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Kagir zemin- katile dört kattan ibaret olup

rnnbammeni
lira
sekiz müsavi
6,000
taksitte
8,250
mefsuh bedeli
mukarreri
oda bir mutbak ve iki

hala~ı vardır.

Balada evsafı muharrer hanenin 30 / 4 / 929 tarihine müs:ıdif Salı günü pazarlık suretile
müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin teminat akçderile emvali metruke satış komisyonuna
müracaatları.
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~takine- Elektrik .l\1ektebindc
Mayıs 1929 çarşamba günfi tedrisata başlamak üzere
ayrı ayn Elclctrik ve Dizel şubelerine ait dersler İçin yeni
kayıt muamelesine başlanm!sbr ..Galatada çinili rıhtım hanı
arkaSında (Arapyan) hanına bitişik: " Ma~ine-MotörElektrik» mektebi
-

il

Irıki~af devrelerintk
sıhhatı

·Hilaliahmer Istanbul
merkezinden :
1 - · Görülen lüzum iizerioe. Macar, Sırp, Hartvinter,
Miksetdorom, Rozafe, Trakya ve saire mallarından İstanbul
da mevcut ve ya hariçten getirilecek yemekliye elverişli
( 600,0IJO ) kilo buğday kapalı zarf usulile mubayaa edilecektir.
2 - Trakya malları yüzde 3 analizle, diğer mallar tip
üzerinedir.
3 - Malların çuvalları Hilaliabmer tarafından verilecek ve müteahhit malları çuvallara doldurup, her çuvalı
nümuncsi r.ıerkezimizde mevcut sicimden bedeıi b.eodisine
ait olmak üzere mubayaa ederek sağlam bir surette dikmeyi ve Haydarpaşada vagon ve ya anbara kadar vaki
olacak bılcümle m:ısarifi kabul etmeyi taahhüt edecektir .
4.- Mallar peyderpey teslim . edilecek ve cemiyet teslimmiiddctinin temdit ve taksirine mezun olacaktır, ,
5- Malların evsafınca tahaddüs edecek analiz farkı
borsa arbitrajile halledilecektir.
•
9- Hilaliahmer menşe itibarile cins ve miktarını tayinde serbestir.
8- İtasına talip olanlar beşer kilo nümune ve 0 o 10
teminat akçesi veya muteber bir banka kefaletname.sile
teabhüt edecekleri malları nihayet kaç gün kadar teslim
edeceklerini de tasrih eylemek suretile 26 Nisan 929
pazartesi günü saat bir buçuğa kadar İstanbul Hilaliahıııer
merkezine müracaat etmelidirler,
- Her teslim alınan partinin bedeli İstanbul Ti ca ret
ve z'lhirc borsasının olbaptaki telimatnamesine tavfikan
Türk lirasi olarak nakten ve defaten İstanbul Hilaliahmer
me;kezine tesviye edilecektir.
9- En muvafık şerait teklif edtn, tekliflerinin merkezi umumice kabulünü teminen üç gün sonra cevap verilecektir.
10- Memaliki ecnebiyeden bu hususta vürut edecek
buğday gümrük resminden muaf olduğundan teklif sahiplerinin talep edecekleri bedelde bu ciheti nazarı dikkate
a.maları lazımdır.

11- İhalei kafiyeden sonra keyfiyet İstanbul ticaret
,·e zahire borsasında kayt ve tescil ettirileceği gibi Hilaliabmer cemiyetinin olbaptakl talimatnamesi mucibince bilcümle masarifi müteahhide ait olmak üzere mukavele
tamim ve katibladile tasdik ettirilecek ve teklif sahipleri
teklifnamelerinde şuraiti mezkiirehin kabul edildiğini tasrih
edeceklerdir.
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Galata Bayazıt mahallesinin
atik mumhane ve nhbm caddesinde cedit mumhane Karamustapaşa
sokağında kain
madam Santuh binti müteveffa
Serkis Arapyanın uhdesinde
bulunan tevsii intikalll tahbnda dükkiinlan
müştemil
atik 16, 16 mükerrer 16 mükerrer 16 mükerrer 99, 99
mükerrer 16 mukerrer 99 mükerrer cedit 20,22,24,28,26,133
numaralı
Arapiyan
hanın
maa müştemilal nısıf hissesi
borcun verilmemesinden dolayı on bin lira bedelle talibi uhdesinde ise de icra ka-'
nununun 114 cu maddesi mucibince tekrar ihalei kat'iyesi
için on beş gün müddetle
müzayedeye konulmuştur.
Hududu iki taralı Güstav
Fota hanı bir tarafı rıhtım,
diğer tarafı mumhan.: caddesile mahdut iki yüz kırk sekiz arşın küsur parmak bina
olup: Müştemilatı zemin katında bir kısmı iç içe altı
mağaza ve yazı hane fevkınde
yedi katlı han olup mumhane
caddesinden çifte kanatlı temir kapıdan zemini mozaik
antireden mukaddem
keza
camlı
fevkantleri
yekpare
'maun renkli doğrama· kapı
dan ufak gezinti mahallinden küpeştesi ahşap demir
parmaklıklı
dördüncü kata
kadar mermer merdivenli di ğer katların merdivenleri ah şB\> olup zemin katından dört
kişi istiabında
asansör ile
birinci kata çıkıldıkt~ etrafı
erbaası mermer pe.
·nmiş
diğer tarafları mozaik ,,ekle me' mahalli üzerinde alafıran
ka bir bela bir odabaşı odası
ve çifte kanatlı apıdan me hale girildikte zemini beton ·
iç içe dokuz oda olup gayrı·
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"..Eozanelerlo ecza depoil laııinda satılır.
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İstanbul icra dairesinden:

Hayriye hanımın Yusufakideo istikraz eylediği meqlaga mukabil vefaen ferağ
eylediği Üsküdarda Ayazma
mahallesinin Ayazma iskele
sokağında kain atik 8 cedit
10 numaralı kayden arsa elyevm ma bahçe h=t•e mumaileyhanın

borcunct~

dolayı
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Talihleri tarafından teklif plunan bedeli icra
Z7 Beyoğlunda katip Mustafa çelebi mr.hallesindc 6 - 13 No
.. apartimanm beşinci katı
10 Topane civarında sormagir mahalle ve caddesinde 31-33
No apartımanın altıncı katı.
10 Kıı!ekapısında şeh~üvar bey
rıahallcsinde
Karar.fil
sokağ·ında arsa ve kahvehane
Müddeti müz~yede: 20 nisan 929 tarihinden 27 nisan 929
I')
cumartesi gününe kadar.
Balada muharrer emlak kiralık olup hizalarında gösteri'..en
bedellerle talipleri uhtelerindedir, Encümeni idarece b!r hafta
c:üddetle temdidi müı.ayedelerine karar veril:ni~tir.
F azlasi!e talip al:mlar son güniin saat on dört huçı;guna
kadar İstanbul evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar müdürlüğüne
mJracaatlan ilan olunur.

Rusyaya cehri ihracına talip olanların 27 nisan 929 cumartesi gününün akşamına kadar odaya müracaatları.

Hakiki bir mücevher
Her evde bwuuması elzem cihanşu
mul bir şöhreti haiz Klarfeld Alpaka
Bıçak, çatal ve kaşık sofra .takımıdır.
KLARFELD ALPAKA, dayanıklığı
ve parlaklığı itibarile gümüş takım
ları yerine kaim olunur. Güzel modelleri her sofra için bir ziynettir. Türkive için yegane dipoziterlcri: J. Şgringer ve V. Amon
Medina han No 2-4

astikası ·

Zarakosta

O MID>A~ HiAGBET KAZANDI Kİ

Z .4.RAlfO S TA mÜslcirat fabrikaları siparişleri
yeti~tirmefc ~ geceli, gündiizlü çalışmaktadır.

B~gün

ve ~ergün.ZARAKOSTA
M.ASTIKASI ~ .!içiniz.
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4 üncü

!"'eşi-de:

Mayıstadır

11

JI!ıÜWffi\ Illl'{JRAMnYJE:

45,000

I.irad1r

A YRlCA: 20,000; 15,000; 12,000; 10,000 liralık
ikramiyeler ve 10,000 liralık bir mükafat
Bu keşi<lede cem'an 3,900 numara kaz31\acaktır

Kordon Ruj
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İstanbul ticaret ve sanayi odasından:

evvelisinin icrası için otut gün
müddetle müzayedeye konlıl
ır u ;tur.
Hududu: Üç tarafı tarik,
tarafı rabii Ayazma hamamı
ile mahdut iki yüz ottıı dokuz metro terbiinde taş duvarla mahfuz bahçe denınuiı
meşguldür.
da tahminen sksen bir metro
İkinci kat ayni miiftemilatta
murabbaında bina ve on yedi
olup
bir kısmında Kimi! Hametro murabbaında nim kıir
san Fehmi, Aleksan ef. ler,
gir natamam mutfak mahalliüqlincü katın bir kısmında
dir. Müştemilatı: Bttdurum ve
M!ikri ve İsmail Hakkı ef. ler,
çatı katından mada iki katlı
katta Arap oğlu,
dördüncü
ahşap müceddet hanede zemibeşinci katın bir kısmında M.
ni toprak dört gözlü boduBilyan
F edoroski, M. Arslan,
bir
kuyu
zemini
rumda
altıncı katta Amerikan Ş_arkı
elvan
çını,
bir
taşlık
karip heyeti kiracıdır. işbu
iki sofa iki hela çatı katında
tarafeyninde birer adet aralığı altıncı kat on bir liradır, yedinci
muhtevi büyükçe sofa üzerinde kata çıkıldıkta merdiven başı
denize nezareti bulunan ze- zemini beton fevkanisi potreller
üzerine istinat edilmiş asanmini çinko ohşap korkuluksör
makinesi mevcut olup
lu açık balkon alt kat penceaydınlık olmak
ıçın
fevkreleri demir parmaklıklı olup
arusı
buzlu
camla
mestur
bahçede bir kaç meyva fidanı
merdiven başı gezinti mahalve zemini toprak, beden dulinden sol taraf bölmelerle
varları taş çatısı ahşap natefrik edilmiş oda halinde
temam mutfak mahalli ve su•
yu mevcut maa bahçe hane üç 1 kullarulmağa müsait olup ze1
bin lira kiymeti muhammineli
mini beton musakkaf depo
olup medyune sakindir. Fazla 1 ittihaz edilen mukabil ciheti
malumat :~;. No dosyasında
camlı ve kapısı ve altı adet
muharrerdir.
isteyenler ı pencereli lüzumunda salon
1
İstanbul icra dairesi müzayehalinde kullanılmağa müsait
de şubesine müracaat edebiharicen üç tarafı zemini beton
lirler, talip olanlar kıymeti
seksen santim irtifaında sipermubamminesinin yüzde onu
li daraçası vardır. İşbu hanın
1 nispetinde pey akçesini teslim
! etmeleri ve 30-5-929 tarihin- her iki tarafı şahnişli ve balkon!u ve cephe tezyinatlı
1 de saat 14 den 16 ya kad r
olup
balada beyan olunan
1 ihalei evvel iyesi yapılacağından
mağaza ve yazıhanelerin ze1
, müşteril~r. n ~·zzat ;ve ya bilmini elvan çini astor kepenkli
.vcka!e hazır bu!unmaları
n
olup,
tüccar Sarrafyan, Cemil
olunur.
B. Sarraf Koç Pirtorcs, Villstan"ul birinci tıcaret cfaman kiracı d ır.
iresindcn: Kiüuil zade ll~ı
Elektrik ve terkos terMesut ve Nuh zade Mehmet
tipli tamamı 85500 lira kıybeylere ait olup Osmanlı banmeti mubamminelidir. Meskur
kasına merhun bulunan T ranısıf hisseye talip olanlar ve
dalıa ziyade malumat almak
bzon gayri marnµ) tütünlÇEi
1 mayıs 929 tarihine müsadif \isteyenler hisseye musip kıyçarşanba günü saat 10,30
meti muhmminesinin yüzde
12 ye ve kabil olmailı
·onu nisbetinde pey akçesini j
takdirde onu takip eden gün- f ve 926-6834 No ile müzayede
!erde füruhtu karargır ollitı;., şubesine müracaat etmeleri .(
ğundan talip olaniarın Sirke:
ve 16-5-929 tarihide saat 14
cide ayniye hanında Osmanlı 1 den 16 ya kaC:ar ihalei kat'ibankasının beş numaralı de~ ~yesi yapılacagından müştcri!eposuuda hazır bulımmala{ı
rin_,kizz~l veya biıvel,ale haıiiftn olunur.
~:vr
ı uıı:na arı ilan oiunur.
1.
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,R-usyaya cehri
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İstanbul icra dairesinden:

vila,eti
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RAKISI

ÇIKTI
birahanelerle

Kibar

balıka!larda

lüks

Kirahk

VE BEL GEVŞEKLİGİNE
En müessir deva Seroin

t

müskirat

Deposu İstanbul Sirkecide
İskenderiye oteli ittisalinde
Ali Riza Eczahan~idir. Taş
raya 150 kuruşa posta ile gönderilir. İzmirde Ecza depolarında ve irgat pazarındaki
Eczahanede bulunur.
.l\1erıner taşı

Son Saatin
6ıncı

anoninı şirketinden:
Mermer taşı Türk anonim
şirketi hissedaran heyeti umumiyesi şehri Mayısın on
ikinci pazar günü kablezzeval
saat onbirde Galatada Küçük
Rıhtım hanında dairei mahsusasmda içtima edeceğinden
heyeti umum:yeye dühul bak- ,
liı :11 ha iz olan hissedaranın
yevmi mezkürda muayyen saytte mezkur idarehaneyi teş
rif eylemeleri ve hisse senedafınr yevmi içtimaa takaddüm - eden on gün zarfında
alelusul şirket merkezine tevdi eylemeleri rica olunur.
Ruznamei müzakerat:
1- Mecltsi idare raporunun kıraati
2- Murakıp raporunun kı·
raati
3- 1929 senesi için mura4-· Meclisi idareye üç a-

sahifede santimi 25
((
50
«
«
"
80
«
"
120
((
200
«
..
400
«

fclgraf: İstanbul Saat
ilan muhteviyatın:ı dikkat
~ıunmakla berabeı bu husustr
mes'uliyet kahul edilmez.'
Gazetemizde ,nttşar eden
bütün yanların ha"l!ı
mahfuzdur.

. . .-· -..
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Vilayetler için: s~nelik 1700
altı aylık 900, üç aylık 500
kuruştur. Ecnebi meır.leket
lcr için: SeneEk 3000, altı
aylık 1600, üç aylık
ı 900 kuruştı;r
17 Ziikade 134 7
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Akşam 18,56
Y <ltsı 20,1;
İmsak 3,20

1Mes'ul1n6ddr: .... eiirn
1

[

.Ahone ~artları

fkffU! 16,00

zanın intihi!bı

'

Sinci
4üncü
3üncü
2nci
linci

=

Güneş 5,11
Oğ:c
12,12

kıp intihabı

.

ilıin iarifesı
Kuruş

Türk

5- 1928 sen<":.: bilançosu-

köşk

Göztepede Bahariye caddesinde 10 numaralı köşk
kiralıktır. Ağaçlı bahçesi.
suyu vardır.
Yeni ve temizdir. fstiyenleıin içindekilere müracaatla ...

Hapları dır.
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