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Urrıurn Tüccarların ve rnüte.ahhitlerln mesleki Organıdır 

Köyl ·nün elindeki yapak 
ve tiftikler ---·---

Tiftik ve yapak kırkımı üll.:e
lrti:ıin muhtelif mıııtekalardu baş· 
1 uıış olduğu, hlikumetimizse 
Çok değerli olnn bu mahsul için 
keçi ve koyun sahiplerine avı:ns 
Verlllek üzere Ziraat Hııııkasına 
tn-ıir vermiş vlduğu her b.esiıı 
ınalumudüı· 

Halbuki bu malı ulu yetiştiren 
tnulıtelif mıntakelardan son gün
lerde elde edilen malumata gö
t.,. hu m hsul salıiplerint avnns · 
Vtril uı eğe başlanmadığı anlHşıl

ıtııştır. Hu haberler doğru ise 
bıı vıu.iyetteıı köy lünüıı her~ey
dcn evvel zar .r edeceğini ve 
llı\iteessir olacnğrnı hesaplnmak 
laııındır. 

Bu sene kırkım toahsulunun 
İdrakinden evve1 kô} lümüz. r.es 
il.ti ınakamat tarafından ikaz e
di!ıniş ve wellarıııın değeri ile 
•rttılacnğıoa dair Anadolu ajan-
11 v sıtasile ve ro:dyolıırla mü
teaddit defalar ilan edilmişti . 
liükumetın bu ilan ve ikazdan 
llıakaadı köylüyü zarar dan ko 
~llU:ıak ve wulını değerile ıı..t· 
illnk g bi gayelere hizmet ınak· 
•adile oldu~uııa şüphe yoktur. 
lialbıı ki yukarıda dediğimiz gibi 
lıftik keçilerinin ve koyunları· 
111 ıt hırkımlarını ikmal etmiş va 
~iYette bulunan köylü para sı· 
kıııtıaı gibi ihtiyaç ve rnruretler 
karşı!.ıoda malım sat uak .;için 
~ekadıİ.r müddet bekler veya 

11harnmül edebilir. 
Esasen bu seııe siddetli kıtm 

devarnlı 61ması yüzünden dava

~•nııı__ bir kısu11nı kayb~tmrş _olan 
1 4ylu, bir an evvel ehndekı ma· 
•tıı da ımtaınaz veya bunlara 
lbultabil avanı alamaısa ciddeıı 
lbGtec ıısir olur. Bu mahsul 
'-bipleri malını değerınden çok 
dıın fiyata diğer u .ici kapital sa· 
hiplerine vermeye ve bunlara 
latlllaga ınalıkum kalır. Bu ka· 
P•tıı.listler erasında sou seneler 
:~İnde uıes' ul bazı tesadüfler ne· 

1~ceıind~ kap:tallerini birkaç mis
t'!;e iblağ etmiş olan spekülo
orler de mevcuttur. 

l,te bu sene kiylüye vade· 
d'I 1 llıit olan ova ı verme keyfi· 
Yeti loın :ııımaıunda yapılmııı.sa 
:Yıti spekülatörler bu vaziyet 

e11 istıfade edecek, bunları bir 
&°Oııiuıet 11ayacak ve geçmiş se· 
llderde olduğu gibi bu sene de 

daha ucuz fiyatlarlo köylünün 
mahnı satın nlmok fırsıı lıuı el· 
de edecek~erdir. 
Yu1carıda ıikredilen ba:tı bü

yük spekülRtörlerden manda 
köylüye kırkım ınevsimiııdt n 
birkeç ay evvel avans veren bir 
:ıümre ıDeQcuttur. Bu zümre, 
verdi~i tt vansn mukabil b~ıq.faiz 
alır heın de piyusslar açıldığın· 

da köylüııüu m ıthsulunu pivasn· 
da cnri fiyatlardan 3 5 kurnş nok· 
saılile mühayae eder. Gerçi bu 
şekil davar sahibi köylü için 
mucibi şikayet ise de avans al
ma yüzünden bunu kabule mec· 
bur kelnrnktadırlıır 

Devlet gördüğü lü:1Uın üzeri· 
ııe fevkalade tedbir olarak . bu 
seue tiftik ihracıııı tamamen ser
best bıra1ımomış, yapıığı ihra· 
cnıı du meııetruiş olması da bu 
nitel spekülatör ıüınrelere daha 
müsait şernitle rnübayaa yapma · 
larına bu vaziyet yardım ede· 
cektir Bütün buııları kayd ve 
işHet etlikten sonra hükümetı

wiziu bir an evvel i~öylünün e
lındeki mahsulu wü~myaa ettir· 
mesi veya dinımıilı. süratle avans 
vermek suretile bu vaziyetin önü
ne geçmesi hem köylüyü müş

kül vaziyetten kurtarır , hem de 
memleket iç;n ıervet kaynakla· 
rından biri olan bu mahsulu de-
ğerile aattırmak suretile hiınaye 
ctmış olur. 

Bunu yapmakta geçılcildiği 

takdirde, fiyatlnrın gerileyeceği
ni hesaplawak güç bir şey de
ğildir. Nitekim, bundan } irıui 
gün evvel Aııadolunuıı muhtelif 
umılıkalarmda tiftikler 130 140 
kuruş aralarında satılırken bu· 
gün buularm kılosunun l lO 120 
kuruş aralarında sükut etmiş 

olması bunun canlı bir uıiıaliclir. 
Hariç rueuıleketlere ihracat 

bir müddet dı ha yapılamaz kır · 
kımın döküm sıüııleri olttn bu 
mevsimde köylüye bir an evvel 
yardıw edilmesi lazımdır. 

Yapak 'için de vaziyet ayni 
isede bu mahsul memleket için· 
de kullanıldığı için F abrikuları 
mı:ı. mal almakta faal davrana. 
bilirler. Bundan endişe edilemez. 

M. F. Üster 

·onomlk Hailerıer 
lırnirden yapı lan ihracat Tür kiye ile Rumanya arasındaki 

1 1 ·· ticaret enlaşnıası ınıirden alınnn ma unıata go· 
~t geçen yıl mahsul oıevsımı Ruınanyada t icari görütmeler 
1t:>tidasındnıı 18 mayıs tarihine yapım Servet Berkiıı heyetinin 
kad l d bugün şehiriınize avdeti beklen· 
I ar zmir limenmdau ış meın- ı rnektedir. Rumanya ile gÖrÜ,mP· 
i~lccUere 57225 ten kuru. üzüm ler iyi bir şekilde ııeticelenmiştir. 

'aç edilmiştir. Yalııız lngilte. t 

tl!Ye ıbraç olunan miktar ,}95115 İnhlsaı lar Umu 11 Müdürlüğü An-
~0tıdur Ayni wuddet zarfında karaya naklolunacak 

t
•bt11ç edilen incir ruiktarı 28486 İıılıi'larlar Umum müdürlüğü 
<ltıd ()6901 • ·1 1 yeı1i 11ene kadrolarmın hazırlık-\lr. Bunun 1 tomı ngı 
t,t F "L larma başlıımıştır. Alman haber· 
t eye, 5466 tonu ransnya 1 

• lere a-öre ı.1lıiaarlar111 yeııi ıene 
'ç olunmu1flur. büdcesinde geçen yıla nazaran 

)' Son hafta z.arf ında üzüm pi- j tJOU biu liralık bir tasarruf ya 
)' .. aında durgunluk vardır. fi- pılrnı~tır. 
4~tlar bir hafta evvelkinin ayııi·. ı Bundan bat!:a İnhisarlar U
&ır, 7 numara üzüm Ü kuruş, nıuuı Müdftrlüğünün Aııkaraya 
11 tlunıara üzüm 10,75 kuruş, 9 ! ııakli ~ati surette tilkarrür et 
1111~ara üzüm 11 ,75 kuruş, 10 1 mit ve bu husustn nakil mas· 
1111 1J:ıara üzüıu 15,50 kuruş, l l rafı da kabul edilmi,tir. Gümrük 
t11 1lıara üzüm 18 kuruşt"!r. Bu ve İnhisıular Vekaleti için ya
. t•Uar kilö bnşıııadır · Pıyasada pılmakta olan biııaın intaaı bi· 
•ıı· o ıı Cıt ıteku vardır. züw, incire lince umum müdürlük Ankara· 
'~'•n daha azdır. ya tqınacaktır. 
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Elazığ Nafıa Müdürlüğiın<len : 
37e66 lir;ı 84 kuruş bedeli keiifli mc:mleket hasltıhaMsİ ikinci 

kısım inşaatı !6 5.940 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf 
usulile eksiltoıeye konulwuş ise de mevcut taliplerin teklif mektup 
lıırmı tarifah keııuniye d1tiresiııc.lc i:nla etmediklerinden ııı ezlcur işin 
16 5.940 turihindeıı iti haren bir ay içinde pauırlığa konulmuştur 

Bu işe ait evrak .,unlıırdır : 
A Hulas ıi keşif 
B -- Tafsilfit kt-tfi 
C - Vahidi fiat cetveli 
D - Hususi ve fenni ta rtııame 
E - l31iyıııdı

0

rlık işleri genel ve yapı işini P.40 fenııi şıırtıısınesi 
F · Mukavelename projesi 
J Eksiltme ş .• rtnaaıesi . 

Eksiltıneye girebilmek için istE>kliJer 282:5 lira muvnl kat temi · 
nat vermesi ve buııdaıı bHşlrn aşagıdaki ,·esikaları ibra7. elmui la 
zımdır. 

A - Eksiltweye girelJillllek içiıı nafıa müdürlüğünden alınmış 
ehliyet veıike11 . 

B - §39 yılınll aid ticaret odası vesikası. 
D - İnşaat müddetince iş başında ıliplouıalı bir fen , memuru 

bulunduracakl rına dıtir teahhütname verilecektir. 

• 
S:lmsun Nafıa Müdürlüğünden : 

Sa?Vuı• Si·.·ıı s yuhınun Kavak kasabusı dahilinden geçen 450 
metrelik kısınıııın parlie kailhrıını n rn ferşiyatı 275.910 tnrilıine rast· 
layan Pa1.nrtesi günü sırn t 15 de Vilayet Dııimi Encil•neninde ihıt.
lesi y •• pılınnJ.- üzere a~ık ~ksiltme1·e koliulınuştur 

Muhammen bedeJi 921 lira \'e muvakkat tenıinatı 69 lira 7 ku 
ruşhır . Muvakkat temiıuıt İ, BıınksıımR yatırılarnk makbuz !bran 
'arttır. 

Bu i'e aıt evrak tunlardır : 
A Fenni ve hususi şartnarn~ 
B Eksiltme fllrlncımesi 
C - Keşif defteri 
D - Mukavele projesi 
İsteklilerin cari ıeııe içinde ticaret odasındıı kayıdlı buluncluk

larıoa dair vesika ibraz ı•ylel!leleri Jazıı:ndır 

fali p olanlar bu evrakı Vilayet nafıa müdürlütiinde ve daiml 
encüme.ı kaleminde her gün görebilirler. 

İbale 2.+90 numaralı kanun hükümlerİı•e göredir. 
• 

' Matbaa iş,ieri, kırtasiye ve yazıhaırn Lvz. 
-----...- - - .. ......_w-; r""CC .. --... .. 

G,\ziaııtep El ktrik Fabrikası İtletme Müdürlüğünden : 
B Elektrik fabrikası ihtiy cı olan 9 kalem evrakı matbua 

16.5 940 dan itibaren 15 gün müdc1etle açık e ks.ltmeye konmuştur. 
Ka1İ ihalesi .:m 5.940 tarihinde per-ıembe gü ı ü saat l l te yııpı· 

lacağıudau isteklilerin nıe.-:.kur saatte bulunmaları. 
Dıtha evvel nümune ve l'iartnameyi görmek isliyen lerin lıergüıı 

saat 9 dan 16 ya kodar fabrika idaresine uıüracaatlıtrı. 
j Muhııwınen bedel 39: 50 liradır Muvakkat tewinııt 30 l ıra 
f olduğu ilan olunur. 

l 
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Nakli \ at - Yükleme - Boşaltma 
..,_ -=---" ~ - ---= ~--- L;&;'I": ::'t.4 

j Toprak Mahsulleri Ofisi Samsun Şubeı:ind~n: 
! Huriçten karadan trenle ve denizden vapurla şubemize 
İ gelecek ve şubemizden kaıadan treni~ ve denizden vapuı·İa· 

1
, seYkol ı...nacak buğdaylarlm:zm bir senei kamile zarfında t ah

mil ve tahliye işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 İhıı.!d 7 Haziran 940 ginüne müsadif cuma günü saat 
1 14 den 16 ya kadar buğday pazıırındaki toprak mahsulleri 

Ofisi s . .-msun t ubesi merkezinde yapılacağmdnn t..ıliplerln 
fiulnan1 yi görmek ve daha fazla malümat almak isteyen· 
lerin her gün ıubeye müracaatları ılin olunur. 

• 
Ahya7.ı Askeri Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: 
Aky:ızı e1keri kereıte faLrikuı IJ40 mali senesi içinde yuptı

racağı h ü tük ve kereste nakliyııhoı kapaiı zarf usulile ekailtmeye 

koymuşıı:r. 

Kürl kırığı ormanı oıaktıılann<lin Ku7.uluk liöyü civarındaki 
fabrikosıııa ııııldettireceği her cins kütük ve 1 eres~e 5000 ıı.etre mi· 
kabıdır. 

Beher metre mikabına f·80 kuruş nakliye ücreti takdir edilruiş 
muvakluı t teminat 2175 liradır. 

Kerem Ali ormanından kuzuluk köyü civarındaki fabrikasına 
naklettirecetı 2\100 metre mikap meşe kütitüdür. Beher metre mi · 
kabınıt 550 kurut uakliyw Ücreti takdir edilmiş wuvakkat teminatı 
825 liradır. 

Kuzuluk köyü civarındııki fabrikasından Adııpazarı istaayoııuııa 
naklettirece{(i her cins memul ve gayri mamul kereste 4000 metre 

1 
mikibıdır. Beber metre wikabıoa 210 kuruı nakliye ücreti takdir 
edilmit mavakkat teminatı 630 liradır. 

J0.6.940 tarihine ıuuaadif pazarteıi rünü aaat 13 te Aılapaza
rıudR park kartııında fabrikanın yellama dairesinde ayrı ayrı ek
siltmeleri yapılacaktır. istekliler kapalı zarflarını ihale gilnünde 
muayyen sırntten Öııce komisyona vermeleri ve şartnamesiui gir· 
wek istiycmleriıı fabrika müdiriyetine müracaatlara 

Balıkesir İnhisarlar Baımüdürlü~ünden : 
Bandırma İnh isarlar Müdürlüğünün 940 malt senesi zarfında 

Bııııdırma şehir dahili, Bandırma Manyat ve Baodırma G<Jnen ara· 
l ıı rındaki nakliyatır. ın cins ve miktarı aşafıda gösterilmiş ve yirmi 
g~n müddeti~ açık eksiltmeye konulınuttur. 

Açık eksiltme suretile bu nakliyatın icrasına talip olanların % 
' 1,5 pey akçesile wüddeti muayyenesiude Bahkeıir Bandırma inhisar· 

larına müracaatları lazımdır. 

Müııakaııa müddeti 21 5 940 dan 11.6.9-10 tarihine kadardır. is
tekliler her gün yukanda yazılı idıuelere müracaatla bu nakliyata 
ııit mukav!'!le ve tarlııameyi görüp tetkik edebilirler. 

Cinsi Adet 
Mnmul tütün 250 
İçki 300 
Aobalaj , levazım 25 
Mamul tütün 300 
itki aou 
Anb:ılaj, levazım 200 
Maınul tütln sandığı 10000 
İçki ısooo 
Suma ve ispirto 300 
Ambalaj ve levazım 3000 
Yaprak tütün 3 000 
Boş tütliu sandıtı 10000 
Tuz çu vallı füı{tOO 

Nflkliyatm muhammen 
nakliye bedeli 

Lira 
350 
300 Bandaroaa MaDyaı 

200 
150 Bandırma-Gönen 

50 
500 
500 
250 
MO Badırma tebir dahili 
500 
400 

60('0 
--~-~--~-~~--~- -~----~~-----·-----------~ 

rı.ahrukö t, Benzi•L Mal<ina yağla!! _"..:_~·-
Gs.ziantep Elektrik Fabrikası lıletme Müdürlüğünden: 
Beher tonu 41l lira muhammen bedelli 14 ton kok kömürü 

16 5 941) hribinden itibaren 15 ıün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Kati ihalesi 30.5.940 tarihinde perşembe gftnü saat 14 de bele
diye salonunda yapılacaktır. 

Ayrıca izahat almak istiyenlerin elefctrik fabrikası idareıine mü
racaatları 

Muvakkat teminatın 42 lira olduğu ilan olunur. 

Gaziantep Vilayetinden : 
! Açık eksiltme ile 1.~ 1 ton aebalık odun satın alınacaktır. Be-
. deli wuhammeni 170 J liradır. 

raırplerin filrtları Öğren ınek ilzere hergün ve münakasaya itli
rak için de 30 ınay11 940 per,embe günü saat 10 da 127 lira 73 ku· 
ruşluk muvakkat teminatı hamilen vilayet eücümenine müracaatları 
ilan olunur. 

Giresorı Belediye Reisliğinden: 
Elektrik santralımızın 940 mali yılı llUmf ihtiyacı buluııRn 6000 

kg. kalın 800 "ka-. ince ınakine yrığı ile 3~ kg. transformatör yağı 
' IJ güiı müddelle açık eiuiltınete çık~rılmıştır. 
ı Muhammen bedel ISIO liradır. ilk teminat bunun yüıde 7,5 
' 7,:l udur Eksiltı:ııe .11.5.94i) günü saat 15 te belediyede toplanacak 
ı encüweııde y.ıpılncaktır Şartııamesiııi a-örmek ve daha fa:ı.la ınalü-
1 nıat almak isteyenler her a-ün belediyeye gelmeleri ilan oluuu11. 

J * * • El~ktri 1< smtralıınızııı 9ı.> ınıli yılı auıui ihtiyacı bulunan 
, ltOO Jll kg. uoloriıı c~siltme ~anu ıunun 31 inci maddesine tevfika u 

F 

k ~j)P h zuf usul ı le 15 gü11 mü~detle eksilt.neye çıkarılmıştır. Mu
hammeu bedeli 196J{) lir.ıdır. ilk teminat buouu yüz.de 7,5 udur. 

Eksiitme 31 5.g40 cuına günü saat 15 de Belediyede toplanacak 
encümende yapılacaktır. 

.Şartn a•neaini görmek ve daha fazl:t izahat almak iıteyeolerin 

her güıı belediyeye geluıeleri ilin olunur. 

Halkalı Ziraat Mektebinden 
9 bitı kilo ve 900 lirR muhamrven kıymetli mazot, 201) kilo 60 

lira ınulıaıumen kıymetli benzin ve 10!> kilo ·2t> lira muhıımıoen kıy
metli grt:t yağına ve 55(1 kilo 302,5 lira muhammen kıymetli mobileol 
B B.ve 2()0 kilo IOO lira muhammen kıymetli 01obileol C. 100 kilo 50 
lira u.ub<tınmen kıymetli gres yağlarının temdiden ihale,inde iıtekli 
çıkınadığırıdaıı pazarh'da ihaleıi 27 mayıs 9-10 pazartesi ıüoü sut 
ı ! ıie ıoektepte yapılacaktır. Şartnamesine tevfikan isteklilerin 
yüzde 7,5 depozito ile belli a-iinde Halkalıda ınekt~pteki kemisyona 
miiracaatları ilin olunur. 

·~~~~---~~--~~~~---~~~~-iüt-;f e;: r i l< 
İzmir Belediyesinden : 

Temizlik itleri kaıoyonlan için tO adet 32 x G, fl adet 600 x 20 
lık dış ve iç lıiıtik s:ıtııı alınmuı, yazı i'leri müdilrlüğilndeki tart
namesi veçhile açık eksiltmeye konulmuttur. Muhammeo bedeli 
19}8 lira ı.ııuvakkat temin:ıtı 146 lira 25 kuruttur. Taliplerin teıni · 
nt1tı iş bankasına yatırarak makbu:r.lariyle ihale tarihi olan 10.6.940 
pazarteıi iÜnÜ ıaat 16 da encümene mGracaatları. 

• 
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A' MUnakasalar 

f\ahliyat Boşaltma Yükletme 
cnrr"" _ _,. :mawww ..--~~ ----=------=--

Tütün ııakli 
İçki ve ambalaj levazıwı nakli 
Tütün nakli 
İçki nakli 
Auıbolij ve levazım nakli 
Tütün sandığı nalı.ti: 10000 ad. 
İçki nakli: 1500D sandık 
Suma ve ispirto naHi 
Anıb lej ve levnıw nakli 
Y ıoprak tütün nakli 
Boş tütün ,rndığı ıınkli 

Tu:ı. çuvalı nııkli 

Kereste nakli 

aç. f"hs. 

" 

" 
n 

" 
" 
n 

" 
kapalı z , 

M < t ı ul\at Benzin, Makine yağlan v. s. 

Mazot: 9 t.- beıızia: 200 k.·gaz pığı 100 k.- paz 

mobiloil v.s. (temd. 

{ Utef P.rr tk 

Bira ~işesi kap~ülü: 10 000 ı (O ad. (şart 
l 75 kr.J 

Bira fıçısı ınımtarı: ıonnoo ad . 
Otobüslerın lrnııape kılıflarıum enelik yı 

l;am ve ütüleme işi 

iç ,.e dış lastiği 
Peşe! boruıu ve muhtelif şekilde krote: 3 

kalem 

lirı:uk, Zahire, Et, Sabz 
--~"----~·-

Un: 240 t. 
Erzak: 21 kitlew 
Arpa: ~ 100 t. 
Saman: 90· l02 t . 
Arpa: 200 t. 
Sığır eti: 72 t. 
Beyn peynir: 2.6 t. 
P'uçu zeytini: 3 t. 
Sı~ır eti: 35 t 
Erimi nde yağı : .ı 8 t. 
Sabun: 3.2 t. 
Mukorna Çapa marka: 5 t 
K. üzüm: 5 t. 
Arpa: 10 t 

Motörlü ~ektirme 

K~hnc fotin: 1497 çift 

il.!>. 

Ka arlı poınuk mensul!at: 421)3 k 
İpek çizgili pamuk mensucat: 14~2 k 
ipekli mensucat: rn57 k. 

paz. 

aç. eke . 
,. 

,, 
il 

kopalı z. 
aç. ekı 

" 
" 

pa:ı 

knpah z 
PÇ• ek 

,, 
.. 
,, 

" 
" 
" 

nç aıf. 

paz. 
kapalı z 

,, 8Qyalı \'e işlemeli pamuk w~nsucat: 1070 
l •. 300 gr. 

İpliti beyalı p amuk mensucat: 4253 k. 50!) gr. " 
Ev •tyıısı aç. art. 

Tipoırsf matbaa makiı•esi n 

3,ü -
.oo -
200 
150 -
50 -

500 -
500 -
250 -
50{) 
500 -
400 

6 100 

35000 -

2338 
• t.JI 1 

1950 
1857 25 

29ııo -
4-180 50 

k. o 04 
,, 
1540D -
lı. o 25 
1235 
82a -

4375 
4800 
1360 
1375 
450 -
500 -

t 987 17 
15>38 su 
510)7 55 
8505 25 

l09l3 -

----- ·------~ --- _...,...._ _______ _ 

2625 

175 -
99 -

146 25 
139 39 

22l5 
337 
412 
l6ı 

Balıkesir İnhisarlar Batmüd 
,, 
,, 
" 
" 
n 

" 
" ,, 
" 

,, 
Akyazı Ask. Kereste Fabr. Müd . 

Halkalı Zirnot Mektebi 

İnhisarlar Umum MüdürlüA-ü 

,, 
h.mir lleled'yesi 

,, 
O D. Yolları Haydarp şa 

Adana Ask. SAK 
fzmir Bel .. diyeai 
Adana 

" 
Çorlu Kor SAK 

1350 - İ7.mit Tümen SAK 
92 62 Silifke Jaııdarma Okulu SAK 
61 87 , " 

3?.8 t 'l 
360 -
102 
103 12 
33 75 
37 50 

9 o -
1150 50 
3802 -
633 -

818 50 

n 

" ., 

" 
" 
" 

Beyoğlu 4cü Sulh Hukuk 
Golnta Şarap lslteleııi 

Balıkes·r Ask SAK 
lst. Gümrükleri Başmüıl 

,, 
" .. 
., 

Hak 

• 
1 

l 1-6-10 a kadar 
11..() 40 " 
11-6·40 " 
11·640 " 
11·6·40 " 
11·6·40 " 
11 (i.40 " 
l 1·6-40 n 

11·6 40 n 

11-6-40 " 
11-6 40 " 
11-6-40 " 
10 6-40 J.3 

27·5 ·40 1t -

• 

17 640 15 -

17-6 4U 16 -
l0·6 40 t6 -

10 6-40. IG -
ııtf)40 il 

0·640 
10640 
7·6·40 
7-6-40 

27 5-40 
13·6-40 
7·6 ııo 
7·64U 
7·6 ·40 
7 6-40 
7.5 40 
7. 6 40 
1·6 40 
7 6-40 

28·5 40 

27·5·40 
10 G 40 
10·6·40 
106 40 
12·6·40 

12·6·40 

10 -
16 -
15 -
15 -
10 -
f 5 -
8 -
8 30 
9 -
9 30 

IO -

~~~o. 
ıı ::ıo 

14 -

10 -
12 -
12 -
12 -
12 -

Beşil<lAŞ İcra '.\~em. Galata Züra· 30-5 ve 4 (j.40 
fe Sok. ,\; 25 

12 -
l 11 

İıt. 3 cü İcra Ank. Cad •• \! 52 27.31 ·5·40 lO 

--------------- - ---
İzmir Belediyesinden 

Çocuk y1111usına senelik 21 kaleaı muhtelif erzak ıatın alınması 

.. ~~------· ..... ~~~.._-·-~-~w..~~--~·-·~--~ 
c 

· D ş ya 
1 _ı ______ -------,----=----·==--
' 

• 

i ARPA 
Londru Borsası 

(6.5.940) 
(NG. 3) 

deki teller de dahildir) 
Td No 2 

1 Kanada 
Laplata 

Ağır 

Mayıs 24 l Hafif 

1 
Nisan - Torna döküııtiıleri 

(Fiatlar 400 lıbreıi Şilin) Ocak 

1 Vinipeg Borsası {eni levha kesikleri 

'ı Mayıs Buşeli ~ent 48 l 2 K azanr-ılık bakırı 
Temmuz ,, 

! İlktefrin ,, 
t Roterdam Borsası 

4858 
487 8 

1 Kanada{No.3) 100 kilosu Florin. 

Arjant:n 62 63 Kg. -. 

PJrinç: 

Ağır 

Hafif 

,. 

" 

tr ':\9 st~ 

34 
.. 4 " 

Marailya Borsası 
(6.5.940) 

Trıbnka halinde 
Çubuk uçları ve 
"fişek,, 

Kesikler 
.. 38 

44 str 40 

" Cezayir 0 
0 4Emb.prompt 12!- i 22,501711 30 mermi ko •a nı 

Tunus ., ,, - - (tüfek mermisi mndeni 
Fas ,, ,, 120 l20,501Tcmiz çubuk •Swarf~., 

49 - '1 

34 
34 s r 35 Fiatlu • Maısilya Rıhtımı 100 L:.ilo6u Fraıık "Unı;w~ated 11 Rndiyt>.- » 

Anverı. Bor ası Bronz sert ve adisi : 
(8.5 940) .. 

Kanada Westen 3 dispoııible 139 
Laplata 64-65 Kg. floltnnt 131 

Dişli tekerlekler 
Amirallık sert bronzu 
% 3 kurşun 

str 73 stı ' 

,, 64·65 disponible 130 ., n 
ı. 67 ,, 6~ ·65 Emb. wart 

,, 67 68 
" ,, 

• 

69·70 " 
Fietlar : Belciko 

BAKLA 
Marsilya Borsası 

(6.5.910) 

Keza % ı . O 

:__ t Tıcari ı.crt bror z 

Frnuk) 1 !1.anor _: 

60 str 

Toplanmış döküntüler ,, 16 
Torna döküntulcrı ,. JO 

Çtnlı:o: 
Türkiye 0 

0 4 prompt - --
Cezair ., 162· 162-50 yeni b siklcı .. ~O tr 
Suriye ,, 152 150 5 'r E k" . k 15 (Fiatları: tOO Kilosu Frank) ı s ' ç ı!'ı ·o " " 

1 

Bey z Madenler : 
BALMUMU - -----

Marsilya Borsası % 29 kur~unculukta 
(6.5.'140) 

1 
kulla ılnn ticnıi kay-

Fr. Fr. 2300 nıık madeni str 78 dr Madagaskar 
.~ 

ra.s ,, 
Tunus ,, 
Anadolu ,, 

(Fiatlar IOLI kila ıçrn 
Marsil ya aııtreposu) 

Londra Borsası 
(6.5 940) 

2775 % 43 knlaycılıklıı 

2775 kullanılan tic ı i 
3050rkuyn k maderıı 

J Beyaı k ı l a v 
1 Sifon üı;tlcrı 

Alüminyom: 

Türki.-itibari Nisan-\?ayıı 140 - Levlıa kcsikleıi 
Kalkütta ,, " 140 - Eski tabnka hnlınde 

,, 
n 

Fiatlar: 50 kilo 800grnmlık To•na döküntülcrı (ti 
iııgiliz ölçüsü üzerine Şilin olarak) cnri) • M ğnezvonıs ıı: 

BUGDAY Mımİ\•clo kovanları 

Pıston 

( {ı " 

ıM ,, 

157 ,, 

str CJ; 
,, 8~ .. 

24 
11 4 ~ 

47 
Londra Borsası 

(6.5.940) 
Hnsi .. ha:ı ynprn!..::ırı n 2 

Manitoba(No. I ) 
Manitoba (No.2) 
Rosafe 

mart 

il 

Cenubi ve Gıu.A.vu stralya 

32'3 
316 
aı 

27 4 
(Fiatları : 48.J Libre'i Şilin 

Şikago Borsası 
Mayıs s~şeli Sent I05-7 8 105-3 4 
Temmuz 11 ,, 105-34-105-58 
Eyhil ,, • , ı 06· l 5-107 -

Vinipek Ilorsası 

c Proce·s ,, IH 

Düralüminyom · 

Keııik\Pr 

Eski ı!ıhab halinde 
T ornn döküntiilcri 

Nikel : 

Yeni kesıkler 
Anod lıurdnl:ırı 

Kadmiyom: 

.. 53 
/ 

40 
,,;:ı str. 32 

ıı 168 

" 160 * • • Otobüslerin kanepe kılıflarının senelik yıliama ve. ütüleme 1 
ışı, yazı işleri müdürlüğündeki şartııamesi mucibiuce açık eksiltme· 
ye konul"'luştur. Muhammen bedeli 1314 lira muvakkat teu, ina•ı 9 ) 
liradır T alıplerin teıni ah iş h.ımkasıne. yntırarok makabuzlariyle ibtıie 
toribi olan 10.6.940 pazartesi güııü suıt Hi da encümene würı.caat · 
ları. 

yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile açık ek,iltıneye ko· 

1 
oulmuştur. MubRmmen bedeli 443U lira 50 kuruş muvakkat teminatı 
337 lira dır. Taliplerin teminatı iş bankasına yatırarak aıakbuzl ıı riyle 

1 

ihale tarihi olRn 10.6 940 pazartesi günü saat 16 da eucümeoe mü• 

Mayıs 
Temmuz 
ılkteşrin 

(Fiatları : Buşeli 

891/4 
9 1 -
93 3 8 Hurda 

Kanada Sent) Kurfun : 

3 - lıb~ 

racaatları. 

D D Yolları ve Limanları lıletmesi U. İdaresind~n : 
Silifke Jandarma Okulu Sat•nalma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 1857 lira 2!i kuruş olaıı Üç kalem peşel bo· Mvk. tem. Beher 
ru.su ıle muhtelif şekilde kro;esi 14.6. IH40 cuma günii saat l l Je Miktarı Muh. be . miktarı kilosu 
Haydarpıışada Gar binası d!lhilindeki komiıyon larafınd.ın ııçık ek· kilo lira in lira kr. kr. 5 sa Tarihi Cinsi 

siltme usulile satın alınacaktır. 26.,0 1235 92 62 47 50 8 7 6.940 beyaz peynir Edirne 
Bu içe girmek iıteyenlerin 139 lira 30 lrnruş ıtll:v .. kkat teminııt 300\I 825 61 87 27 50 8,5 ,, fuçu zeytunu 

ve kuuunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekıiltrue günü li ıııı tine kı. · 3jOOO 4375 328 12 12 50 9 .. sığır eti 

dar komisyonet müracaatları laıaaıdır. 48Q, ı 4"00 360 100 9,5 ,, erimiş sade yağı 
Bu işe ııit ' rhıameler kouıisyondan parasız olarak dağıtılınak 3WO ı 360 102 42 50 IO ,, sabun 

tadır, 5000 1375 103 12 27 50 10,5 ,, Çapn marka makarna 

Erzak. Zahii~e. Et, Sebze ~A!: 

Çorlu Kor Saiınalma Komisyonundan: 

50ü0 450 33 75 9 11 ,, kuru üzüm 
10000 500 37 5ı) 5 11 ,5 ,, arpa 

Silifke J. okul taburunun yukorda cins ve miktıulerı yazılı s{• 

kiz kalem mevaddı iaşeıiİ bir Sf'nelik olarak !3.5 !HO dan itibaren 
15 güu müddetle açık eksiltmeğe kouulmuıjtur. 

Roterdan1 Borsası -- · 
str 22 
» 2s 

Hurda Manitoba No.1 IOOkiloa.Floriu - -
% 1'2 kalay ,, No.2 ,, ,, 

" 
No.3 ,, ,, 

Rozario Borsast 
Mayls 10 k. Pezo 
Haziran ...,, 

.. 
" 

• Bounes Aireı:; Borsası 
Mayıs ıOO k . Pezo 
Haziran ,, 
Temmuz ,, 

Budapeşte Borsası 

8.85 
9.15 

8.95 
9 -
9.18 

Ti.sza Havalisi 77 Kg. 20.25 

" 
78 il 20.75 

" 
79 .. 21.05 

,, 80 " 21.2:; 
(Fiatlar l03 !ibresi pengö) 

ÇAV O AR 

% 2 kalay 

HAM DEHİ 
(6.5.940) 

" 

Marsilya Borsası 
Cezayir Koyun d erisi 1200 I•· 
Keçi derisi 22 
Kuzu, derisi 22 
Oğlak derisi 19 
Koyun barsağı - ~ 

(Fiatlar : fr. frtıll 

KETEN TOHUMU 

Londra Borsası 
(6 5 q40) 

Tekirdağında teslim edi! ruek ve yeni çuvallı olmak ve. 3fın ııi
hayetiııe kadar teslim şartiie ıOı) ton arpa alınacak tır. Pu:ır!:~ı 
27 5.940 pıızartesi günü saat 10 da Çorluda Kor Satınal111a omis
yonunda yapıl caklır. Muhammen bedeli 15,4110 liradır. lste.dılerin 
belli gün ve s.:tatte Çorluda komi yonn gdu eleri. 

Eksiituıeuiu lıaııgi güu ve:: :;aıttta yapılacdğı kuşılıırında göste-
'l · Vinipeg Borsası Lu. lnt rı miştır . Mayıs 70 • 2 Kalküta ,, ,, 

niı;aıı 

Eka~ltmeııre konulan mevaddı iaş_enin evsafı nümuneleri vt• teı · 
8 

b 5 
Temmuz 71 1 l?oaı rıy ,. ,, 

lim şarthm okul koınutırnlığı~dadır. isteyenlere şartnaaıeler bedelsiz Birinci teşrin 70 ı 2 (F' 
1 1

. ) 
olarak verilir. ı (Fiatlar : Buşeli Kanada Sentil ı&t Jt r loııu ster ın 

Adana Askeri Satınalma Komisyonundan . 
1 

Eksiltıneğe konulan nıevaddı iaşenin muhammen bedellerile Budapeıt Bors, sı Huenos Ayres Borsası 
m"vakkat teminat mıktarları karşılarında }'ftLılmı~tır. 1\

1 
11 

2 ' 1 fi • Pe~te mıntakası 16.30 . 16.55 ı' ayıs Adana gllrnirnnu için 40 to.n u~ , 81~" 1 zar. ~ eksi!fmeyc ,ko~ 1 EksilimeA"e iştirak ede\!eklerin yukarıda gösterilen muvakkııt H 
nulmuştur. Muhammen bededelı 20'i(J,l lıradır. ll ıt teıottıah 2~0~ 1 tem·ınatlarını eksiltmeden Önce mal ııaııdııırına yatırarıık ala~akları Diğer mıntakalar 6.50 16.75 azıran 

5 
(Fiatlar : IO ı kilo. pengo) Tem nın liradır makbuz v~ya B nka mektupları ile kanuııi ikaruetgabını gösterir (Fiııtlar : 

Eksiltmesi 10 haziran 9t0 pazartesi güııü saat IO da Adana taslikli veya Ticard odesıuda kayıtlı buluııduklarına dair vesikaların Hurda Madenleri 
askeri satıııalınn komiıyo.nunda )ıtpılocaktır. eluiltmeğe başlamadan önce komisyona vt!l'meleri ilan olunur. i Rosario Borsnsı 

Şartnamesi Ankara, lstanbul Lv. amirlikleri ve Kayserir Adana ngilterc Borsası 
ı1 

askeri aahnalma komisyonlarında hergün görülebilir. İzmit Tümen Satınalma Kotniıyonundan : Bakır : 
Taliplf\r kımunun 2, .~. maddderiııdcki şerrıili haiz olduklarına 72,00ü kilo 11ğır etinin k&palı zarfla eksiltmesi 13.6.9-tO günü 

dair vesaiki hamil oltarak tayin edilen saatten en 87. bir ıaat evvel saat 15 te l:t.mitte tümen Satınalma Komiayonunda yapılacaktır. 
zarflarını vermit olmaları lazımdır. 1 Tahmin edilen fiatı 25 kurut ilk teminatı 1350 liradır. lıteklilerin 

ı 
Tel No. l (Yumak halin· 

' 

Tonu 

i\layıs 

Teınmul' . ı&I 
(Fiatlar : 100 kil. pe 

(Devamı 3 üncü sayfadşl 



/ 

• 
26 Mayıs 1940 --.........__.._,, __ ~----~~~------~------=---~----'!!!!!!!!"'!"e~~~~~~~~~~ MÜNAKASA GAZETESİ 

iıtlti gün "e !llS&tlen bir saat evveline kadar ilk teminatlarile kapalı 
tarflarını İzıaıitte tümen Sat ıu ııluıa K ouıisyonuna verweleri 

lzmir Levazım 
Miktarı 
Kilo 

Amirliği 

8750 Taze kabak 
15230 Patlıcan 
• 43UO Taze bamya 

Satmalma Komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo 

! 1375 
8900 

Kırmızı domates 
Taze fusulya 

brnir müıtahl.tem mevki merkez birliklerinin yukarıda cins ve 
ltı"k iti~ turları yazılı beş kalem sebze ihtiyacı nçık eksiltme suretiyle 

1 llıı~luısaya konmuştur. 1 
I~ lesi 3.6 9.J 1 pazartesi günü sut 15 de Kışlada lzmir Leva· 

tıııı A ıi rliği Satınolma Komisyonunda y&pılacaktır. 
Hepsinin t11hmin edilen tutarı 3 1118 lira 75 kuruştur, 1 
Terniııat muv kknta akçuıı 226 lira 41 kuruştur, 1 
Şartnamesi her gür. Komisyonda görülebilir. 11 

t lsteldiler ticaret odasınclıs k ıyıtlı olduklrmno dair vesika gös 
ttl!le\ mecburiyetindedirler ı 

Eksiltmeye iştirak edecekler ~49 ' srıyıfı kanunun yukarıda ve 

:•tlnarnes"nde ynzıh vesikaları ve teıninat muvakkataları il~ birlik - ,I 

c ihale ~aatmdıııı ev\'el komisyonn müracaatları. 

Bursa C. Müddeiumilığindeu : 
Buraıı ceza evinin 1940 mali senesi içinde ihtiyacı olacak bulu 

~~n 2 9 bin kilo ekmeğin kupalı zarf usuliyle 2'2.5.94 ı tarihinden 
•bııren I0.6.940 ta rihine kadar münakasaya çıkarılmıştır. 

Ekoıeğin beher kilosu tııhmiui bedt'li 10 l:uruş olup % 7,5 ku· 
t\ış ııisbetirıde muvakkat teminat akçesi olarak 1576 lira 80 kuruş 
"trilınesi lazımdır. 
8tı Eksilme 111.6.940 tarihine leıoadüf eden pazfırtesi ıünü sa rı l 16 da 

'•a C. müddeiumumiliği biııasrnda İcra kılınal·ıığındaıı tııliplerin 
~fRÜıı ihaleden bir saat evveliue l<odar leuıirırıt mektupları ıle tı:k · 
1
1 .nır.I tuplarını ınabulli ınezkürda müteşekkil komisyona tevdi efrue
tr1 ·ı· l ı an o unur. 

Kayseri C. M. U.liğind~:m: 
Kayseri ceıa evinin 1.6.940 darı 31.5.941 turilıir.e ~ ııdar bir ıe· 

lltlik ekı .ek ihtiyacı kapalı 7.arf usulü ile •b.ıleye lrnnulıııuştur. 
~ Tahmin edilen ihtiyac miktarı 80592 ldlo bedelı n53 l ra 28 
tıruştur. 

l'ıiuvakkot teuıinnt 544 liradır. 
~· İhale 30 Mayıs 940 perşerube güuü saat 15 de Kayseri Adliye 
~118ııı içinde' C M. lJ. l ğine verilecddir. Postadaki gedkıcelt-r 

llteber değildir. 
Ilı Eksiltmeğe talip olanlar, 2490 sayılı kanunuıı 2 ve 3 üııci 

•ddeler iuin emrettiği vesikdarı ibru. edeceklerdir . 

1 
1 

a kçeai yetırmok tortlır. isteklilerin yukllrıda gösterilen gün ve saat
te Galı&da Şarap ist:elesinde hazır bulunmala rı ita ı olunur, 

Kurut 
40 l 
50 

145 
10 

150 
80 

200 
50 
20 

450 

Bursa 1 nd 
Adedi Cinsi 

İcra Memurluğundan : 

2 kilioı 
2 minder 

29 yastık 
1 ıeclir örtüsü 
2 dolap 
2 ayna 

Hl iskemle 
1 masR 

2 hasır 

3 yııtak şiltesi 

Kunış Adedi Cinsi 
64\J 4 
100 l 
125 1 
25 
3tl 
10 
fü) 
30 
30 2 

yorgan 
post 
ayı a postu 
yol yayğısı 
çinko teııcerc 
çinko k tise 
porselen tabak 
bakır tencere 
bakır sahan 

2 Oımaolı itibarı milli hisse senedi 
l Burı.a do~umacıiık Türk anoni şirketi hisse ıent::di 
2 Türkiye iş Baıık&sı Türk anonim şırketi ., ., 

Bir borç içiu mahcuz olup satılmasına knrar verilen yukarda 
cins ve nevi ve muhammen kıymetleri yazılı eşyayı beytiye 3.6.940 
tarihine raalayan pazarre.ııi günü saat 10 dan 12 ye kart ır Bursada 
bıtt pazarında Vt" hisse senedatı nyni güııde Bıırsn koza hanında 
Borsada saat 14 deıı .. lG tıy:ı k11d ıı r rıçık .ırttırıoo ile so ılacn~tır. 
Yüzde yetmiş beşini bulı1111dığı l Akdirde 2 ııci artt:r nu t [ 6.9 ı, t a 
r hiııe.. rıl sl ııyau salı güuu ayııı yl'rlerde ve ı•yııi sıu.t lerde icra k ılı 
necağıııd ırn talip olanların vaktinde satış uıalıallindt' hazır bulum; 
cak icrıı sutış meınuruua müracaat etmeleri iliin olunur. 

Beıiktaı İcra Memurluğundan : 

Kira borcuudan dolayı tahtı hacze alınan karyola konsol ner 
merli lafman, ko.nepe 1 musa, seccade masu ve koınedin gerd,. re 
sim çerçive i ve sandalye ves ıı ir hane eşyası ııçık uttırrna sure tile 
Galı;tada Zürafa sok. 25 No.lu hanede açık ıırıtırma suretile 30.5 94 • 
tRr : hiııe mÜ9adif ı>eriembe giinü saat 1 ) dau 11 e kader satıla 
caktır. Muhammen kıy metin yüzde ydnıis beşini bulmndıgı takdirde 
jbalei katiy~si 4 .6.9~0 tarilıinf: müsadif salı günü aynı yer ve ııynı 
sar.tte en çok arttırann satılıtcaktır. Rüsum d ·llaliye ih le pullar ı 
ıııüşterisiııe llİtlir. Fazla malumat alm ı:ı k isleyen lerin n alrnlliııd 
hazır bulundurulacak memuruna mürac, ut eylemeleri ilan olunur. 

- - ---~- ----- - --
o 1 ş Piyasalar 

K U Ş Y E M İ 

1 
Rozario Bor-sası 

Londra Borsası May15 . 

6 li87iraıı 
4.10 
4 .• 10 ( .5.940) 1 . 

Spot 25 - . ( Fiatlar WO kilo pezo ) 

(Fiallıı r : C . \V/. T. için şilin) BudapPşt Bors s ı 
Anvers Borsası fis7a lıavalisi ' 21.50-21.60 

~G Ş r•nıunt' Kayseri C M U. liği ile ceza t:\ i müdürlü~ürıde her 
11 çalı:ıı rn snatleriııde görülebilir 

, Laplata dispo nible Diğer mıntakalar malı 21.3 -2' .50 
(FintlAr : 100 kg. Belcika fr,) DudHpeşte antreposunda 

Afyon Kor Satıııalmn Komisyonundan: 1 F ti ıı k·ı 
·a· 'ı u " O E N C EV .H E R LE R İ l , a ar: ı ı osu pengo ~~ 6 bin kilo ~o.urt ve 2 bin kilo süt 6.6.41) güııü s..ıRt 15 de ıvı,.. PAMUK 

1 
t•ksiltme suretile ihale dilecek tir · t' Londrıt Bors a s ı 
Y Liverpul Piyasası 

1. oğurdun m uh ıınmen bedeli ·~ l liri ve muvakkat teminatı 67 Antimuan ( lb. peni) 
•t1ı ,ıQ l.uruştur. · 

l G ııde C·f ~ı .. .ı 73 Alivre ~r1 iddliııg Alivre Upcr 1 G.F. 
tadırSı.:tün wuhauııuen bedeli 280 lira ve mu vııkka~ tenıiıııth 21 li- Cevhrr (sü fi t) oıo 55 60 c f l '/j.I/) Mayıs 7.98 lO 

6 
l 

Adi "ı" 40 9/6 - 101 

t Şerüiliııi Öf!renıoek isteyenlerin hergün ve eksiltıoeye işt rak 
/ ~~t-cekı r.in ıııuGyyen gün ve saatte teminat mektup veya makbu1.lu

t kor sııhıııılma komiiyonuna würacaatlarr 

R .. ~.:ı 1mı fn,.,il z mal ant"•! u Ten Ul n 20 o 41 
tes~imı o/o 91J,6 Steri. 106-107 il N evyork Piy ~ 1 

Reııu u• ecnel.i , Cıf ,. 4 1/2 86 ( lb. Dolar 
8 

utı ) 

Ar8enik Midliug Mart J0.72 

,., ÖdePmİ§ Cümhuriyet Müddeiumumiliginden : 

y Ödenmiş ceza evinin 940 roali yılı için bir senelik ekrnelc ıhti· 
llıil:ı kapalı zarf usuliyle J.5.94) tarihinden itibaren on beş gün 
tt lidıietle eksiltmeye konulmuşsa da ihale tarihi olan 16.5.940 per· 
• ll:ıbe günü saat 15 e kadar talıp çıl<auıdığı yeniden eksiltmeye 
~8.t edilmeyerek pe1arlık suretiyle bir ay içinde ibnle t • dilmesirı'! 
d ~tar veriloıiıtir Beheri H6 gram oloıak üzere günde ik nci nevi-
tıı 257 580 adet ekmek verilecektir. 

• İs eklıler lıcr gün meni saatlerinde şartıııımt-yi müddeiumumılik 
t Ceza evi dairesıne müracaatla görebilirlt>r. 

~k V!uvakkal lecıim t miktarı 66 > li ra olup tesbit edilen 960 gra 11-

e.khleğiıı rayici 8 kuruş 64 santimdir. 

~b .. l~teldilerin gösterilen miktar üzerinden bir senelil< ekmek taa 
d lldunü ifa edebileceklerine dair ticaret odasından vesika ibraz e
tbilirl t' r. 

tG .. ihale tarıhi 27 5 9W pınnrtesi gü11u saat 15 olup iıteklil~rio 0 
lik•ıu vııktiııden evvel Ödenmiş Adliyesi Cümhuriyet nıüddeiuaıumi

dairesi önünde ha21r bulunmaları iları olunur. 

Adana Beleôyesinden : 
lı. Btlediye temizlik işleri lıayvıırıatı ile Kanarada beslenecek olan 
Q hcıııların bir yıllık nrpa ihtiyacı olan 8800 J 10 CJO ı lti!o arpa 

~._9oo iU - l ü2ı10 ı kilo saman . açık eksiltme suretile satın alıoa-
ttlır 

~il A.rpaııın beher kilo muhornınen bedeli 4 kuruş, ıuwav ın beher 
0 tnulıammen bedtli 0,75 kuru~tur. 

~ Arpanın muvakkat teminatı 412 lira ııımaoın muval{kat tenıiııa 
161 liradır. 

11, Şarlnameleri beledıye yazı işleri müdürlüğündedir• İsteyenler 
~d~ göreb ,lirler. 

ııı .llt&lesi bazirnnın 7 inci cuma günü sant 15 de beldiye encü
ııı tıııııde yapılacı•ğıııdan taliplerin o gün u uııyyen saatte teıı.ıinat 
~rilc birlikte ~üwene mürcrcaatları ilan oluıııır. ___ _ 

• • 

rviUZAYEDEL~R 
Beyoğlu 4 üncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 

"ıG l'erekesiııe mnlıkerrece el konu'up lasfiyesiııe karar verilen ölü 
~ ~ndis Vahid Al.;Fnl ın s<ıhip bulunduğu ve Galatada Şarap is· 
~'1'-iııde Palamt rbent v<• İln it limanında kayıtlı buluııan 122 bef:· 
13'1& ~ l6 sicil ı umıırnlı gı yri safi l8,48 ton 5 kadem derinliğinde 
\d· kadem ienişliğinde 56 kadem urnnlukta 1922 taribiııde imal 
ıt'1t.n 30 be.}gir kuvH:tinde mazotlu makinesi bulunan motörlü 
ı ~lırn:e nıahk<'memiz tarafından aç1k arttırrna suret ile 28 5.940 
Ilı tıbiııe müsedif ıı n lı güııü saat 14 de satılacaktır Kıymeti muhat&• 
tıı\li 3160 liradır. Müzayede ye iştirak etmek için % 7,5 pey 

Beyaz, Mak•ika ma'ı, 
O/o 99 c.f Ster. '. · YULAF 

• lıve~ o/o ,99,5 ,, ., 
• Corwııl i {lrı •İlter!' rnıılı) 

nonl . ı Lonrn Borsası 
o/o 99 F. o. lı. Sttır. n'•m. 1 Laplata • 

' Kanada Mayıs Bakır 
(Fiatlar : 320 lngiliz Libresi Şilin 

nom. , 
nom. Buenos Ayres Borsası 

MRyıs • . • • . 5 03 

Cevher O/•> l.S/ . .!5 üniıeaı 
• Oı(J i,5/BO • 

Blend (Çiııku cc•h.,ri) 
Sert, adi mal, fob (Fahri- 1 (Fiatlar: lCO kilo i~iıı Buenos 

18
- Ayres teslimi pezodur) nom. 

l<ı<la) Ster 
» Hiı d atan malı f. o. b. 

Ş kago Bors aı 
atr. 51/B/6 1 Mayıs . . 40 3 8 

Civa 
Lurıdıa 

Krom ' Temmuz. • 37 1 4 
Rı Eylül . . . . 34 1 2 

ıodeıia 0/048, Cı2 o~ C•f 125 •/ ( F• 1 :.2 L.b "''k 
Türkiu ••;c4>i Cr2 0 3 f .,t. N . 1 ıat ar : a ı resi :;ıı ago 
Yeni Kaltıdonia .>rnına j teslimi Sent ) 

o;o 5'ı/5İ Cr2 o!l C f nom I Vinipelt Borsası 
Kurıun ., Mayıs Buşeli Seııt 38 5 8 

Cevhtır ", • 80 RC (R tın) Temmuz ,, 37 1 8 
baz Ster 10 (alin) 25/ - ı· • l • " :ı- 12 

1 
ncı eşrın ,, ,, ,,.J ı 

Manganez Buda peş t B o r sa s ı 
H indııta ı malı o;o 5C'l/5'.l Mn. ı Birinci nevi • . 

Ün.te11i 112 ba. lk" · · . 20.60 • 20 85 
010 N'''"· .. ıncı ,, . 

M l ·bd (Fiatlar: 100 kilosu Pengö) 
ı o ı en 

"/O 80/~0. "10 S:.! 

tıı ADENLER 

Londra Borsns1 

Bakır 

(6.5.940) 

52/-53 

E ekho 'i tııı 1. 62 • 0--0 
Tıısfıye • d imiş • 6'.! • 0-0 
Tufiye , '• n•iş o,,, 99,7 " 61 -ıo.o 
Ta,fiy,. ,. ti nıi ş o;o 99.2 • t.ıO -10-0 

ı• 5' 
;,.; çubw k ar • 65 - 10-0 

4 16 

MISIR 

Londra Borsası 
Laplata yenı mnhıul niun B 6 
Cenubi Afrikn(N 2)mıırt nisan 

,, ,, ,, 4) şubat 
,, ,, ,, 6) (satıcı) 

(Fiatlıu: 4811 Libresi Şilin) 

Bucnos· Ayre& Borıa11 
Nisan 
Haziran 
Tem muz 

• 

( Fiatlar : 

4.44 
4.50 
4.60 

100 k ilosu peıo ) 

YUMURTA 
Berlin Borsası 

(4.5.940, 

s A B C o 
65dan 60-65 55-60 S0.55 45-50 

yukarı 
gram gınm gıa•n r,rnm g•aı 

Türkiye 81 , 8 71 
4 61 /~ 

tam taze 
(G.1.ta~taze) 
Yugo. 9 8 1 ~ 8 71

4 (jt:.ı 

slavya taıuta:ıe 
Bulgaristaıı 9 81 ıı 8 71 ~ 61 ~ 

ZEYTİN YAGI 
Mnrsilya Piy.ısası 

(13.5.94 1) 
Ceuir 1200 - 12!0 
Yunan 

(Fiallar : C. l. F. }.. O kilosu 
frank olRrak ) 

Nevyork Piyasası 
(5 4 9.JO) 

Tağyir edilmiş 0.94 - 0.96 
Yemeklik 1 .85 - 1 .05 

(Fiatlar : Loco, galonu dolar) 

3 

, İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 
Bir bor~un istifasıııın temini için haciz altnıa alınıp paraya 

çevrilmesine karar verilen bir adet Belçika malı tipoğraf matbaa 
makinesi 27.5.94'1 tarihine r.ı stlıyan pazarteıi günü saat 10 da lı
tanbulda Ankara caddesinde 52 1 sayılı Bürbanettin matbaaaında 
açık arttırma sııretile Htılaoaktır. 

Mezkur günde mahcuza kıymeti mubamıııenenin yüzde yet
miş beşini bulmadığı takdirde 31 5 940 tarihine rastlıyan cuma gü· 
nü saat 10 da ayni ıuahalde ikinci arttırma suretile aatılacatı ilin 
olunur 

Balıkesir Askeri Satmalma 
Susurluk top alayındrı mevcut 1497 

tarihind0 pazarteıi günü aaat O 
d p'lznrl ıt.l':I satılacaktır. ~ 

Komisyonundan : 
çift l<öhue fotio 27.5.9~ 

DOKTOR ç 1 p R UT--

surluk top alayında toplanacak f Mütehassısı 
Taliplerin nıuayyen saatte Su· ·ı Cildiye ve Zühreviye 

komisyona müracaat etmeleri ilin 1 Beyoflu Yerli Mııllar Pazarı 
olııııur •karşısında Po~ta sokotı köşesinde 

1 Meymenet apartımanı 
Devıtmı ı cü sahifada) ı Tel.: 43353 

P'l" ~ z: n ııt"m: 

Muh, bed. ~07,5 tem. Eksiltmeniu 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. tekli ıaatı 

Lastik kayış trnpes 30 adet 370 -
Fluot 150 kilo 240 -

27 75 açık ek. 14,30 
18 Müteahhidi namına 15 

Pazarlık 

l - Şartııaıne, kroki ve Fluat ııümuoesi mucibince yukarıda 

yazılı /. kal.: ıı malı.eme hiıalarındn gösterilen usullerle salııı alına• 
caktır, 

11 - Muhammen bedellıri, muvakkat teminatluı, eksiltme saat• 
leri biuhı rında ye7.ılıdır. 

ili - Eksiltwe ve pazr.rlık 3. Vt. 940 pazartesi günü Kabataşda 
Lnazıro \ e ·~ıubı.ya t Şubesindeki Alım Komisyoıwnda yapılecaktır. 

iV ~ Numuı e ve ş rtnaruc>ler sözü g çeıı Şul.crlen parasız ttlı

nahileceği gibi lasti k lrdpes krokisi de tetkik olunabilir. 
V - İs~e.klilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve 

saatte 0 
0 7 ,'l güven me pnralarile birlikte mezkür Komisyona mÜril• 

caatları. (4154L 3 • 4 
• 4' • 

1 - Ş!!rtoanıesi mucibince bir adet Donki açık eksill'De usulile 
salın nlınacaktır 

U Muh cnmeo bedeli 600 lira ruuvakkut teminatı 45 liradır. 

lif Ek~iltrn' 23. V. 9-10 sa l ı günü sut 16 da Kabatatda Le-
\'aı.ıın ve ~1ubayant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

fV - Şıırtııaı11e sözü geçen Şubeden paraııız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte %7,5 

güven me paralarıle birlikte mezkür Komi ;yona müracaatları . 

(4255) 4-4 

~orvat2n'tMiRYOLLAR·l ·vrliMAn.tARi': 
''151.ETME. 6ENEl _DİREKTÖRLÜGUNDEN . 
- - - -

Muhammen bedeli ( ~875) lirı• olan 77 m m dış 57 m m iç kul· 
runda 1;e beher rulosu ıo metre uz.unluğuııda 5 atmosfer tozyika 
n.üteharumil 50 adet bezli içi ve dışı helewııi telli lastik lıortum 

(}'angın tulumbaları içııı) 17. 6. 1940 paı.c;rtesi günü saat IO,=\O) on 
buçukla Hayd rpaşad G r binası dahilindeki Koaıi"Jyon tarafından 
açık eksHtme. usul'le satın almıı<'ak lır. 

Bu işe girıııek iatcye ıı lerin (.'i63) lira (63) kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanunun tuyin ettiği vesaikle birlikte eksilt ·ne günü sa
atine kadar Kornisyon cı ınür tc utları lii ııındır. 

Bu işe ait şartnaıneler Komisyond;rn parasız olarak dağıtılmak-
t dır. (4207 3-4 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalına 
Komisyonundan 

- Çeşit ve her çeşidin miktarlerile evsaf ve muhr.ıınmen be
delleri şartrıawede yazılı yirmi bin !itadan kırl. bin lira tutarında 

çeşitli telefon tesis, tam ir, işletme malzemeleri kapalı zarf uıulile 

27. 5. 9.lU parz.~rlesi günü saat lO da satın alıu8caldır. 
2 - AlınacRk telefon santral ve levazımatı ve bunlara ııid ev

saf Komisyondan iki yüz kuru; kartılığındıt almcıcıık tartnamede 
y.ızılıdır. 

3 - Eksilt nesine g irmek isteyenlerin 3()110 liralı!< ilk teminat ve 
ş rlnaoıede yaı.ılı belgeleri ınuht~vi teklif meklublarıııı en geç ek
siltme gü .. ii s:ıat dokuza kadar Koıni!yona vermiş olmııları . 

(38ı6) 4 4 

xm 11111111 ı ı u 11111111111111 ıı ıı 11111111111 ıı 111111m n 1 m 1111mmm111111ım11111111111 ~ 
~ OÜGÜN, NiŞAN ve sair ÇiÇEK siparişleriniz için § 
A§ TÜRKlYENİN en eski F Q T 1 ; ~ 
: ve en asri 5 = ÇİÇEK EVİNE MÜRACAAT EDİNİZ :: 
a Bey

0

otlu, İstiklal Caddesi .\~ ~02. Telefon : 40606 = 
S Şubes' : Bey. ' unıer Siııemaaı karşısı.\: 2fı7. Telefon : 43t69 § 
S BÜTÜ ' SENE AÇIKTIR § 
: Vuiyel do!ııyisil~ fiyatlarda teıı7İlit yapılmıilır. § 

xıııııın ıımıım1ım111111111111111111111 ıııı ııımııımı111111111m1111111111ı111ıımııx 
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VE 
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1 
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f elephone: .t9442 

P our la Publicite ı'adre11er 
a 1' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreheurs de l'Etat Boite Poltale No. 1261 

Tableau 

Obiet de ı'adjudication 

Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
~~~-M;;d;--~~ p;~-~- c;utio;. --;-Li~~x ·~r;dj;Jkation etdu_.,. _ _.... __ ............ -~· -

eh Jourtı Heur::ıı d'&djudicat. eıtimatif proviıoire Cabier deı arge1 
-----------.,~-:--...,.----- --- ---~ -- ,, _,.~-~-- .. _. ..... _. ___ _ 
~ djudicatic11s ~rn ~-~~ai~ 

Transport-Chargement - Oechargment 

Transport tol.acs 
,. boissons et nrticle:, d'emball&ge 

" 
J) 

., 

.. 

.. 
,, 
.. 
,, 
" ,, 

tnbııcs 

boissons 
nrticİes d' embnllage 
caisses de tnbacs: !OOvO p. 
boissons: 15000 caisses 
souoıa, boisı;uns et alcool 
articles d'embııllage ete. 
tabacı en feuilles 
caisses vides de tabac11 
sel en saç 
de bois de constr. 

cxrr-• 

Publique 
.» 

> 

,, 

,, 

" 

" .. 
,, 

Pli cach 

ComJtustible - Carbu~2._t_-Huiles 

Mazout: 9 t.-benzine: 200 k petrole: lCO k. - Gre a gre 
mobiloil ete. (aj) 

Divers . -
Lnva~e et repassnge houı>'leı. canape~ des au· Publique 

tobus pendant unc Rnnee 
Chnmbre İl air et pneux ,. 
Tuyau Pcchel et di\•ers crochets: 3 leh ,, 
Capsules pr. bouteilles de bieıe: J0.000.000 p. Grc :. ire 

(cah c;:h 175 P) 
Bouchons pr. baı ils de biere: !00000 µ. 

Pçovisi ons 

Pomme de terre: 1 t t. 

Lentille11: 3, 7 t. 
Olives: 2864 k. 
Huile d' olives: 680 k. 
Poivre rouge: 135 k. 
Pairı pr. une nnnee 
Oeuf: 2000 p.·riz: 3 t. ·h11ricoh secs: 400 k. -

Publique 

Publique 

" .. 

" 
• 

350 -
300 -

200 -
150 -
50 -

500 -
500 -
250 -
500 -
500 -
400 -

t-.000 

1314 -

l950 -
1857 25 

3Sl1LO 

2338 

~2) -

444 
601 
292 40 

67 5(1 

pomme de terre, lait et legumes: 'lO leh 
Orge: 200. t. Gre a gre 1540 -
Viande tle boeu{: 72 t · 
Fromage blanc: 2,6 t. 
Olives en baril: 3 t. 
Viande de bocu(: 35 t. 
Beurre fondu: 4 ,8 t. 
Savon: 3, '2 t. 

Pli cach le k. O 25 
Publique 1235 

Macarenis marque Çapa: 5 t. 
Reisin sec: 5 t. 
Orge: 10 t. 
Farine: 240 t. 
Provisions: 21 lots 
Orgc: 88-100 t. 
Paille: 9Q· 102 t. 

Adjudications a la ~!!!~here 
Tapis, matclı:s, coussins,. armoires, glacıes, 

chıı.iseıı, tables ete. 
Cheval: 2 tites·voitu~ de cbarge: 1 p. 
Decombres batisse 

.. .. 
~ lı 

Moteur '1' eau 
Capsules pr. enu: 256000 p . 
Compteur elcc•r. camelote 
Auto mnrque Buick 
Divers bijoux 
Voilier en bois de 20 t . 
Racine de noycr: 8 p. (4 t.) · 
Decombres ete. 
Dynamo et moteur 
Remoı queur İl moteur 

Bottines camelotes: 1497 paires 
Tissus en eoton: 4203 k. 

" ,, 
.. 
• 
" , 
n 

Pli cach 
Publique 

,, 

Publiquc 

,, 

., 
> 

Publique 

n 

,, 

" .. 
" .. 

Gre a gre 
Pli cııclı 

Tiuus en eoton rayes de 11oie: 1442 k . ,, 
,, ,, soie et coton: 1057 it. ,, 
,. ,, coton colores: 1070 k. 300 gr. ,, 
,. ,, fil de coton coloıe: 4253 k. SiO ~'· ,, 

Meubles de maison Publique 

Macbine de typographie ,, 

8'b 
4375 
4800 
1360 -
1375 
450 -
500 -

294(J0 -
4480 50 

le k O 04 

450 
250 -

21 -
15 -

691 20 

500 

15fi 
60 -

1000 -

J l9b7 17 
15338 ~o 
51037 -55 
8505 25 

10913 -

Dir. Pr. Monopoles Balıkesir 
> 

:ı 

., 

" .. 
,, 
" 
" 
" 
" 

" 
" ., 

.. 
" 
" .. 
» 

,, 
" " Dir. Scierie Mil. Akyazı 

Jusqu'a ı 1-6- ·W 
l> 11·6-40 
,, 
" 
" ,. 

11-6 41) 

11-6-40 
11-6 40 
}>1-6-40 

" 1 1 6- (J 

" 11·640 
,. 11-6-40 
l> 11-6-40 

" 11-6·40 
.. 11-6-40 

10-6-40 13 -

- - Ecole Airicole Halkalı 27-5·40 ı ı -

99 -

146 25 
139 50 

26?5 -

175 -

61 81 

33 30 
45 11 
21 93 

5 06 

13i'ı0 

92 62 
61 87 . 

328 12 
360 -
102 -
l03 12 
33 75 
37 50 

2205 -
337 
412 
161 

33 75 
18 75 
1 58 
1 13 

103 68 
300 -
37 50 

4 50 

900 -
1 ıso 50 
3802 -

638 -
818 50 

Muııicipnlitc lzmir 10.6-40 16 -

" ,. 10-6-40 16 
1 1 
15 

1er Exploit. Ch. de fer Etat H. paşa 14-6-40 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 17.6·40 

C. A. Rcgim. lnfant. Genclr. J\ınbul. 

de Hatay 

., l> 

., 
Procureur Gen. Biga 
Vilayet Mnlatya 

. 
Com. Ach Corps Armee Çorlu 

,, l;.)iv. lzmit 
C. A. Ecole Gendarm. Silifke 

" ,, 
.. " ,, ,, 
" ,, .. ,, 
,, " .. ,, 

Com. Ach. Mil. Adana 
Municipaiite lzmir 

,, Adana 

• 

17·6·'111 16 -

5 6-40 1 s 

5-6 40 
5 6-40 
5·6·40 
5 6-40 
1·6-40 

30·5-40 

27-5-40 
1 !l-6 40 
7-6-40 
7-6·40 
7-6-40 
7-6-40 
7-6 40 

15 
ıs 

15 -
15 -

16 -

10 
15 
8 
8 30 
9 -· 
9 30 

10 -
7-6-40 10 30 

7 6·40 11 -
7-6-40 1 ı 30 

10-6-40 10 -
10-6-40 16 -
7-6-40 15 -
7-6-40 15 -

ler Hur. Exec. Bursa, Koza Han 3, 11-6-40 10 -

2me ,, " ,, Hayvan Pazarı 3, 10-6 40 9 -
Co~. Perm. Municip. lstnnbul 27-5-40 14 -

,, 
" .. 

.. ., 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatnche 
Dir. Gen. Expl. E.lec. Tram. et 1'. lst. 
DeHerdarat Ankara 

27·5-40 14 -
~7-5-4ü 14 ·
:l7-S-4ıl 14 -
10·6-40 14 

6·0·40 15 
31-5-40 14 

Cai:.se du Mont dcs des Pietes 
Dir. Douanes Mersin 

11, 12-6-40 
10-ll-40 10 -

15 -
14 -
14 

~mt': Expl. Ch. de fer F.tat lzmir 
Municipıılite Kayseri 

,. Akşehir 

Juge du 4me Tribunal Civil ~e Poix 
de ieyoğlu Galata, Şarap iskelesi 

Coın. Ach. Milit. Balıkesir 

CJir Venle" Douanes ı~tımbul 

" .. 
n 

" 

" 
" ., 

10-6-40 

29-5·40 
3-6-40 

28 5-40 14 

27-5-40 ııı 

10-6-40 12 
10-6-40 12 -
10·6 40 
12-6-40 
12-6-40 

Bur Exec. Beşiktaş, Galata rue 30-5 et 4 6-40 
Zurefa No 25 

12 -
12 -
12 -
ıo -

3me Bur. Exec. lst, Ank. cad. No 52 27,3l -5 40 10 -

·-------·~ ... .,.,.-~-------------·------,----
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(3 ncü sayfadan devam) 
Bursa 2 inci İcra Memurluğundan : si 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmek sureti!eb fl 
· 'O ı· d l' "k' t b' ül arıı talmasına karar verılen 16 ırr c:ğer ı ı ı a ve ır Y t d ı 

açık . arttırma ile 3.6.940 pazartesi günü saat H dan 12 ye k~eP 
Bursa hayvan prızarındu ıatılııcaktır. Ancak mahcuz mubıı~ 9~ 

• kıymeti yüzde yetmiş be.tini bulmazsa bir hafta uzatılarak ıo. ' 1, 
pazartesi günü ııyui yer ve ay i saatte satılEtcağıııd n talip ol 

11
111 

ran mezkür günde ıuahulHııde hazır buluıınıal rı lüıun.u ilan otuıı 

Çankırı Bt:lediyesinden : 
Beherinin mııhawmen bedelı 11 kuruş olnn 5 bin adet bo ııı 

zot tenekesi 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. dl 
İbal~ii 31 5.940 tarihine müsadif perşembe günii saat~ 1 ~ 

Çankırı belediye dairesinde icra kılınacaktır. Tnlipleriu mezkur 
ve saatte ha11r bulunmaleri ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığından: 
K ırıkkale'de A ı.keri fabrikalar tekaüt sandıtına ait ve ıııah~ ı 

istimalleri olmıyHn üstleri linelcoınlu yeme!· masası ile 130. ":eri 
yerli heuran yemek sandalye.si müzsyede ile satılacr1ktır. Talıp , 
6 hazirıın per,embe günü Kırıkkıılede müteşekkil heyete würtıC• 
lan. 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Arttırma ve Eksiltme KomisY0ı> 
Ba§kanlığından : 

Nevi M.M. Mu. K. Fi Tutan 
Kilo 

Ekmek parça 6000 
Yemek artığı 9000 

K . S. Li. Kr. 
3 180 
4 360 

540 

İlk teminatı 
Li. Kr 
40 50 

' Okul yemekbaneııinde sahalı öğle ve akşaın yeınekleriıule 
11 

ı _tau ekmek parçalarile yemek artıkları ,} 1.5 4 1 sonuna kadar ıırl, 
maya konulmuştur . Arttırma yüksek okullar muhasebeciliği bt 

il sıoda yapıl~cAktır, İstekli olanlar nüfus hüviyet cüzdenile belli 1 

te sözü geçen muhasebe~lite gelmeleri ilan olunur. 

1 
l 
1 
1 

1 
j 
l 

Kayseri Belediye Riyasetinden : 
Kale dahilinde bulunan Belediyeye aid enkRl'i ve scıireye 29·~·

çar,amba günü saat 14 de konulan pey haddi layık göriil ~~~ 
takdirde ihalesi yapılacağından taliplerin yüzde yedi buç\lk teıı>1 J 
akçeıile birlikte o gün Belediye Riyasetine ve fazla izahat alOl 
isteyenlerin Batkitabete müracaatları ilan olunur 

Mersin Gümrük Müdürlüğünden : 
Muhammen ltedeli 156 lira olan ve halen kcıralnşta ltaraY8 gı 

turmuş bulunım 20 tonluk yelkeııli bir ııhşap gemi 10 Haziroıı 
fiinti .aat IO da eatııa çıkarılacaktır. . • j 

isteklit~riu remiy~ aıezkfır y~rde gelmeleri ve artır~a ıçırı v~ 
gümriiktekı 1&bş komısyonuna yuzde 7,5 muvakkat temınat akÇ 
müracaatları. 

Akıehir Belediyesinden : ti 
Belediyemize ait 60 beygir kuvvetinde Düviç Verke Marka jll 

bin lira muhammen bedelli b ir adet sömi dizel motörü ile 42 ~ ~ 
vat ve 185 amper ve 520 voltluk 500 lira m'uhatnrnen bedelh. . . •b•" adet kootünü bergman dinamosu mevcut şıtrtnanıelerı nıucı 

ayrı ayrı ııçık artırma ile satılacaktır. 
isteklilerin ibale rünü tayin edilen 3 6.940 tarihine rasttıya11 ~ 

zıırtesi günü saat 14 de Akşehir Belediyesine yüzde 7,5 ınu\'8 ll 
teminat akçalarıyle birlikte müracaatları lüzumu ilan olunur. 

İstanbul 2 nci İcra Memurlugundan : 1 
Bir borcdan dolayı 940 \ 177 No. lı doıya ile tahtı hnzce ıılı~~ 

muhtelif eb'adda kristal cam 29 5.040 çartısmba gunü saat 12. 3 
13 e kadar Tophanede Barut iııhisarı satış deposu kar111sındak~ 
No.lı dükkan ~nünde satılacaktır .O gün muhammen kıymetİ~111 

75 ini bulrnadığı takdirde ikinci artlırmRsı 31 a 940 cuma güntl 11

1 
mahal ve saatte icra olunacak en çok arttıraoııı üsiüııde bırııkıl•c, 
tır. Taliblerin muhammen kıymetin ° 0 7,5 nispetinde pey aMt 
mahallinde bulunacak wemuruna mürac ıı tları ilan olunur. 

• 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden: ~ 

Ortaköy Müezzinofla. so~:ak 1 ila 13,8 ila 14 No hı c 
nelerin enkazlnrı mahallinde bilmi.iza?.'e~e knimen saulıı~, 
jmdan talip olanlar 31.5.940 cuma gunu sant l 1 de 01 11 

linde bulunmaları ilan olunur· 

D. O. Y. 8 inci l,letme Komis> onundan : ~ 
Aydm istasyonuııdu 4 toıı ağırlığmdn 8 aded ceviz llütilJ'\ 

Hazirırn pazarteıi günü saat on beşte Aydın istosyonuoda teşci> 
edecek komisyon marifetiyle açık arlırma ile satılucuktır. 

Mubammeo bedeli altmış lira olup isteklilerin 4,5 liralık IJ!ıl 

l kat teminat makb•zları ile muayyen vakitte komisyona gelrı'~ 
, lbımdır. Ş rtoameshişletme kaleminde ve Aydın istasyon ıefJİgı 
ı görülebilir. • _/ 

1 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü; iımail Girit 
Ba11ldıt1 yer: Alııu Buımevi lıtaubul 

• 


