona 

Macııronia : 10 t. 

Orge ou avoioe : 500 t. 
Ri7. pour pilaf : 8 t. 
AYoine : 140 t. 

Bourrc : 13,S t. 
Sauces de tomates : 2,5 t. 
Avoine : 40 t. 

Gre a rre - -

Gre a ırre 
Pli cacb 
Gre a ıre 

Pli caeh 29261 15 

• 
,, 

Gre a gre 

• 

" 

Gre a rrc 
Pli cacb 
Gre a a-re 
Pli caeh 

" 
Gre a ıre 

58028 -
8250 -

183 -
150 -

7700 -

375 -

32 25 

527 50 

45 37 

639 29 

140 52 

16 50 
360 -

1509 -

2194 59 

4131 40 
618 75 

27 45 
22 50 

578 -
1012 50 

Farine pour pain: 70 t 
Publique 

Pli cach le k. O 11 25 1466 25 

Pain: 75000 le. 
Beurre : 3 t.- Huilo et olivea. 
Viande de veau, mouton et d'aırneau 16 t. 
Fromage, lait, yoghourt et oeufa 
Poissons, poules et dindea. 
Sucre, haricota, farine •t autrea cereales. 
Pomme de terre, epinarda, poirreaux et diff. 

autrcı legumos et fruitı. 

Oignonı : 2400 it. 

Beurre : 2500 le.- Olives : 300 le.- Fromage 
d'Edirne : 600 k. (aj.) 

Choux: 14,4 t.- Poirreaux: 14,4 t.- E.pinarda: 
14,4 t. (aj.) 

Beurrc de vache : 1800 k. (aj.) 

B) Adjudicatsons a la surenchere 
Porcs ı 100 tMea. 

n 

• 
" Publique 

Pli cacb 

• ,, 

Publiquo 

Gre a rre 

• 

• 

Gr6 a rre 

,, 9 75 

216 -

121 -

1890 -

5<18 4'4 
712 50 
567 -
221 25 
435 -
998 -
701 -

17 -

212 50 

141 75 

lire Expl. Cbemlnı For ltat H.paıa 2·1·39 10 30 

Coa. Perm. Munioipalite lıtanbul 29-12-38 14 30 

Dir. Priacip. Monopolea S•mıun 9-1-39 14 -

Municip. Ankara 13- 1-39 11 -

n • 
13-1-39 10 30 

6 lme Expl. Cb. Fer Etat Adana 31-12-38 10 

Com. Ach. Gendarmerie G.paıa 12·1-39 15 -
Muai~ipalito Samıun Lundi et jeudi 14 -

1 ere !.xpl. cı.. d• P' er Etat H. paşa 13· l-39 15 -

Municip. Ankara 
Dir. Inetitut Gazi Terpiy Ank. 

Com. Aeh. Placo Forte Çanakkale 

Co . Ach. lntond. Ankara 
Com. Aeh. Div. Ela.zir 
Com. Ach. l•tend. Ankara 

Adm. Gea. Cb. de F r Etat Anlı:. 

Caiue H.pap 
idem 

1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. pışa 

10-1-39 10 30 
13-1-39 15 -

1-1-39 - -

29·12-38 14 -
16-1-39 11 -

31-12-38 10 -

13-2-39 ıs -

13-2-39 15 
16-1-39 15 

Com. Perm. '4unicipalite lstaobul 29-12 38 14 30 
,, 29-12-38 14 30 

Denizbank Sc• Materiel jusqu'au 20-1-39 

Com. ~h. lntead. Ankara 31-12-38 10 -
Com. Aclı Min. Def. Nat Ank. 29-12-38 11 -

Com. Aeh . Div. Kırklareli 
Com. Ach. Milit. Gaziantep 
Coa. Aob. Div. Vize 

• Çatalca 
,, Eluıg-

Co . Aeh. lntend. lst. Tophane 
Com. Aeh. Div. Selimiye 
Com. Ach. 1 er Bat. du Reriraenl 

de la Gendarmerie a Edirne 
R.oteur lnıtitut Arricole Ank ra 

" 
" ,, 
.. 
" ,, 

30-12-38 16 -
15-1-39 9 -

3 1-39 
12-1-39 15 -
16-1-39 11 
3-1-39 14 -
2-1-39 14 
4-1-39 15 -

9-1-39 10 -
9-1-39 11 -
9-1 -39 12 -
9-1-39 14 -
9·1-39 15 -
9-1·39 16 -
9-1-39 17 -

Cem. Ach. Bat. Kirnlı du ReJCİ· 10-1-39 16 -
ment d~ Gendarmeri de Çanakkale 

Dir. Ecole Metiers 1 moiı a pıırtir du 14-12-38 
Kastamonu 

C m. Aeh. Milit . Nitde Danı 1 mois 

Dir. Lycee Kaataaonu ,, ,, 

Comptabilite lnatitut Sup. Aa-ricole 11-1 39 10 -

Du • • 
ını er de 

ubics 
ravaux 

L'adjudicatioo sous pli cacbete de 5 couvercles de 
regulateur d'une valeur e!ı timative de 13000 livres aura 
lieu, le jeudi, 9 Fevrier939 iı 15 heures, par devaot la Commis· 
sion d' Adjudication de Materiel 0 iegeant dans la Chambre de 
la Direction de Materiel du Miniıtere des Travaux Pub
lics iı Ankara. On peut se procurer gratuitemeot le ca· 
hier des charges d'Adjudicatioo et les annexes aupres 
de la Directioo de Materi•l du Minislere des Travaux 
Publics. tıda 

Le cautioooement provisoire est de 975 livres. i~e 
Les soumissionnaireı doivent remettre, le meme jour 

jusqu'iı 14 heures, a la Presidence de la Commission, 
contrc recepisse, leurs offres et le cautionnement provi .. 
soıre, en meme temps que les certificats exiges par la 
loi et prescrits dans le cahier des charges. (5211) (9286) 

2-4 

De l' Admiİıistration Generale des Chemins 
de Fer et des Ports de l'Etat Turc 

314,636 to nee de f r d'estacade t des ateriels 
peur 7 haog r fer es et 7 baogars ouverts doat les 
valeurs stimatives et garantieı provisoires so t indiquees 
ci- bas seront chetes s'parement par voi d'adjudic tion 
ıous pli cacbete le Lundi 13 F evrier 1939 a partir de 
15 h. au loc l de l'Administratioo Generale iı Ankara. 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remettre a 
la Presidence de la Commission le jour de l'Adjudication 
jusqu'iı 14 h. leurs offres, les garanties provisoires indi· 
quees ci bas e t les certificats ( xiges par la loi. 

Les cahiers des charges sont en vento au prix de 
146 Ptrs. aux Caisses d'Ankara et de Hayd rpıışa. 

(9466) 1-4 

1\ 

Nom 

1- Fer d'estacade 
il- Materiels pour hang r 

Valeur 
estimative 

Ltq. 
29.261 , 15 
58.028,00 

Gcrantie 
provisoire 

·Ltqs. 
·---=-

2.194,59 
4.151,40 

Memento des Fournisseurs 

Jeudi 29-12-938 

Pieceııı de rechange de wagon (Ch. de Fer Etat Ankara) No 877 
lnstal. pompe a moteur clectrique et constr. baraque (Mun. Ankara) 

No 890 
Machineıı de lampe (Ch. de Fer Etat H paşa) No 897 
Moteur Oiesel (Vıl. Bnlilcesir) No 904 
Conatr. bitisses a Alemdağ (Dir Vakoufs Kadiköy, Ank. 

No 905 
Broyaırc ble (Com Aeh. Mil. Tekirdağ) No 906 
Beurre (Min Def. N t) No 906 
Bois de constr . vitre, clous, tuilos et ehaux (Mun. 1 t.) No 908 
Utı doubles (Command. lien. Gcnd. Ankara} No 908 
Repar. b!tisse Dır. jardıns dans p u c Gülhane (Mun. lstanb) No 908 
Camion pour Oir. Tr v. Publics ( \ıtun lstanbul) No 908 
Balais (Oir. G t> n. Monopolcs) No 909 
Tables iı manger a t rois pieds, etageres (lnt . Tophane) No 909 
lmprimes pour etabl. Karaağaç (Municıip. lstıınbul) No 909 
Constr. echelle pour maison manipul . tab cı Bahariye (Oir. G ıı· 
Monopolcıı) No 910 

Pieeeı de rcchang-e de grue , tablcau de distribution, courroio, tissu5 
en laine ete. (Dir. Prineip. Douanes lst.) No 910 

Quittanc s diff. formes (Oir. 'en. Electricite) No 911 
Automobile marque Buik {Defterdaral Ankarıı) No 912 
Confection habits (Mun. Adana) No 913 
lnstal. eau, pose roberoit ete. a l'ecole iı Urla (Vilayet lzmir) No 91S 
Eııcarpinı (Oir. Culture Edirne) No 914 
Coke (lnt. Tophane) No 916 
Brid ıı en chaine (lnt. Tophane) No 916 
Haricots ıecıı (Com Aeb. Mıl. Samsun) No 918 
Montage instrument contrôle des periodes du r escau electrıque de 

Sa aun ete (Mun. Samsun) No 916 
Bois (Com. Ach. Mil. Samsun) No 918 
Habits d'bivers pour aapeurs pompieu (Mun Samsun) No 918 
Repar. echelle Gazhane a Samsun (Mun. Samsun) No 918 

(Lire in suıte en Seme pag-e) 

buı~dıgı r : A R f U N 
bl 1 Jl1ı1r 

.. 


