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SiYASİ HALK GAZETESi' 
~Hl\'IET HALİT KiTABE-

PASifiK HARBi 
\r-----------.. -------·:.-.--'\ 

Yeni Mahsul için l F.ili!"inlerde 
Bata andaki 
Kuvvetler 

Teslim Oldu 
Hint Okyanusunda 
Japonf ar iki lngiliz 
Kruvazörünü Batırdı ' 

Ayrıca 21 Ticaret Gemisi ! 
Batırıldığı Bildiriliyur ' 
Vaşington, 9 (A~ A.) - Ame 

rika harbiye nazırı, Bataan yarım 
adasında çarpışan 36,890 kadar 
~merikan ve Filipinli askerin J.a 
oonların sayıca ezici üstünlüğü 
karşısında teslim olduklaPlnı, fa. 
<:at Korregidor ile karşıladıkları 
iiğer istihkamların muharebeye 

Partide, Başvekilin 
Reisliğinde Mühim 
iki Toplantı Yapıldı 

o 

İaşe Vaziyeti 
Görüşüldü 

Mahsulün Mübayaa 
ve Nakli Meselesi de 

Gözden Geçirildi 

-------------------------------------- :Ievam ettiğini gazetecilere söy. 
Ankara, 9 (TAN) - Mahsulüh 

orak mevsimi yaklaştığı için bu 
gün öğleden evvel ve sonra Partı 
3enel Sekreterliği binasında Bas 
vekil doktor Refik Saydamın re 
isliği altında iki toplantı yapmı -
.tır bu toplantıda Cümhuriye 

Pahalılıkla Mücadele 

Fiyatlara Devletin Müdahalesi 
Niçin Zararı. Olmuştur? 

Her memlekette devlet, fiyatlara müdahale prensibini kabul etmiştir. 
Bizde de iktısadi müvazenenin teessüsü, pahalılığın alabild'ğine artma
ırıaaı ve vatandaşların hayat ıeviyelerinin korunması için devlet mudaha
lesi bir zarurettir. Bütün mesele, bu müdahalenin şeklini ve şümulünü 
tayindedir. Bunu tayln ederken de her devlet, kendi iktısadi bünyesini, 
lcendl humsi ıartlannı göz önünde bulundurmıya mecbur olmuştur. 
Bizde de devlet müdahalesinin bugünkü vaziyete, memleketin iktısadi 
varlığına ve mevcut hususi şaTtlara göre hususi bir sıok ı almll!;f Hiıo;mı<lır. 

YAZAN: M. ZEKER1Y A S E ltT EL 

Hayat pahalılığına ve fiyat.! 
ların alabildiğine yüksel· 

ftlesine karşı, ne gibi tedbirler 
alınabilir? Bugüne kadar alman 
tedbirler niçin beklenen ve umu· 
lan müsbet neticeyi vermemiştir. 

Liberal mesleğe mensup liberal 
iktisadiyatçılar bu suale şu ceva. 
bı veriyorlar: İktisat kanunlan
rıa uymak lazımdır. Yani satışla· 
?'). serbest bırakmalı, arz ve tale~ 
kanununun kendi kendine fiyat. 
farda bir muvazene tesis etmesi
:ne imkan vermelidir. Arz veya 
talep lehinde vukubulan müda · 
haleler bu muvazeneyi bozar. 
Bugün görülen muvazenesizlik 
bu müdahalelerin neticesidir. Pi.
Yasa serbes bırakılırsa müstah. 
sil daha fazla fiyat bulacağını u· 
tnarak istihsalini artt1rır. Tüc · 
car daha bol kar temin edeceği. 
l'li görerek fazla mal getirtir. 
Mal gizlenmez. Serbes rekabe1 
ihtikAra imkan bırakmaz. General Marshalı ile blrllkte müza

kerelere lştlrAk ed~n ödOnç verme 
ve kiralama işi miidllrO M. Hopklnı Bu klasik görüş ve düşünü~ 

artık modası geçmiş liberal de • 
'\liderin nazariyesidir. Bu devir 
artık göçmüş ve bu nazariye de 
~skimiştir. Zaten bugünkü vazi · 
:Yete deva olabilecek bir ilaç da 
değild,ir. Cünkü bugün, dünkü 
Yazımızda da izah ettiğimiz gib~ ' 
ltıuhtelif sebeplerden dolayı anor 
:mal bir devir içindeyiz. istihsal 
tıormaı şartlar içinde yapılma • 
l'nakta ve hariçle olan ticari mü
:nasebetler daralmış bulunmakta· 
dır. Böyle olduğu içindir ki libe. 
:ralizmin vatanı olan İngiltere ve 
A.merikada bile bu liberal tedavl 
tarzı terkedilmiştir. Oralarda bi· 

Londrada 
Mühim 

Temaslar 
Amerikan G. Kurmay 
Başkam, Churchill 

ile 2 Saat Görüştü --le devlet fiyatlara müdahale zo • 
runda kalmıştır. Piyasayı serbes 
bırakmak, fiyatların istikrarını 
serbes rekabete terketmek demek 
bir kısım halkın zararına mahdut 

Müzakereler, Almanyaya 
Karıı Muhtemel Bir 
Taarruzla Alakardır 

bir kısım vatandaşların servet Londra, 9 (A. A.) - Dün Lon 
Yapmasına göz yummak demek. draya gelen Amerika genel kur. 
tir. rnay başkanı general Marshal ve 

Vatandaşların mahdut kimse - M. Hopkins Başvekil M. Chur· 
ler tarafından istismanna mani chilli ziyaret ederek 2 saat görüş 

T• I • B • emiştir. 

1 m e S 1 n 1 r Resmi olmayan kaynaklardan 
:>ildirildiğine göre, Filipnlerde 

M k 1 • 1 ~arruz eden Japon kuvvetlerinin a a e s 1 >ayısı 200 bini bulmuştur. • Tokyo, 9 (A.A.) - İmparatorluk u
mumi kararıihınm tebliği: 7 nisaaa 

1:tfr Sonu: Sa: 2: Sü: 7 Bııvekil Dr. Refik Saydam Ziraat Vekilı Muhlis Erkmerı 

Halk Partisi genel sekretiri dok 
tor Fikri Tuzer, Ziraat Vckilı 
Muhlis Erkmen, Ticaret Vekili 
Mümtaz Ökmen ile Meclis Grup 
reis vekilleri, Müstnkil Grup rcisı " Bulgaristan 

Türkiyeye de 
Dönebilir .. · 

--ı Ali Rana Tarhan, meclisin alaka 

M b 
A 1 h encümen reisleri bulunmuştur, 

Bu içtimalarda yurdun iaşe ya Köy Çocukl.ırı e C Ur) zi!et! geniş bi: şekilde .~edki~ e. 
dılrmş ve yenı mahsu1un muba. 

Çünkü Bulgarlar Ancak 
Şarki Trakya ve lstanbul 

için Harp Etmek 
jstiyorlarmıı! 

Londra, 9 (A. A.) - Times ga 
zetesi, "Bulgaristan ve Türkiye,, 
başlıklı yazısında diyor ki: 

"Kral Boris Almanyaya on beş 
gün kadar süren bir ziyaretten 
sonra memleketine dönmüştür. 
Kral Boris Führerin arzularını 
öğrenmek üzere Almanyaya çağı. 
nlmıştı. Alman devlet reisinin e 
mirleri ne olduğu önümüzdeki 
günlerde anlaşılacaktır. Şimdilik 
birbirini tutmayan bir sıra şayia. 
lar Balkanlardaki prooaganda fa 
aliyetini belirtmektedir. 
~ Sonu. Sa· 2: sa: 6 

Bir İtalyan 
Kruvazörü . 
Batırıldı 

Tahsile Tabi Tutulacak 
Yeni Layihaya Göre, Öğretmen ve Eğitmenlere 
Köy Halkını Yetiştirmek Vazifesi de Veriliyor 

Ankara 9 (TAN) - Maarif saire gibi mecburi bir sebeple 
Vekilliği, 

1

köy enstitülerinin ve kurs veya okullara devam ettir -
köy okullarının teşkilatlandırıl - 'niyen velilt"r için de cezalar der 
ması hakkında bir kanun layıha oiş edilmektedir. Mesela bir tale. 
sı hazırlamıştır.ı be, devamlı veya aralıklı olarak 

~en 6 ava kadar hapis cezasın~ 
mahkum edilecektir. Diğer tarnf 
•an 18 yaşını bıtirmiş ve 60 yaşı· 
"t ırprmPmic; kövliilernen bölge o 
kul binalarının yapılması işin. 
nlda 20 günü geçmemek üzere 
"';:ılıc:ma mPrbııriveti konulacaktır 

Bu layiha ile öğretmen, eğit _ bir de~~.yılınd.a 30 gü·n· devaı;tsı2 
menli köy okullan, pansiyonlu ve hk Pttıı:rı takdırde velısı 15 l!un . 
pansiyonsuz bölge köy okulları, ================-========== 
Akşam okulları, köy meslek kurs s·ıNAN ·ıHT.lf AL·ı ları namile nevilere ayrılan bu 
okullar ve kurslar, talebe ile bir 
likte ayni zamanda köy halkı ye 
tistirmekle mükellef tutulmakta. 
dır. 

DAHi SANATKAR iÇİN EDİRNEDE 
CAMii AVLUSUNDA 
iHTİFAL YAPILDI 

SUL T ANSELIM 
MUZZAM BiR 

Libya da 

Öğretmen ve eğitmenler kö)l 
halkının milli kültürünü yüksel1 
mek, köyün ekonomik hayatını 
değiştirmek için ziraat, sanat ve 
teknik alanlarında köylülere ör
nek işler başaracaklar, tarihi e

Romm el'İn serleri ve memleket ~üzellikleri 
ni sevdirecekler; gençler ispora 

Yeni Bir Taarruza 
Hazırlandığı Seziliyor 

-0-

ltalyadan Tayyare ile 
Libyaya 22 Ayda 10 

ılıştıracaklardır. 

LAvihada en mühim nokta da, 
köy çocuklarına mecburi tahsil 
konmuştur. 6 yaşını bitirenler 
ilk okullara girecekler. ilk okul. 
lan bitirdikleri halde daha yük
sek mekteplere devam etmiyen -

Bin Asker Nakledildi 'er mecburi olarak meslek kur.!! 
Londra, 9 (A. A.) _ Amirallık larına gireceklerdir. 

dairesi, bir İngiliz deniz altısının Avrıca çocuğunu. hastalık ve 
orta Akdenizde sekiz pusluk top ' 
larla silahlı 10 bin tonilatoluk bir 
İtalyan kruvazörünü torpilliye -
rek batırdığını bildirmektedir. 

JJ:laltaya şiddetli akınlar 
Malta, 9 (A. A.) - Carşamba 

akşamı neşredilen tebliğ: Düş -
man çarşamba günü üç saat fasıla 
ile çok sayıda bomba tayyaresi 
teşkilleri kullanmak sistemıni ta-

1:.W .::ionu Sa: 2; Sü ı 

Ekmek Fiyatı 

1 O Para Arttı 

vaa ve nakli için vücude getirile 
ı::ek teşkilat etrafında mühim go
rüsmeler yap1lmıştır. 

Hükumet, daima tekrar ettigi 
!libi müstahsilin mahsulünü kıy. 
metlendirecck ve bu mal, sıkıntı 
va düşülmeden jstıhlak merkez • 
Terine en ucuz ve süratli ''a•ıta· 
larla sevkedilecektir. 

S. Cripps 
Kongre i 

• 
. Anlaştı 

Hindistan için 

Avustralyanınkine 
Benzer Bir Anlaşm 

Derpiş Ediliyor 
Yeni Delhi. 9 (A. A.) -Cripps 

ile kongre şefleri arasındaki mu 
zakercler neticesinde başlıca nok 
talar hakkında umumi mahiyet
te bir anlaşmayn varıldığı öğre. 
nilmi tir. 

Tesbit edilen formül 
Yeni Delhi, 9 (A. A.) - Mister 

Cripps'in müzakerelerile ilgili va.. 
ziyette çarşamba akşamından be. 
ri daha fazla iyice birliğe .meyle 
den büyük bir degişiklik olmuş -
tur. Müzakerelerin kesilmesi ih
timalinin ynine şimdi l:l!~ .an~a.ş. 
ma havas1 esiyor. Bu d~gışıklığın 
~rşamba akşamı geç vakite ka -
far devam eden hararetli müzake 
reler neticesinde bulunan bir for 
mül üzerine hasıl olmuştur. 

Bu müzakerclere Rooscvelt'in hu
sus! mümessili Mister Jonson, Mlstl' 
Cripps ve kongrrn!n icra komitesi ü
yelerinden bir ı.ısmı işUrak etm\ t r 
Öğrenildiğine göre. tesbit edil 

formül Hindistan için Avustraly~nı -
kine benzer bir anlıı!imayı derpl!i c· 
diyor, tar Sonu; ~a: 2: Stl: 5 

olmak için her memlekette dev- müşlerdir. General, dün akşam Amerika, Türkiyenin 
let fiyatlara müdahale prensibi. ga~etecilere şu beyanatta bulun · 

Fakat Yarım ve Dörtte 
Bir Ekmek Satışlarında 

Fiyat Değişmiyor Eski Mısır Başvek·n 
Ali Mahir Paşa 

Tevkif Edildi 

lli kabul etmiştir. Bizde de iktisa muştur: T arafsızhnı İl!ift Beher çuval una 7 kuruş zam 
eli muvazenenin tesisi, pahalılı - "- Bir kaç zamandanberi İn. • !I ~ yapılması üzerine, ek~ek fiya~lw~ . 
ğın alabildiğine artmaması ve va- giltereye gelerek kurmay şefleri Her Şeyı Yapıyor rının da arttırılması lazımgeldıgı Koca sınanln 'n muvıffak eserlerlnden biri . Sultan Selim camii 
tandaşlann hayat sevi~_elerinin n~!e gör?şme~ .as~_eri km.:v~tleri Vaşington, 9 (A. A.) _ "Re. yolun~a fınncl~_r ta.rafınd~n yapı Edirne 9 (Ta)n - Büyük Türk mun dehasını belirterek vücude 
korunması için devlet mudahale. nızın gelış~esını ~ormek ıstıy~r· uter: Amerika Birleşik devletl~ lan mu~acaat dun fıyat. mur.ak~ - :;anatkan dahi Sinanın 354 üncü getirdiği ölmez eserlere dair nu· Kahire, g (A A.) - Carşnmba 
si bir zarurettir. . :ium. Amerikada ınsan kuvvetı • ri Türkiyeyi tarafsızlık siyasetin ~e k~~yonun:oao tedk~~t~mıt ölüm yıldönümü münasebetile bu tuklar söylediler. Bu arada yük akşamı nazırlar meclisi tarafın . 

Mesele bu müdahalenın şeklini nin tam sE>ferberliği ortasındayız. de tutmak için elinden geleni YSR tır. w• omısyon gram ır e '!Ün burada, Sultan Selim camii sek mimar Kemal Altay mümta. dan neşredilen bir tebliğde de -
\1e şümulünü tayindedir. Bunu ta Harbe girdiğimiz zaman silah al ;naktadır. Vaşingtonda teyit edici me~n on kuruş on. p~raya satıl avlusunda muazzam bir ihtifal ıir Türk şehri olan Edirnenin Si niliyor ki: 
Yin ederken de her devlet, ken- tında 1,800.000 askerimiz vardı her hangi bir habeı;- olmamakla 1 masına k~~r vermış~ır. Fak~t~ yapıldı. Halkevinin tertip ettiği nanıl?-. mu~telif ?:luJ?taki eserleri Şimdoko Başvekil Nahas Paşa 
di iktisadi bünyesini, kendi husu O zamandanberi a!';keri miktarı beraber, Alm.sııı ,kıtalarının 'Tür _ 3~J. f.~m Y~.!11 te 1~.ek ~skısı bu ihtfalide umumi müfettiş ve. le suslenıp tarıhı bır kıymet al askeri vali sıfatile hareket ede -
si şartlarını göz önünde bulun.• cabuk arttı. GPr'Pn RV ~ veni fu kiycden geçmeSine muvafakllt e~ ~! 1 

.. u~_şa.. ort e ır e mek kili ile diğer hükumet erkanı, ka dığını tebarüz ettirdi ve bu eser ek eski Başvekil ve Kralın eski 
durmağa mecbur ol~~ştur. ~ız kateşkil ettik Yaza karlar hPr ay mesi için so;r,ı zamanlarda Türk te yuz ~araya satılacaktır. ı !abalık bir halk kitlesi ve mektep le.r hakkında iz~hat verdi. Hatip, başmabeyincisi Ali Mahir Paşay ı 
d~ dev~et :nüdahalesının. b1:1gu.n. 4 y~ni fırka kurulacaktır Geni$ hükumetine bazı tekliflerde bu ~ Diğer tataftan ekmeğe konu . '!Pr hazır bulundu. ~ın.anın eserlerıni .yabancı mima devlet emniytile ilgili sebepler _ 
ku vazıyetıne, memleketın ıktısa arazıdf' zırhlı fırkalar manevra lunmp~ o1m~sı rnuhtem~l ıgörül • hrn mısır mıktan bugÜ;tıden itiba lstikliıl marşınını müteakip sı. rının şaheserleri dıye anılan ese den dolayı tevkife karar 'er. 

8lfr Sonu; S~: 2; sa: 3 vapıyor.,, ;11'fr Sonu: Sıı: 2: Sil: 2 mektedir. r ., ırt:tı t)~t.:dÇ yirmiye inditjJroiŞtfr. r·asile söz alaı;ı hatipler, mcrl:ıu - ır~ Sonu: Sa: 2; Sil: 1 miştir . 

.. 
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tmnbdl 6 ._,. aı. • I • lK'hıırCl 

c1an: 4113440 - • ._ •• .,. "' ,u.. iLAN - BlRtNCt DAVET =:, ..;.:._~-~ ~ YAZMACI YAOOKça ARA OMNIOM ŞARK SINAi 
~ v~:! ::,~ m::; ithalatçı ve lhracat9 Birlikleri J ANONiM CIRKETi 
ba<:ZCdiıcn ve c2~ ~ ..._ Umumi Ka.ı.:.pt..::.:nden ~ b kmtiruı tevfik• dıll ~ - U '"4' Blrtnei jçtimeda bmmen IAztm gelen dl>rtte üç 1ımc mevcut olma-

kdiri 
dJ#mdan TJcaret kanununun 386 rncı maddesine tevtftCafl şlrketlıtıh hht-

ta kıymet ı:ııaM ıh• :S 1 tık ... .,... - m~-....A~ -~ ........ -.. ..... ~n-ek"- --'arl ....,,,_. "'"'"'"'""""" ~ num o:uuın .., ~· an 1942 eenf.fl! Mayısınm 11 inci Pazartesi gi.ınü saat 11 de Gala-
tarnamına (3520) ı.. ~ .._.., ._ ta1lb..clıl!ıl1 teY an hakkında g6rilşillmc'lt Ozere 1azmacı ft 1lıda Ünyon banınm beşinci katında 67, 58 ve 59 Dumaralt odalardald 
edilmiş buluwın. &JIMlçtnde A.m9- 19'42 Camıı gtbıü saat :M ıe Gelate ömer Ablt şh1cet merltezinde toplanacak tevkalAde :umumt heyet Jçtlmama yeniden 
vutköyünde &c. ~ -*ııtnıcla lw•ııdıl Bll'flkler ifiltna ııalom.mda yapılacak topbınb:Se hazır bQlun- claftlt ohmurlar. 
eski ve yem 4 ııw• ...,,:two- 1llllhın rtıee ""-"'ur MÜZAKERAT RUZNAMESi. 
kulun 460 hisse ~ ~-- -.,,.,.._______________ ·----• ~ ~ ' 
alt 363 hl enin ~ ~ - F 1 - Ticaret Ve.ltAletiniıı. 2 maddenin şirket dahili nir.ımnatnC6fne 
karar verilm1ştir. Merzifon evki Hastahanesi lltrvesi bakkmdakı teklifi. 

GayrlmenkulOn .._.. - ,..._..,. Sahip oldUll"bın hisııe mlkktn ne ohusa olsun bilfımum hisedarlann 
Bir tara.tı ~CI .eft8llt ... , •• IW Bactab·-r;g-inden: . içtima ta~rı bir hafta eTI·el hıs e senetlerini veya banka mnkbuz-
fıçıcı mağazası ııwWll, ~ taraf! st- , S r'" larmı firket merkezine tevdi etmeleri rica olunur. 
taiye karakolunun b&bçıeıııl djpr bir A !Jn fııorefte bir b rlnd sm1f h em§ire. 30 liTa ikTeOc btr fktncl 111-
taratr kayıkçı LIFr ~ 1:mJBfı Blll lıilın~. 25 lira 6cretle S h ~be.klcı hizmete tılmocokbr. Hepsınin 

~ laıeCierlne JlSveten btrer er tayi.o bedeli tahakkuk eWrlleceklfr 
rabil tnrlkiAm ile mabdllıt ~ ar- ~ ~ lı:endtkriıı a ttir. 1-6-942 g'llnQ 't'az.ifeye ba:).aımcakt.ır. . 
şm mJkturtnda to-el1 ~ bap ~ ........ :yruııh e\'&lfı b!ltt hrtekl ler istenilen enma sarih adre:.ieıbıl 
dir~ ahşnp em ı.n.th kıııl> ~ euttt yie n1hayet 1-5-942günilae k dar haDe bıış tabıp.. 
dan zeımm :mermıw ~ 1ıftPJla gt- Qkwı ~ lfwmdtr. 
rlllr. Solda {iç b !ı1ııı c*den ya ll&::ufbderdcn aranı! cak evsaf: 

.t. - Olnv7~am olıruık. 
ve do~ olan ve allmdll bodnmıtl B _ Tlirlc ve TQrlt tabttJetlnde olmak. 
blıhman b1r od:ı. arkada Mımi-' el--
mento kaplı matt.ı. ocıı*. .ı>tt t.eaPh C - Yqs 4(1 dan yukarı olmem21k.. 
dol21bı, ortasmda ~ ~ D - .A9gmi :ftd m-ne bir hastahanede ~~t d>~ mftesırceede fil• 
mutfak olup ar.katııılıi ....a(ta c*ı - ,..._. bulımınat: ~cJıut hast<ıb krl mcldcp nu:ıztınu olJRok.. 
lan bir kapı, ı:nuttlık 1Qlnde lrlıpa o- iatr.:nnen CTTak. 
lan ve blrmci kaıM ~ UMrdiriL 1 - Eh1I - ~ olduğu h0"'•ıda taııdlJıı.tt thd-

altmda zcınin:i k• --- dDteti ~ lııllber. .,e teneke!.i menw M1l ._. ~ , , ~ıe~ ~ '91ey&hut ~ dan aldıtı ft9llaı '"7" ..-

mahallidir_ 1 _ lJd dah' Notar --S.. 8111Mt ftlPGl'9. 
Birinci kat ~ iDerdlıu:ıie Ot-' • _ D, adet~ ~atı. 

Jnlan bir sofa Oa!ırhıe ~ odlil mfll'
d ven altı kiler, mermer- t8lh ~ts ~ içil: yalnız D. moddesbıdE!d ewıof anmihn!yaonkbr. 
lavabohı belAdrr. Arka CıEıpbedejd oda , ~ blı eorımtı bci2 okınlnr tercın edilccek!erdtr. (%741-4092) 

de. 2leIJlini çhıko etratl d8arir par-
maltlık korkulukta b&Dtomı ~. 

lı<tncf kat Merdhıoen t-.r csmcttftn
Ja kapatılmış bir IOb berine & 
cephedeki şn.bnişl! olmak e.re ac 
oda. sofada sabit bW 7Uk 'Nni«. 

Çetı: Ah&aP merdiyenle çıkılan bir 
oda ve burodmı .-cfien ahşap tıesgtın., 
üstü ve davlwnb&Eı gıalvnnizll sac c>
:tan muttnk me,.~Sllidir. 

Btnanm dabl!L'tl ~ *8ıırm ne 
cephesi Ynilı bo)<all. 1ert.os, elal:ıtdk 
tesisatı, hnrid ön cephede il1-d ..._ 
ta d ortada bit' ,ahnış! -.-d!ı:. 

Çatmm i\stll kwııen yerli Ye ıt.

tnen Marsilyn kıremidl ile ortüllldftr.. 
i1d yan cephe kapiaması aniı"e muh 
taç bir halde o.lılp aıtda ~ 

Mtmıtaz oturmaldmdır. 

Muahası: Omam mımnha8l rMCn 
arşın mnadm (Q ıı:ıı*!e ~bbe1 

olup bin:mm SGhetw - met.re mo-
r. bbatdır. 

Kıymeti: (hyı h 0 1'lııt. 1 $ ıd1t-

ğu mevkiln fareOır:ııa, .....-~ 
ye olan mesa~ aillbııtwıaw& -c»
duğa ira~ Ri..ıım -...ı - ...... 
men tamire mlJbtılf 
emsal tıin alım ,.. ..._ pjy w 'na 
eor-e arsa ve btııaom 1 ms CJl20t 
lira kıymet tııkdir ~. 

t bu ga:yritnenkulDııı ıtrtttrrn8 ..... 
nam 16.M/942 ... •ıirtdfın mhe! eu 
41/3440 No. ne ~iM ~ i.. 
dairesırun mu~ ~ IMl'
kesi.n gilrebilmC"Si -..... mıcmtır. tılırdıt 
yazılı olanlard n t:ııda m r ·- •-'
l''llak tiyooler - şa"• ~ -
41 3440 cbsya ?.:ô. slyla ~ 
m ae mümcnat «*&elidtır. 

2 - Arttt?"maye iytinlk için yukn
nda yazılı kıym.ctn % 7,5 'l'l:isbetın

de pey nk~ı ve,. mılll b+r bruıka
nm tcminnt ın ı.:tı.buım ~di ~ 
celdir. {Madde l'!M) 

3 - ~ satllbl akıcakhlarla di
ğer aUikndarlarr.ı "I! :irttfak hakları 
&ahipl nln gayri Aıcntrul uzerındek:i 
haklarını hususi~ :fa.17 -.oe ~ata 
dair olan iddielarwu :ba ~ tari
hinden itibaren 15 gün ~ e.nıkt 
rn b t ler ~le b.irlJ.kie t11&ıwi)ııeti
mıı.e bildjmı ~ ıcap eder. Alıılıi 
halde haldan t pu s:ıclm He sabit of
rnadı ça sniış bedeınun pq~
dan h rlç kıihrlm. 

4 - Gö::t.erilc"l günde arltırmaya 
iştirak cdcnlcr ı::rttınna ~ 
okumu v lilzuınlu rnalömııtı ahnii 
ve bunları tamamen h'"abtıl etmfe Ad 
ve ıtibm.- ohmurlaT. 

5 - Gay.rirner.kuı 4/Sl'941 tc.r1htn
oe Pazartesı guuü s: at M : 16 ::ra 
kadar İstanbul Be mel İcra memur
luğunda üç dcta b ğnldıktan soon. 
en çok nrfitrana ihale edilir. Şu ka
dar ki, arltmn.a bede!1 ~ memrnl 
için tııhmin edilmiş olw kıymet n en 
az C1. 75 ini bulm k ~ satış 15tf)oe
nın laca ına rtlçhmu olan di er ıı-
1 caklılar o gayri. menkut De k! in 
edil ı i e bu suretle ruçhanı ol n 

lac klarm mecmuundan f.ıızla olmak 
ve bundan ba~ka p~raya çevirme ve 
pay{ tırma masrırllıınm tecavüz et
mek §arlt.xr. Ş:ıyet böyle bır bedel 
teklif edılmczse en çok artttranm ta
ahhüdu baki kalmak iliıere arttırma 
10 gün dnha temdit ed1letclc 1415/942 
tarihıne tesadüfen Per emtie glimı sn-
21t 14 - 16 y ka.cbır 1 lanbul Beşinci 
icra memurluğuna arUınna bedeli 
satış ist yenin l~ ~çham olan 
alacaklıların mecmuur.dıın fazla ol
mak ve bundan başka paraya çe
virme ve payl şinma masrafl:ınnı 
tecavuz etmek :wU,.lc en çok arttı
nına ıhale edilir. Böyle rnzla bir be
delle alıct çtkııu:sıı ihale yapılmaz 
ve t tal b düşer. 

6 - Gayri ınenk\11 kcndlsfne ihale 
olun n kimse dedlal vt>.18 vertıen 
mu 1 t ıçlnde p r&1'l verme%3e !bale 

f ho un rak kendLdndC'rı e't'

yu k tekJl!tc bulunan ldmıoP. 
oldu u b(>delle almry'n razı 

o , rll7.ı <W:ııu veya bulun
hemen 7 gun mftddetle ru Uır· 

m y çı rı!ıp en co~ arttırana ihale 
ed lır İki ihııle ım:ıı:tndaki fark ve 
geçEn. günler için % 5 den hesap c>
lun c k fııız ve ~er zararlar aynca 
hükme hacet kah'naksrzm memuri1'e
t m zce lıcıdan Wısll olunur. (Mad-
d 133) 

7 - Alıcı ar:ttmnıı bedeli barlcln
ii k y lntz tapu fer ğ hareını 
to ncl \:akıf 'iz bedel nt vt? i-
.. ı. k l mec-
b 

Baıd:f,. Q;n-ahpaşa Zührevi hastalılda:r hasta">cieıiyle Zey~ 
d Dutmı~ t<;taı\bul ~ ve Üskildm' sari hastahklar mücadele 
mıerlteded hn;rvıı:nab 1ç1n almacalt 25300 kilo saman ve 20f00 kilo kuru 
ot açllr: ~ konırlnmştar. 'Mecmuunun tahmin bedeli 4366 lira ve 
:ilk ~ 327 Ura 45 kuruştur. Şartname Zabıt ve M'ttamelftt Müdür
lıittil kalerırlnde gOrmcbDir. tbale 'l7 / 4/942 Pıumtesi günü .ast J.4 de Dai
m.1 EocOmende ynpılaalktır. Taliplerin Dk teminat mftkbm "78 mek-
1Qplm:ı w 94J 71lma ait Ticeret Odası ~ ihıııle gflırrii rııttay,.en 
şaatte Daiird EnctbneDde bulımmıılıın. ( 4398) 

Kambiyo Memura Alınacak 
T. C. Ziraat &nkuıı Umum Mftdürtüğünden 

Anltaa. ı.ta:atıu:ı ve hmtr şatıeteı lrutwdıe c;etşta ıhaııılc ,.. ~ ~ 

~ ---- bturfim?eri dalreıııılnde 8S - 210 lira ~ ... ""'* .... 
-.na Jatdalo ~'7'0 menmıu, şef~ .. flllil. pb •llilr. 
.,_ ~-•:mılhwt ftı8dhn' ııunlarth=. 

1 -~ 1'8P4nlf o!mak. 
ı - • - .. Dle:maaıt W7ll- o ~ ~ ......., allM1I. 
ı - ı...ı&w- ... bir bııal t.ıannwwıı.U, 
• - ..... ,...... Mrden ~ otuz ~ ,.ı-ı tfwa .. 
il - 9'ıt,.. fllJI w;lııdlll itin ciııhl ....- •wııt., • iPoııilde ~ 

......... ohllat bıılumıak, 
ı - llaww-. ı.cm.-, 1.'rnn w 8atwdtw .,...._ hııltcldy~ vütf 

fıdW+ .. f'Ba mllıerdıen lkiltDe ~ olen'- tıeıdt\ edfteceldtr.) 
~ - t.ılı ı .....al .._ - a lak: ..,.... • • -..a;,. 

ll:ısMıt ....... 
s- .,r: ... ••z•0 - ... - ,. ... ., b'1ahrl JııııllıtLwtııı ,.._,..,. J"ımlıı ..,._ 
bJıı*dtr • 4 MS t.rlhmde bir ehltyet tmtrhantna ~ tat.ıac~ll!'dr 
C..- ................ Mn 'al. ı-tr -·· lıı t ......... ~ 
~;ı......, ,,,._,.... -.+J'\ ,.,...., tnn ~rtrr ,.~, 

Borsa ve Osmanlt Bankası 
Komiserliğinden: 

Kn1sen v,. c:vsn elektrik Ttirlc Anonim Girkctt?rrn 400,000 1lra se:r
ma,.emrl \C'm•ıl eden her bhi ftlbarl %5 lira lttymettn~ hAmm~ aft 
( 16,000) hi " ı; nedi Bors:ı Medismin karem ve Mol'i:rc Veklıletirım 
tasvibi ile 9/4/194 tarihind Borsa kohm::ı ith:d edftmişttr , ____ ._. _________________ , 
Askerf Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Ticaret ·nc1en: 
A ağırla mikdsr ?e ~ ynzılt 16 em matzC"Tre satın a1macslrtır. 

Bn ınMsememo şarl:ı:ısmeleri her gün ıBit 14-15.SO kn& r Ticaret Şu
besinden almabflD'. 

İS'teldiler: T~ mektuplm:mı ~ gQn6 ak;z;.mww kadar '1"k::aNt 
~ ,,er:ıniş otmahdır. 

?2 Knlcm çdtt. .. Husus! m~ w evsafta,. 
:90 .Adet ette "muhtclıf b11y1ik1Qkte.. 

J8 ,. Elmaıtı "ZJmparn t3$I bilemek Jçtn,. 
7 • .. "Rokvcl sertl i için• 

2&4 • ?.nnpnrr taşı 
DO • A~' bSJ 
&n • Makkap kovanı "U-JOm'n1 m !t1rnp tefn., 
211 Amerllrnn yn !:l '"200-300 mim. 0 .. 

i80 • Helczoru mak ap 
'100 Kllo Yaylık ~Hk tel 
500 ,. Ynybk şerit 

1000 .. Klor ko!yum 
2 A~ PYrorrı tre 
1 .. ScrtJ 

2000 Kilo 
500 ,. B 

d t clmasiyle beraber" 

(2394 - 4193) 

Nafia Vekaletinden 
Ek:si1tmt"TC lı:ı;mular : 
ı - Su İşleri Altmcı Şube Mtldfirlültfi mmtak SJ dahntnde Seyhan 

s:ı# sahil =mrama ,,e deşarj şcl>ekE'Si'Yle sınat tmalnu Ye işletme btmılarl 
inşaatı ınuhammm kc "f bedeli vııhıdi fiyat eıası fttırindcn (3.818.040) 

liradır. 
% - F;Ju;iltme 15.5 942 tnrlhlne msthym-ı Cumn 1,t1trl\ St?at 15 de An

k;rada Scı işl<"M Rcu:llfr,i bmnsı çindc toplanan Su Eh<flt.me komisyo-
na odasmda kap:•lı 1.arf u le y pllaca trr. 

S - İ tekliler c tme rt · muk: ' le proJt'Si. baymdlrlık 
işleri genel rtnarn , umınnl lE'li fenni "ıırtn~P>·vlc husus1 'l:e 
femd şartname-lem 'f' proj u b ınrl .. Su 1 l rl Reisllğtn-
don alnbillrl r . 

4-E lt "'' ckiçn 
luk muvakkat t<"l1ln: t vcrm 
ti~ gtın evvcl el erir.de bu un v 1 birUlrtP bi• dflck~ ık- N füı 
Veldllettne mftr,,ı.-a t eder k. bu işe m::ıhsus olmak Qzere veınka nlına
k?rt ve bu veslk vı fbraz etm leri ş rttır. 

Bu muddet ç nde v ika ta binde bulunmıyanlar ckr.IJ1meye istirak 
~1...-

5 f~kl Wrlr tc-)-'Pf metnuphnnr ikinci maddt'dl' yazılı ~attcrı brr 
9Rılft e<rr lLOP. k dar Sn İşleri R 1 ne m buz mu abVmdc vermeleri 
lbnndtr 
~da olsn ~('fkmeler kahul edilmez. (2456) (4235) 

Mutet'akim vergiler, tcnvırat ve 
tanzıfat ve deli ıl•ye ~mtnden mi.it -
Yellit beledıye rüsumu ve mutCl"akun 
vakıf icare t alıcıya ntt o1m yıp rt
tmna bedelind"n t nzfı olunur. i bu 
g yri menkulü 480 363 h <' • yu
karıda o t ihtc İ tanbul B -

u 

KAYIP: fş Dank Sl İstanbul şube
sindeki 10062 Ne. hı tasamı! hesa 0 

btmda kullandıs,:un mfihürQ zayi et
tım. Yenisini ynphrnca ımdnn eski
sinin hillanil olmeaııı-roı ılftn ederim 

Şlıll Terakki lireslnde hademe 
Sa!m oljh.ı Yusuf ----

iDARE MECLiSi 

,_ Basra ve Bağdatta Manan -, 
Bulunan lthalôtçllara .: 

ithalatçı Ve ihracatçı Birlikferi 
Umumi Kôtipliğinden 

Türkiyeye ithfil edilmek iÇin Basraya kadar 
getirilmiş olup oradan sevkedilemiyen mallann bir 
an önce Türkiyeye celbinin tcshili yolunda hükfıme
timiue alınan tedbirin süratle t.atbikine geçnmck 
here ba gibi malları olan tthalatçılarımıZll'I bu 
malların dnsini, miktarını, markasını ve mümkünse 
hangi vapurla Basraya geldiğini gösteren mufassal 
birer liste ile 10/4/42 tarihli cuma günii öğlene ka
dar ummni kAtipliğimiz bürosuna müraeaat etmeleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

•• 

Deniz Le,·aıım Satmalma Komisvonu İla . nları 

İhtiyaam:ız olan 1000 m~ kurfUD i:zobl tabkımm 11 • .(.!K2 Cwnar
.._ rıaat 11 de Kwc;au t b9lwwm Deni2 LeorMmı Satmalma komls
yomında pa.aarlığ.ı yapJlaıcalctır. isteklilerin beDi gün 'Ye saatte me'Akir 
komisyona ~ ilıAn oiurftır. (4369) 

- , • r; , swı 
1 - Tarat.madııın tanin edficc k 9 - l1 mim Ç5 bakar çıt-

bmrtan .fennt prtnsmeırl mtıdbince haddeden ~ suretiyle 8'280 
kilo elektrlk kabkıııli imli ettirilecektir Beher Jdlcıstma tahmin edilen 
bedel 115 lrunı,.ctur. Bu • ait ~ııİc· 1'1.4.942 Sah günü saat 15 de 
~ buhman Denis ~mı Satmalma koınls,orıunda TclPllıa
caktır. 

2 - ıtaa tenWoıdıı I083 :..a n kuruş oillp şartnamesi her g0n iş 
ııaati da1ül1nde mezker Jtom.lsyondnn bedelsiz ahnabntr 

3 - İsteklilerin beM gün ve saatte 2490 saytlı km
0

mırmı ıstroil:t ..-e
saikle btdilde adi 9IÇ8ll komisyona miırncaa&ları .Mn olunur. (4368) -

~ adet boy gamfd~ 
lGQ .. tak• pmyq'ı.ı[ 

T. bedeli 
Lk-tı Krı, 

00 
00 

K.u temi ,,.ı, 
Ura Krt. 

rm ııo n43 38 
1 - Yukartda dJıs, m!ktar w tahmin bedeli yazdı ftd kalem gamses 

le J4 Nlsen 94.2 Salı g(lnO ..at 15 de pazarlıkla eail!nWlll :78Pllee8k.br~ 
! - Şartna:rıle ve numunelerini görmek istiyenlerlri ht>r gün ve pa-

:nrbia iıtin* edeceklf'rin de belli ırın ft SNtlte 711kDnda ymıh miktar
daki W>tnailaıi7ac, birlt"kte Kasımpaşada bulanmı ~ milnıcaat

( 4367) -llOO A&!t Dolap ldlidl nüm nnert _,.. 
~ ,. 4ftVPQ malt yuvarlak kımm slf8ld M - ti mim 
ile) .. " ..... ,. lfl-l?'i .. 

)40 .. • .. • • • ?:8 - 17 .. 
~ • • ••• ,. ?9-111 .. 
100 .. .. .. • .. .. Z2 - 21 .. 

~ D6züne Dtb e!e 12 pusluk 
ıı> " Yarun yuvarlak ~ 12 pllBlıl*. 
)() .. Düz eğe 14 pusluk 
111 • Yarım yuvarlak efte 14 pushlk 

S • DOz e!te 16 pwhık 
5 "' 'Yanm )'ttvarlak <eğe MI pmltlk 
5 Ton Saf kfilçe tut.ya 

Ta:'kanda yaaiıı 13 kalem muhtelif cms maheıiEiAtı 13h/942 Pa
zartesi gtmft saat 10,30 da Kasımpaşada bulunan Denn 1-azun Satr
n«hna lromtııyonun<b pa:zarlıkt yapıl acakttr. ı~ belli gön ve sa-
att.ıe ~ komısyonııı müracaattan ilAn olunur. i4310) -"1 1 - n M1ırt IM2 günti laıpolı z arlla yapdan eksnt~e tekltf o-
hman ftyatlan gali g6rtlleı 105 000 kilo on beş kalem nu~dn« )'8$ 

~mı 13 NİSAN ~ Pazartesi günü saat 15 de pazarlDtla eksiltınesı 
yapdacekbr. 

% - Tahmtn cıhmen mecıH bedeli 17412 lira 50 'kwtıf o1'tıp, .ilk te
mtna1ı 1285 lira 16 Jnıruştur. 

3 - Şartnamesini ~nneit l"(! nJmak istiy~n her gQo ve pazar
lııia ~k edect'kll'rln de belli g(in ve seatte ~ buhman ko-
ı:ııiqana müraeUUan.' ( 4323) -Bir Adet Dizel Motörü Alınacak 

250 - 300 eıııft beygir !ı:aoettnde tanı dtzS ~ incelr.., 'ft dam 
öpf bir adet maU'r ahnM:alrtIT. fstettlflerln her gftn kooııilyonll mOraaıat
la şartnamestnf ~elen ve en gec 15 N1ııan IM2 ıtOnO akşlmma kadar 
Kaamt:ıa•adıı bulunan Jrunisyona tekllflerinl n.nnelert. (4324) 

6!m ______ ... ___________________ , 

MATBAACILAR1' 
ithalatçı ve 

Umumi 
ihracatçı Birlikleri 
Kat~liğinden: 

Kağrt mutnı~ ve tatbikatına ııit tevzi plAnmm mznn dolavTsi:yte 
Hizumhı görü~ ma](\mat ve izahatı vermek üzere 265 say1lı Koor
dlnasyon kararının şı.1mul0 haricinde kalan işlerle milstegD bıl!ımum 
matbaacılann 10/4/9'42 Cuma gl\nQ saat 16 da G::>lııWda ÖmeT Abit 
hnnmda Blrllltler İçtima Salonunda yaprlncak toplımtt hazır bulun-

1 maları rica olunur. ' ....................... , 
lzmi+ Deniz Sa+.n Alma Komisyonundan 

Omi Knosu M. Bedeli Teminatı 
Lira Lira 

l'Coyun eii 100.600 100.000 6250 
Stğır eti 100.000 80.000 5250 
Koyun ett 50.000 50.000 3750 
Stğlr eti 50.000 40.000 3000 

ı - Yukarıda cins ve mlktarlart yazılı etler ayn d6rt şartnamede olmak 
-re nyn ayn talipler,. ihale olunmak wrctiyle ve kapalı zarf usullyle ek 
siltmeleri 16 Nisan 1942perşembe gOnü saat büyük partllt!r 15 ve diğeri 16 
da İzmitte ter-sane kapısındaki komisyon binasında yaptlacaktır. 

2 - Şartnameleri yukardan Stra ile 5, 4, 2.5 ve 2 lira bedel muk.abl 
llnde İstanbulda Kasımpaşada Dz. Lv. Satmalma komisyonundan ve ko 
komisyonumuzdan oltnnbilir. 

3 - isteklilerin bu işlerle ilgili olduklarma dalr Ticaret vesikalarını 
ve 2490 sayılı k nunun tarlfatı vechllc tanzim edecekleri tek111 mektupla 
rını ve yukarda tıiz:ı1armda :ra7Jlı teminatlar yle blrl"kte bcllı gün ve sa
(lf.1~ tmn bir sa.at cwcUnc kru1aı komisyona vcrıncleri. (3996) 

lanlt Deniz Sat• Alma lot11iı~•Kk• 
lKI MEMUR ARAMIYOR 

1 - Jtomutıııadsftaıw 5lıllt 1*' .. ! tdD lııtr m .. • • 
memtll" almacakbr. 

2 - JılMeıdmtrıı ~ bihnest ~ 
3 - .MDbetdm Ymaıek tahsil ~mOcı cılacalttll-. - • 
"Kollej mezunla:n De İnglll7.cederı baf)ta llmn bDeaJer terdb ~" 
4 - 'Memunaı lılsı!> W78 ortaokul memunw ohne9I pttar. 
5 - Mftterchn ~M1!11n 45 ,...,,&tn ..... ....._ ... ---~ 

bttirmtş olması lhmıdD'. • 
il - M11tercim 170 - 219 1lraya kndar ve ıacmaca '9S - l?O 1tnllL!'ıa 

kadar ktfayet dete«"k>rtne ~ ayhit ücret YerHeeektr. TBl!plerln birer 
dilekçe De (ııüt.us cOzdanr -veya musaddak sureti. diploma \"e'ya sureti, 11ıb
het raportı Ye merke%:CC muS3ddak hllsmi hM ~ldı Ye T81"S8 bonııervi9-
lertnl bağlamak Ban"tiyie) İzmit Astcer1 posta oftn•nm ~ koıı"*'6= 
Mn9 mfınw-:>~ """""'11 ftttn ..mmıır: f4029) 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonunclcm 
Mllhammen bodcfl ~-

Ctmıl tı:llosıı Ltra Urn 

Sığır cıü 10.000 7000 ,,... 
.. 20,000 14000 

1 - Yukarıda miktarı yanh !ll#ır eti iki ayn ş:artn&mede o o-
zeı-e oyn ayrf ıldnd defa kapalı zarf usuliylc eksiltme:teri 25 N; .. 1942 
Cumartesi günii saat 11 ve 12 de İzmJtte Tersane k:1p1Smdaki lroa'Myon 
binasmda yapılacaktır. 

2 - Şnrtnamclcrl broelsiz ol.-ırak komisyondan ıılınnbiliı". 
3 - F;ksiltmeye iştirak edecek taliplerin 2490 <=ayJb kanımyn 4stc

diği Ticarcl Vt?slkalrrıru ve yukartda miktıın yazılı teminatlariyle bir
likte tam.im cdcrekleri teklif mektul)lıınm belli gtin ve saııtlerden tam 
hir sıınt PvveTin"' lm<lı:ır komi'!Vo"n ''"'rmeleri (4358} ,. ....................... ._.. ......... ~ 

SÜMER BANK SELLÜLOZ SANA YU 
MOESSESESt M 0D0RL0CtlNDEW: 

AVAKAGACIAUNACAK 

1 
hnallttmıza lftzumltı kavak ağacı mOessesemhıde tesltm metle ini
~ 18 Hradaıl almacaktır. Taliplerin şeraiti öğremnelt bere bhınt 
veva tııhrtren l7l'T'ltttP Mnesses<.-mi:r tm:'Tkcrlnt- mftr&~ 

............................ ~-----
Satıs iıanr 

İstanbul Dördüncü lcra Mennırtuğundan!' 
Ömer P'ait tarafmaan Vakıf Paralar iı:lanısinııe. • M • ~ 

lfHı:) fltrıtE ııuırmnıtariyte bore alman P8""9 ııNkllbll bhioci ctcPacede 
~ ~ olup borcun ödenmemesinden dolayt ayn lrJ'ft _... 
malanrm btrar -.ıerilerı voe tamamına ,.ımtnıl fi( ehltvakuf 1arafmdao 
~ !tra kıymet takdn- edilmiş olan~ Fatihte Kumru1a mescit 
TWlml diğer 'M"nnm- Sinan m;ıhatleshı tn Hafız paşa caddesinde (halen 
Mfistakim zade ııokağmda) eski 00 Ye ftç defa müketter 80 ~ lOI, 98. 
100, 104 taj 40, 4!, 44, ~ ve 48 No. h btr tanrtr Hftsey:ln Haldu paşa 
zevceri hanesi lle zmrttl Efmdi bostam '9C btr taraft Tahir Efendi beh
çeıinın müfrez haneleri bahçe.( ve tarafı rabli tarlkiam ile mahdut uç 
dOkltAm havi (halen dört d6~rıdrr) mıra beh(e bir bap hane ile yine 
tamamına yentnJ! Uç etılivulrnf taratmdan 326 lira 25 kuruş kqmet tak
dir edilmiş olan kftyderı Fatlıte Mlnmr Sinan mah~llesinin Y.pl "1-
lumb6 eokağmda eski 21m0lten-er No. h bir tarab HACJ Musbııfa Bfeı
dmtn müfrez 8"S!!SJ. btr tanıtı Mehmet F..fendi ba~ Ye bir tarafı Ba
cr ömtt Beyin müfrez arıroS1 -re tnnıtı rnbti tarik:iam i1f' mahdut 221 zi
n1 mlktannda bir kıta m-sa ft ,;ne tmmımma *v; ehliTUkuf ~ 
m nra 75 kuruş Kıymet takdtr edll -. .. ~ r . r" ' . • 1 

" " .. • .. 

eski Zl mOken-er 1'o lr btr t.""1 Had ömer Be'y!n JT!VT!'elr - °"' 
bir tarafı Mehtnet Efendi ~ ve bir tarafı yine ömer Be,tn mMrez 
ııınıasr ve tanıtı rn"bft tı.rlfdAm ne mahdut 227 Kira 23 pM"mak mlktlııım
c:Wd diifer bir krl.a ersantn evsaf "t"e mesahalan aşağıda yazıklıil', 

Behçet! di1kkt!lta,. ollH'I evi" um uml evsafı: 
Binamn sem"' lrntt ktıtrıdr tlsti1 ah$8P olUp dtlhi\en -~ .. b-• 

'pdan yn bor.ıh otup irin d k Dct ç1'ona "t"e npl:ı: ıde fllh-
nı. vardır. Pes1<'f'!rder kısmen demir pamıakhklklır. Behçede .. ea'lat
kömürHllt bir l~kh havuz, çam ...estıir mutenevvi ağAChır ~ olup, 
btnadft elektrik Te terk06 testsntı vardır. Bahçenin etrafı duvardlr. 

40, 42, 46 4tı taj No. h maha11er dükkôn olup zeminleri çimento ve 
iıımr JreoenttlidiT. 40 "f'ıe 42 numımının ark.ıılannda aralık '9e fWlerinde 
oda Tardır. 44 Nf' f!V katıtlltdır. 

Zemin kat: Zl!'rnlni c;imento, merdiven altmı havi 8jlM8 lata ınen'li
verri olan bir il~ ooh~ooekl kapıd nn girilinı.-e çimento döşeli bayük 
bir taştık -n yülı; \'{! dolaplı bir oda. içinde dolap ve belA olan .emini 
~to m\ltfl\k 't"e merdiven altmdnn ibarettir. 

Birinci kııt: CP.mekllnlı bir sofa üzerinde biri camh ikisinde 76k ft 

dolabı tı.ıhman dört oda bir hela mevcuttur. 
İktnct kat: Birinci katm aynidir. • 
Aema kat: Ayrt ve mustakil bir kıııı.mdır. Bu katta bir sola. fk1 oda 

- bir helfı vardır. 
Meıttıtıaaı: T:unam1 781 metre murabbaı olup bundan 28 metre mu

rabbaı iki katlı iki d./'~kAn yeri, 125 metro murabbaı Qç katlı ev zemini 
olup l?eri kalam bnhcedır, 

Tamamtna 326 lira 25 kunış krymcl konulan arsa kf,:yden Mimar 
Sinan mahallesinin Yeşıl tulumba SOkağmla eski 21 mükerrer numarab 
olup 130.5 metre tntırubb:ndır Tnmıımma 323 lira 75 kunış kıymet ko
nulan arsa knyde'l yınc vni mahalle ve sokakta ve ayni mmıara tahtın
da olup 129 5 ıneb-f" mu bbıııdır B<'ledlyedcn t"t'.'lbedllen çspa göre meı.
k&r iki arsa yeni halme ı;ıöre Şevh Resmi m tuülesinin Mukarrir sok11-
~ında 12 kopı ve 44 ada. 2200, 2209 ve 2.20911 harita No. lan tahtında 
304,5 metre murabbeı mfktannd 

Yukanda hudut. evsaf ve lan ym;1lı kftYI !menkullerin tamamı 
ayn ııyn olırrak a<;'ttt arttırmaya konmuştur Satış, tapu kaydına göre 
yaprlmııktadır. 

1 - İ~ gavrimenkullerin arttmna şartnımıelerl 15/4/942 tarihin-
den itlbnrm 940 1154 No. ne İstanbul Dördüncü tem daires!nin muay
yen numarasında herkesin görebilfll(?si için açıktır. tlAnda yazdı olan
lardan fazla mal<ımat almak istiyentcr, işbu şartnıunelere '9'e 940/l ı. 4 

,dosya No. siyle 1™'1Tluriyetimizc müracaat etmelidir. 
2 - Arttrrmayıı L<:tiralt !cin yukarıda yazılı kıymenerin "I{. ',5 n 

betinde J>('Y ak~! \'f'ya rnnII bir bankanm ıemınnt mektubu te\•dı 
lccektir. CMad1"' 124) 

3 - İpotek srhıb alacaklılarla dilrer a1Akadarlann ve irttfak hakkı 
sahtplerlnin ganime ul üzerindeki haklarını. hususiyle fa.iz ve masrfa 
dair olan iddialarlnı ışbu iltın tarihinden itibaren on beş gün içinde ev
rakı müsbiteleriyle birlikte mrmu vetlmize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicılli ile t olmadıkça satll5 bedelinin payl~a
sından harıc kalırh:r. 

4 - Göst<'rile"l ırüude rttınnav0 tştlrn'k edenler arttırma ~rtname
sini okumus ve löııımlu mııHimııb nlmış ve bunlan tamAlllen kabul et
miş ad ve itib<ıT olunurlar 

5 - Gayrimenkul 15/51942 t."lrfhinrle cuma gi\nü saat 14 den 16 va 
kadar İstanbul Dördlmro İcra memurluıtunda üc defa ba~Jdtlrtan sonrn 
en çok arttırnna ihale edilir. Ancak rttırma bedeli muhıımmen kıyme
tin % 75 şini bulmaz veya satış lstlycnln alacağına rüçhanı olan dijer 
nlncaklrlar bulunup dıı bedel bunların bu ayrimenkul ile temin edilmiş 
lııeaklnrmm mecmuur.dan fazlaya cı m, zsa en colt art.ttr&nın tahahüdil 

b ki k lmıık üzer arttırma (10) gun daha temdit edıla-ek 25/5/IM2 ta
hın<le P uırtesi gıınü saat 14 den 16 ya kııdar İstanbul Dördllnci1 İcra 

M murluğu oda51Tlda ikinci arttırma yapıl calcbr Arttırma bedelt satıs 
st yenin nJacağina rüçhanı olan diğer ıılacaklılarm bu gayrimenkul ile 
emın edilmiş alar.aklan mecmuundan fa7.laya çıkmnk ve muhammen kıy 

m tinin % 75 Şf!'! tutmak şartiyle en ço rttrranıı thale edilir. Böyle 
btr bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve tı 2280 No. 1ı kanuna tcv
fik n geri brraktlır 

6 - Gayrimenkul kendisine ihnle olunan kimse derhal veya verılen 
mühlet içinde p~ray1 vermezse ihale kat'an fesholun.arak kmd.lsinden 
l!'VVel en yüksek teklıtte bulunan kimse arı.etm\s oldu~ bedelle almtya 
razı olursa ona. nzı olmar. veya bulunmnzsa hemen yedi gün müddetle 
artt:nnıaya çıkanlıp en ~ok arttırann \hale ednir. fltl ihale arasmdakl 
fark ve geçen gün'l'r için yüzde 5 den hesap olunacak fai:z: ve dllter za
rarlar aynca lıu'ltmP hacet kalmaksızın memurlyetimizce ahctdan tahsil 
olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı aıttmna bedeli haricinde olarak yalnız tapu feral harcr-
nı. yinni senelik vakıf taviz bedelini ve ihale 'karar pullarmı ftrmiye 
mecburdur. Müterakim vergiler, U-nvirat ve tanzifat ve dellMlye resmin
den mQtevellit belediye rllsumu ve mfiteraktm vakıf k-aresf altcıya alt 
olmayıp, arttmna bedelinden tenzil olunur. İşbu ~ayrlmenkul yukanda 
göstc?'ilcn tarihte t"t nbul Dl\rdüncfl tcra memurluğu odl!nnda işbu flAn 
ve. gösterilen arttırma §CH;tnamesi da·resinde satılacağı llAlt olunur. (4372) 


