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1 1 Hadise ar arasmda: 1 
ltalJanf ar arllk donan mala 
rant Adr yat•k saltiHer ndtt 
brınd raôuyacaklar mı? 

Evvelki çarşamba günü Sar. 
dunya ada9'Jlm aqrklarm a 1JL 
gW~ donanması ile !talyaıı do
lllUJMUt araamda vukua gelen 
Jrarş la.şma T rantoda ır. ... ·u~· 
tefin k!Undtğt zaferi" tamam. 
ayan bir muvaffakıyet t min 

-etmiştir. 
Zira m!fgta kaynaklann4aa 

~~ rint;. Trr:ın 
iDii d a e ert ~raftia 
daıa attlaft t u J1e altı bit 
1'k ttaı bl*""&n GçU 
btlara !tat yanlar 
... kal aktamını 
t.lalikeclell k kay;... 
• d11fmlmı.ıl'dır. 

itte bu uuı..ııuoı:u.uı 
_.,. rUnf1 .. .....,... Mr 111a11at,. (A..&.) -
9UÖP ve 2'1 dtl•ıytr' UUN'ln WSyan ordularr ıamnmt '8Nra&hı· = ~ n ,.. tfhuıııaroıuolıQlı 

bete -.ıa çt Yttnın e.,,ıu·~• ,.,..1 ta.ı-
,,_ .tıtmı tardeden kıt&latım11 ı... 

Akdellt kcmtro U al io~alsrda ınaıwtt mabtytU balı 
• Jnrllis ~ l:ft;a\l rnUe!lfr rn JtaWJ turrua1atda h 
bir ahr almu ~ donan.. 
Dll'"'m 10tumı iam.ıt t.ç!n '' """'"' rdır. 
banket etzmettr. B "..., ~ "' Yunan • Atnawttuk etJ''liM&hid 
aonra l1t1 ~ arMmd t~ cereyan etmekte olan barek&t ll 
ıqt vuku& plmil \•e 'ddetU ılAk dar heaeflere bava filolarımız 

clmls 111~ olmuştur. ~arafmdan b\lyllk ve k\\qllk ça'lt 
J8 lldrı~ tar hli 11:t.ttyatı bllnbatat ıtıtmı; n mittal özler U 

...a.ldl. bu m -~ ee- a ti aeılfnlfttr. Aıkwt a.tthkhı1a 
~ .uretl~ ka.ydMfyor: m, yol :ı.ğ!11nr.na ve al!keri tecem 

"SercltJllY8IDDl cent bı.?nda do. mUlPre mUkPM"eren isabetler vatr 
Mlblakta ola.n. Itıııyan fllOIU ~ımu~r. 
p.rpta.n gelMı ve tirka"' saffı Yagoala.vyacM te\'klffıt 
haırp zırhJ!sı ile bir t&yyare ge
misi ve bırçok Jrtuvaz5rtl ıhti· 
... eden bir Inrilll filosu ne 
~tır. İtalyan ~ ge. 
iiıDerf ft' İngilfl lttUva.,. 'rlbıe 
ıed>etle atet etre • ve h sara 
ufra.tmıştır. Bir dllşman obll....U 
P'iyuma kıııvuörilJ:e isabet et. 
mfl ise de pathmıamştrr. Yal
rıa Da.nçiyere cbtrcıyarlmb a· 
jır BU1'8tte yaralanmı:ıtr ve 
Wııe yede le gatürlllm1l8tUr • ., 

Ratbt?kl 29 ilrlncite,rin tarih. 
1 tiıgitiz tebliği ttaıyımia.nn 
firachldan hUU'l daha çok 
vahlın olarak '~ ...... 
JWkh 

"Cereyan eden m11"arebe ne
ticesinde 8 pulluk l>ir ttalyaıı 
kruv.r>rllnU yaJttık. Bil- torpl • 
to muhrlbln.in f.abet lletic:esi 
yaftl ~ glrdUlb Diler 
ir mtthıi'bUI de haf!f tertip 

Londra, (A.A.) - Yugoslavya 
hududnda bulunan Röyter ajan .. 
llllDl hmu.t mubabtrl yamyor: 

llanaatırdan hıbır •Mldlfln• 
g&n, a ttaıyu dlla ~IP11 
me.Jrımatı tarafııadl1l kemptaıda 
&Mit edllmJttfr. 

o 

Oto16 Ueretlerlae 
zam İllenİJ'Or' >'&'il taraf• ·~ 614tttwıu 

ttlblt etUL lllliUs ta.yyl.rele. 
rinde.il t>ırtnM ~ "°1'J>ll ile Ot6bt1t .talıipleıi belediyeye yap. 
Jelli ve muazzam U Bani anu.. tdıJarl bir mttracaatta, bftet ttl!Mt6 
lmdla blf mh!IY& tam fmthet terme b8lllln flyatıamıa art.nası 
Yald olmuitllr Diler bir hava cloıayıatie Ytlzcle on zam yapılma· 
Jdicumu ne de 8 puaJ11k toplar 1DU ~. UUruut tati 
De mtteehhel ~ ctOşrnq Jaııva- edilmek UZere daim! enc6meae U. 
...._ mUtıekkep bir elzfi vale eclllmittir. 
tpt4an erı gerldt giden 'blr kı'a· . , ' ' • 1 • • 11'1 • 1 ..., 
~ to.1>6t vaki ot..._ Jllu. rin~ "'4._ ...... katar ftri""'r da 
lll1drak gibidir; bil ~ &~""""'6"" " ... 
dm &ıden . ~fnı d• ~ niçin OtraAt-~ ile kapalı 
~atini indlrdttı mlle&We •· :! :=~ ~ bi. 
••~.:"- 1~ ....,,........ lf&tıra. plt:d ea mUbfm & 
·~ -·- beP eudtır: tıtaıya,nlar a.!'ttk Ar-,..Ull malt1m arasmda • nawthık .ıım~riııin e1lerillıden 

t&adf dıkka.ta deler otaıı Mr ~ lıtiml.lint dUfüallrorı 
4ll!n .eıafur: "Sonteşrln ~ bOyle olmua bile tngHklertn 
....,.dan Jl1lrtUlln ttaıy&Jl m'it:. Yunan ada.larma. ve sahillerbte 
.,..,..,. t»:ldyest TarantO Y*lelm~ eonra Adrlya.tl.k 
t@tlll Hiilmıı4& ~ ~ denfllftt aabU o1*'1t lim.&ııları 
~ ini ,.... n&pvat,. lcenıclileri loin aıbı bir U. tr 
fah1*t lptS'8 UmlnJU'tDClan lif llkJd M:mlyor. A. 
'bdz ' ' b , 

mll&l•ıiaal ~ bir .lbtııar ~ Mdmk 0-

- mnden alıp ~ ._ JOldlfl ı»aelllJs 411 11-
BlyO Ucaret itleri, fh'keUerfn 1"1lılek komilyon ,.. kedW •• OUllara... "'- h&Ull bunluaata lb&rtttL 

ft nereı ~ tMJıhllt mukaveı...., lıta&tJana• GilllerUID ldl'llYfU ~ de, illada 41, 
elan çıkmış davalardan bir lldsi yolunu .._ ta turt- \fllk1U d• llltthlın •tcbtı bat1lea aemtıat tetJdl tdl-
lann elbıden kayarak nasılsa bu Yazıhan6fe ttıa: bUn- yetdu. Oeıaa bdln, f...,Ma ...,_.., Mlllftt .,.. 
Jan da almadan evvel tetkik edince anı.._ iddia edl laattA. 111Uet ~.-cı. lııedma ~ llaık ft mevJcl il-
._ hak mefhumu Ut ye memleket m~ .. ana U1ta davatu:n gllrtilt.nsu. lçlnde okuyup ye~ f;vU. 
-.aımadl. l.attiye bu anı d&nları galiba Al Akyotla bJr kadmm, ne cetlllt.•t. u de llrMtt Jşlerlndıl ...-. 
........,., Wtlp ediyordu. ol411fu kaclar bais1' atak ve lwnleol 14t rol _.,. 

llM... ttte bu bnrE n Jecek bir htdUI' '6 ~t t11~aimı taerUW ılı bOl}oordu. Buluda 'bfriade 
~ • Beflktq t.rtıarmcıa :mtııllWIWL lllillanestr muftftak ohtllunca &teklai mutlaka amaı ...., olu-
4e Pi ....... ~ 'Ol!Jdldart, ~Yit s_,.. )'Ordu; .. 11&140 kooaamdn •Yt'J]mıt 6D'MI d& Qltlt-
tntı'!ıUh _..,._ l1alka halbıde çe'ffteJl ~ \dr renJn h ı g11eteı~r4e ftı!dnllert Qilllp *9t ti 4""11-
&puhlUA wı._, G1Ueon1a burayı bhı bJr uta ~ ııaala bqtandıktan IOJll'a ~- ._ ~ ttıerla-
fik gllıcl eeylt&, bir nftle, uaatJs&rane bir ...... • d• tefl&ll adDıl •+naema ..... --~ 8eker 
dllUyordu. Gd.ılb ~tıklan, wn bir -1unit, • fabt.Pcunun t&yll Ilı 11~ hltfr _.. oJmaktan llf1I 
:taTet n ıstırap ~ cUDecdt; genç kadmm -.: illa dm kahramanı hukuk mftlavlr ••*" Gaı.. 
Wt a.fkı poel 0rlıı PO aa.k eutıfZ'hıde bıt ki- rtn, lfmdi &rbk b1l tan bir taaıtytf:l elfrdı 'fe netıoe
tb apll'tlmanm Bo azlgl 111 tabına aeıtan baltana- lbs bluyor; daha sa'f 81ell~ atfr llı'll! betk bir--.. 
• bb" tç ~ h~ ~ Jı:; mıJ:va bu balkGlt- leket bdım olarak ça.Jwıa llffıWJ iaıet\vr: bSr la• 
ela ~ yıtr' '1'&rm arı ıl'M"Tt • bir JaMa~ ._, '6Dd ftl&n oemf7etla ....._ belkl de Jarm fıgba, 
flrmıt gtbt ial1fUZ:&!'Ü ren m bedbahtlıJdaı'! tll• Y111J .-n llVÜkten ..... .met Nmıetllld• taftD.Ditıt. 
-~ ta-..:· .tıat~··--· 

.......... ~~r.ll0 .. 1t.aıil!ılJ~~J~--·~lllııt.~~~ .... ,,..... 19;1: .. "r!Jlll""8-.ılllt'' 

....._.. .•ıu ~lllrııtı mı. b&lb wmıatı .ı1 
'· .. c:ilMlru Jt lcllllA& ..... ........ --- -.... 

.... Uteaıl)'Or: Jı&lk S0ta baJqı ...... yeıa tlllftl. 

...- •e Pl.ft ltazblnlk tgln Mllfl oı.o ,.ıtMır ara
llDM bocatRlllala b&fl6411ım l&Q11or: kelDdl8lnt bu ._ 
.ala*ıllll dola11 .-ct• ~ ._ 4t bu bahı.t. 
pek fazla dma 4111mDe111ei1 unutı bahaJF . 

&yatma ytnı balta& ... ""' '* h~ ,.. 
tedtft -- ... ,.. tlttdlll -- ili ., 
t&lkmü, kendi bqma tnıyruk yapınıdr gibi imk&nlar 
da vtı"4W Jg!a ~ kıyınetll l4L Qllleren it lbacl at
lı 19meldetinl lllut1Ab IObkta ~ rut .. *' 
• .,. de 8ldulndl ~ • ..,.,,._ ........ - tllidil 

lok'10t 6tl temlı bir halk al'Umd& en tada 1tllltlt ye-

.. hem ~ ·- Bbat iP- lliİ'ad, 1ln ..... 
"~ Jı ....... ldll .......... 

........ lltsldt llltlıllıf lllrrtt.cl bdm• "* .... 
lll'Jqsp ..... Qsttbacla ~ 11d bp ,... ..... 
• • 'bt)al ır..- .... .,..... Wlılıea 1Ull· 
tilı ~ ~ ~ ........... J:ıatJ• 
saz. 1ııflı ~....,. - .. .,... ...... ... 
.. balr w lllettd a1dlıl 'lılt ~ "1ndU9 ,_Ü ~ 
• tırs• ... --. •ıtld .._;;-'4İ.İ•İİl•İİlfllf.tlMt~~~C'~=~-" .. ;!(~~,"f'. ... ~"~ 



• • - ,.O.T 

·Şehir Haberleri 

Metresini öldüren aııbae1 ı 

Alman ticaret 
hayati 

Memleketimizden~-· 

Melltepler •• 
latllol ma91an 

r~ dlfbllllta: 
~ --- '*2 .. • 

Niçin mahzurludur? 



Osmanlı Bar.kas!1-;.tlan: 
iLAN 

ORmanlı Bankssmm Galata 1 lar 
merkezile, Yenlcaml ve Be\ oğlu Ş•ı 
bel eri Veznelerile kiralık :, "d. d-. .. ,... 
leri 2 İlklt!nun l!HO tan it.lrr ıı 
iş'arı ahir~ kadar aşaJ'ld" yaz,ıı sn. 
aUerde açrk bulunacaklardır: 

1 lstanbul levazım Amirliğ nilen -verılen -------- --------harıci askeri kı:aatı ilan1arı t~------liiiimiiiillm----~ 
·l VAKaT, NAKiTTiR t •• 

Aşa.Aıdıı. yazılı nıevstcim pa7.arlıltltı cksiltmeleıi hi;ı;alıırmd;ı. yazılı bün. AA&.t \e mcı.hallerdckl MI\ • 

tın ıılrtıa l.:onıi!!Yonlartııdn yapılacaktır. CaiıJilf.l':n ı ı;ıJc s::ıntı<:rlmiı.: ııit o c. "J ,..o,ms.,.vnda ı.ıuıurııntıhı.ıı. 

nanıcl l't h.:ıııı.s.)"-ınlaı·ındı. görüli.ir. 
5 Pos;;:ron!uk cir lio.ııpı ime ile (Su ve :ı.teşten gayr. ı:ıariçten hıçbtr 
madde .ı.ı, e et .• ı' 1 dt!:ıınınel\R,:ı:in) 15 kuruş n ukabi!lnde. 15 dakika 

,lbı lm.·ı b.r ;:::ırn nd~ .:engin \'P. i~tlhrı lı bir eıofra hnzrrlıyııoilirsiniz. 
l>lrı.:u! \'C rııe_ltur l • · lanmrzd:ı dahi , ı ! rcc.;o •V>.f.i.:ı bir.cw:lılı.YJ \"EZN.E SAATLERİ: 

Saat 9 dan 11ıuı.t 12 ye ltadarı 
Saat 13,30 dan :'!a&.tli'> e .. ) 

Adi ı;unlcn.!e 
Saat 9 dan sa.al 11,30 a kadar) 

Cumarte.:ıl günleri 
KtR.ALllC KAS.\ DAJ.REJ,Eı:t 
s.ı.at 9 dan sa.at 12 ye kadar) 
Saat 13,30 dan saatl6 ya .. ) 

Acii ı;tinlcrde 
Saat 9 dan saat 12 ye karlnrı 

f'umarlcsı ~ unlcri. --------- -----
i ... t • .") inri irra mcmorlıığıınclnn: 

Sat1lm:ı! ıMı. karnr Hr:ien <biı· 
adet l:L: ı l:ı m:ıı·knh 412tl3 Nıı. lıı 
üst kı.sm: ıiıı yeo:ıil boyelı tcıı..) 
2. 12. 9 •• r .Z'1l tı*'.i güniı rn·ıt H 
ele ı~t rnbul S:ııld:ı.l hedrutnnı Nıı· 
ruosmanı~e t'l. ..,fmdaki . k ·prsı ô 
nünde <:nhlac !t•ır. IJinnci arttır· 
11ınsı t l;lil cc'il n bedel mahcuıı 
tal~dir eclilcn ı...ı "llll'tiıı r <' 75 ini 
bulmazs·ı safı~ fi. 12. fi" fı cuma gü-
nü aynı s·uıtt s:ı' ılaC2~ltı', 

1stekli!cdıı ı ı:ıh·ıllır.de hazır 
bulunacak satış memuruna mUra· 
caatlan iliın olunıır. (31206) 

~ntııbı: ı\c{/,,J GS 
B:ıstlclığı ve1 . \ i h 17 ,lfo llwıısı 

Umum ııc rıyatı ıdare eden: 
Refil~ ,, Jı ı11rf Sevengil 

OlNSl 
Sade yağ'ı 
Ispana lt. 
Lahaıı1. 

Prrasa. 
Pirinç. 
Yulaf. 

Un çu"·ah. 
N .. ı. 
Gaz yag1. 
1''a.y.9 ~ ıı:r. r l;n '·ğı. 

Alaira ı:;n kt 6' 
1 mıar tıı·çn ;ı. 

) em tr 1Jııı;ı, 

Tı>:: şı her. 
Ku:-u ot. 
Atpa. 
Bu~da:;. 

'\ ul:ıı'.. 
.\rpıı.. 

Bu1!:'\lr. 

Yulaf 
Arpa. 
Bulgur. 
Sade yağı. 
Nohud. 
Yulaf. 

Arpa. 
• .. 

)tiktan 

40,000 
\00.001) 

45.00!J 
t-0.00ll 
!iO,(}{ıO 

l,?iOO,OOll 

10.000 
lG,0()0:2 .ooo 

.'J( ti 

c ti 

oJ 

..) 

I 

~· 

•I 

J•J 

•l 

' ll 
•ı ı) 

u• u 

• o 
ı · r,r,o . ) 
•ti l)f',\) 

ı.ı:ıco 
., ') 

l.; .<N\l 

~~~--------.... ~~~~---~~~··-

Emlak ve E ytan1 Bankasından : 
• Esas 

No. 
1S76 

Yeri Kıymeti Meuhıısı Depozlto 

1877 

Yenikapı, Yalı m:1 Iı. Kumsal 
Sok, Es: 76, ye: 2.,'i 
Yenikapı, Yalr :\Iııh. Kumsal 
Sok. Es: 112, Ye: 201 

1878 Yl'nikapı, Yalı Mah. Peşkitcı 
Sok. Es: 15 Ye: 15 

1879 

1880 

1831 

1882 

l S:J 

ll'84 

ı • "' 

ıswı 

1892 

1W.91 

1593 

1S96 

}t,97 

1 f>!l9 

1S99 

191JO 

1901 

1902 

f)27 

Yenikapı, Yalı mah. l'avutrı:ı. 

§a İskelesi Svk. Es: 1, Ye: ı 
Yenil\apı, Yalı Mah. JAngn 
bostanı sok. Es: 15, Ye: 29 
Yepiltapı, Yalı Mah. Es: Kul1ı 
boyu. 'i"e: L&.nga bosı:.ant so· 
ltak Es: 17, Ye: 31 
Ycnikapt Yalı Mah. KA.tip Ka· 
81m boııtant sok. Es: 29, Ye: 39 
Yenikapr, Yalı M:ah. PP-::kircı 

~ole. EA: 3, \e: 5 
YenlkRpı, Yalı Mah. Alboya
f'tlaı solmk Es: 36, Ye: 48 
\ enll,apı Yalı Mah. Alboyacı· 
t.ır !ı<1kak Es: 4Z, Ye: s.~r.ı; 
\ r·nık:ıpt Yalı Muh. Alhoyacı-
1 •r sohnk Es: 72. Ye: 86 
) cnıkapı l'n.lı Mail. l{fıtıp çe~ 
111 ı sok k F..s: ıs. YP: t8 
\ ıııkapı Yalı l\1nh. Kızıltıış 

~ol.ak T<;!;: 19 ınllkerrer. 
'ı ni\uıpı Yah Mah. Alboyacı
ıar ı::okak Es: :l4, Ye: 10'1 
Alrnaray, E<:: Baklcı.lı Kcmfı.· 

ıcttin. Ye: Emin bey Mah. 
lmanı, yeni Tiryıı ld Hasan 
pa§f\ !!Ok. Eski :l4. 
\ ,,nlkapı, Y:ı.h Ma\1 Alnoyacı. 

ıaı- sokak F.s. 40, Y : 51 
Yeniluıpı. Yalı Msh. Alboy::ıct 
Lnr ı;okak 1'...s 62, Yt). 76. 
Ycnlkapr, Yalı Mah. ~\ooya<'ı· 

l<ır Sok'lk E:s. 48, "l<.: 62 
Yenıkapı Yalı Mah. Değirmen 

soltak, Yeni M. 
Ycnıkapı Yalr Mat. Alboyacı
lnı sokak Eıı: 46, ·ıe: 60. 
Y<'nikapı Yalı :Mah. Allxıyıı.cı 
ıa:- sokak Es: 7 , yn: 92. 
YC'nikapı Yalı Malı. AllJl>Yacı 

ıar sokak Es: 66, Ye: 80 
Ycnıkapı Yalı Msh. Alboyacı
lııı sok;;ık ı-:s: 56, Ye: 70. 
Yenikapı Yn!I 'Mah. Alı:ıoyacr 

lnr ııokak Es: 38, Ye: 52. 
Ycnikı::pı, Yalı mnh. D..'ğırmen 
sok. ER: 48 mükerr.?r, Ye: 71 
Fatih, Samatya, Ha,·ık,adın 

mah. Pulcu tnop sok. es ye:ıs 
Y .. nllrnpı, Yalı Mah. Çuhacı 

o•{lll so''. ada: fl3 , ptır~. 11 
Ycni\<apı. Yalı Malı. Kumıml 
oıe, F.:.!1: 9~. Yt>: 215 

}9:;0 Yl'nllıapı. Yalı Mah. Alboyrıcı 
ı ır ııokıık E::ı: 42, y.,; 56 

19~1 Yenikepı. Yalı .Ma'ı. A!hoyacı 
trr :<Oklik F~>i: 50, Yi': 6·1, 

:tı.ın Bt yoğlu. I<asmır1ıı.şn ı-;q: Yeni 
''"şnu• mnh. Kilise 1101<~ Es: 4:.! 

35.- .ı\l"S& 
• 35 M2 i.-

18.- Arsa 17,30 M2 3.60 

78.- Arsa i8 M2 15.60 

133.- Arsa l33M 2 26.60 

ıı.- Arsa lt M2 2.20 

H.- Arsa 14 M2 2.80 

63.- Arsa 68 M2 13.60 

58.- Arıs3. !58 M:? J 1.60 

!55.- Arsa 55 M2 11.-

!().- Arsa ~6 M2 9.20 

6!1. M2 13.80 

79-- Arsa 79 '-12 15.80 

i:i.- Ars;ı. i5 M2 15.-

il.- Arsa 71 M2 14.20 

Arsa 42,43 M2 17.-

G6.- Araa 66 J.12 13.20 

S2.- Arsa. 82 M2 16.'1.0 

70.- Arsa 70 M2 14.-

Arsa 56 M2 11.20 

Arsa 1/Z H. 82 M2 8.ZO 

~s.- Arsa 88 'M2 17.60 

37.- Ar!'a ·•;;;., H. 73 1\1'2 7.40 

•IS.- Arıı.ı. 9.60 

ns.- An:.ı ll6 M2 ı!> 20 

ıs.- Arsa 3.GO 

20. - Ar~a ı 2 B :~n.n1 l12 4.-

fili.- 102"' M2 123.10 

:ıı.- Arra 6.21) 

66.~ Arsa 13.ZO . 
Ar~a 6S M2 13.60 

Ye: 13. :;o Ar11<ı 1/-1 H. 121,50 M2 6.~-

Yukanda adresi Ye ta.fsiliıtı ~azılı ga:ı,nmenkullcr açık arttırma 
usulilc , I' ıwşin ıı:u·u ile ~atılacaktır. 

lhalo 11. 12. Hl40 c;arı:amba gunü ::;aat ı f) dadır. :i\liizayede sı· 
rasında. verilen bedel mukadder kıymeti gectiği takdird~ talinlcrin 
depo1.ilolannı yüzde :- ırmi niı;betind~ t€zyid eylemelerı ,.c mühi.ır kul· 
lar.anlartn mlıhürlermi noterden tıı.<ıdik rttirmeleri lazmıdır. 

lşbu emlaki satın '.ll...raklam ,atış hi>tlcliniı1 bir kısmı mevzue.t.ı· 
nıı: dairtsindı> ik r::ı:ı: t>dikr!'ğinuf'n hu hl:ııusta jzahat almak istiycn-
1 •ım pnv nkçC'si nüfus tezkNC'Sİ VP iie kıt'a 'fotoğrafla b!rlikte bildi· 
ı ilen gün \"C !'aatlC' r.ubemiz eml!i k ~ \'İRİllP gPJm~IOrİ. (832) (lü881) 

Şişli Halkevinin 
teşekkürü 

Şi1:li halkedmizdc toplanmakttı 
nlan kahraman askerl,..ı·imize kı;;Iık 
hediye yekunu yirmi hir bin par· 
c1yı gcı:;miştir. nu hususta büyü' 
L berrularda bulunan ve isimleri 
•ı ">il\ i ilin e lilccc k ol~m aziz kom-

t ımı 1 Gic.ullaıa ve hu me\·nn· 
d- ÜG bin ııaı c;a kendi ~;tlıısıa;ı VL' 

ZAYt - Sahibi bulunduğum 
J 152 numaralı plikanın h!>r lklsi 
r: ırıyi olnıu~tuı·. Kaydını s:ldire· 
c • ğimden hükmü ~·oktur. 

ishak (34208) 

1 

yedi vüz küsur l!arca da Üsküdar 
:..e Ahırkapı tUtün deroları amele· 
leri adına olmak üzere 3723 pa~~·1 
hedi''" et.len <ıt>Yın b:ly \'l? b ı\·un 
:i\rth.at :\cmliye :ılrııcn tE.'~ckkUr c· 
deriz. 
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Eskic;ehlrde iki ahır yaı,ı.ı.-,laccıktrr. Keşif bedeli 53,730 lira 6 ku 
ruş ilk temınatı 3936 lfradn-, Kapah zar.Na eksiltmesi 14/12/940 cu 
martesi r,'i.inu saat 11 de Ankaradıı. M.M.V. aatmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin ka.nunt vesikalarile teklif n.ektup!arını ih.ııc 
saatinden biı saat evvel komisyona. vermeleri. ( 1523 • 11160) 

• .. #/-"' 

Beher kilosuna bhnıin edilen fiyatı 8 kutu~ o'8Jl 2400 ron sert 
veya yumuşak buğday pazarlıkla 'satın alınacaktır. Pazarlığı her gUn 
Ankara Lv. 8.mirliği satm alma komi.syonunda yapılacaktır. 10 ton
d:m aşağı olmamak tıartile a.yn ayrı talipler<> de ihale P"lilebilir. 2400 
ton için kat't teminat 21,700 lira 10 ton için 120 liradır. Şartnamesi 
960 kuruşa komisyoııdan Rlmır. (1527) (11164) 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 
Muhhınmen bedeli 3000 lira otan 2000 metre mik~bt moloz taşı kllomet· 

re 2i - 4:5 ocaklaıından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
MUnaka.sa 14/12/940 Cumartesi günü :ıaat 11 de Sirk~1de 9 İşletme bi· 

na.oıını.Ja A. E. l:omisyonu tarafından yapılaca.ktır. 
•ra1iplerin 225 lira teminat ve kanuni vesalkle ayni gün ve tta.atte komis

yona gelmeleri IAzımdır. 
Şartnameler pa;ıuıu: olartl'f.->komisıY.ondan \•erilm~tedir. (11312) 

Gayri menkul Satış ilanı 
~'.af.ak,!! İcra memurluğundan: 
Açık art.t.ırma ile paraya çe\ ı ., k gayri menkulün ne olduğu: 

Angilr.,a. ve 'l'rak.a.tya. çiftlikleri ile l ı :uni dere arazi1eri \"e çiftliğin 
ebniyeleri. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı numarası: 
Bü::y1ikçekmeceye bağlı Angürya ve Trakatya namı diğer· Yakuplu 
köyü ve Saadet namt diğer Hara.mi clel'e araziletinin 60 hissede 10 
hib~i a~rlt artırması. 

Takdir olunan kıymet: 'ramnmnıa 31,700 lira olup !ıisse kıy· 
meti 5290 liradır. 

Artrrmanm yaprla.cağı yer, gün, saat: Satış 2280 .sa.yılı kanuna 
göre olup birinci artırması 3-1-941 cuma günü saat 11 de yapı· 
lacaktır. 

1 - İşbu ga:yrimenkulün artırma ş. rtna.mesi 24-12 ....... 910 tari
hinden itibaren 938/231 No. ile Çatalca icra dairesinin muayyen nu· 
marasmda .herkesın görebilmesi için açıktır. !Janrla yazılı ol'lnlardan 
fazla malfuna.t almak ıstiyenler, işbu şın·tname~·~ ve 958/231 dosya 
numara.sile memuriyetımize müra.cııı.t fltmPlidir. 

2 - Arttırmaya iştirak ıçiıı yukarıda yazrlı kıymetin % 7,5 nis· 
betinde pey veya milli bir bankanm teminat meln.ubu tevili edile· 
ccktir. (124) 

! 

1, 

u.::r zınıan b•,ı~nııızsmıı. 

P•h ii!; y1- 1·rrı ·•e r:ı,·d;;"ı !şikaı otan çorbalık sebze komprTmelerlmhin 
n' " • n j •~ t ""' t:-z-·l!~l:ıi nııih!lfa7.a ettlğine .. ahit olacaksmız. 

ÇA PA l\ft\RKA 
~IEIU'İ.\lJ<~li. B~l.EL'L\ , NOHUT vesalr hububat ııebzc ve ~balık 

komprimelerinl kilerinlzde bulundurmayı ihmal etmC'yiniz. 

Yedek erzak : T asarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışılc bir zamanda kıymeti 

daha çok ta kd ir edilir. 
Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde STcak bir yemek temfnl kabildir. BaJ;kallarınızdan 50 gramlık 
bil" komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan alablllrstDiz. 

Rl:ŞlKTAŞ: ÇAPA:M..UKA Tarihi te&tıd: 19115 

~--·· 
1 Deniz levazım Satınalma Komisyonu i lin.arı 1 

1 - Tahmin f Jilcn bedeli •'22.425" lira olan "100.000" kilo ku 
ru üzümün 11/1. kiuıun/940 penje.mbe günü saat 14 de kapalı zarf· 
la eks;ıtmesi yaprlacakhr. • 

2 - llk teminatı "l G81" lira '·88" kuruş olup şartnamesi her 
gün komisyondan 4'150" kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapa.Jr teklif mektuplarmr havi kapalı zarflarını en ger 
belli giln ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunaı 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. (11104) 

"'"" lfo Pulanya tezjflUn abna.calc 

Bir adı:t orta. bo; pul@.ya. te;ga.hı a.lmacaktrr. tstekmenn en g 
5/12/940 tarihine kadar tekliflerini komisyona vermeleri. tll290) 

Gümrük ve In!1İsılr k.r Vekaletinden : 

1 - acık bulunan gümrükler Umum YüdUrlüğU (70) Ura maaşlı nr:-1 
i~leri şubesi müdürlüğll için mlisabaka açılınıştll'. Müsabakaya ıtrecekl• r:r 
aşağıda yazılı şartları haiz oımalan aranır. 

Jı.. - Memurin Kanununun 4 tincU maddesinde ynzılt şartlan tıal.: 
bulunmak. 

B - Hukuk, İktısat fo.ltillteleri, .siyasal bilgiler ok'.ılu veya yükııe>k tlt· 
tısat Ye Ticaret mektebind<'n ve Yahut bunlara muadil ecnebi fakülte Vf'Y• 
mektepten mezun tutunmak 

C - Yaşı 45 den yukarı olınamak 

Ç - İngilizce. Almanca veya Fransızca dillertndf'n birile yrızı!mış tktı
sadi veya gUmrtlkleri alllkadar eden bir ll"e,-zuu Türkçeye terCUJn(yt- bi· 
hakkL'1 muktedir olmak ve yine rürltçeden bu hususlara dair olarak seçilen 
parçayı bu ıısanlaıJa.rı birlshc çevinnelt, 

"'-lilsavl şartlar altmda bu dillerden birden fazlasına vakıf olmak te~ 
clhe sebep say1Jır.,. 

2 - lmtihar:a kabul için bu şartlan haiz olanların 10.12.1910 · ilk· 
şamma kadar dilekçe ve vı>ııiknlarınr \'ekAlet zat ve sicil işleri müdUrlll~tne 
vermeleri !Azımdır. 

3 - Lisan lmtıha.nı 20.12.940 tarlhlndo ııa}t H,30 da. vekfı.let bı·uısıtıda 
yapılacaktır. <Sl28) (ll2-l!l) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayrimenkul Ü7.erinu€ki ha klarınt hususile fa.iz ve 
masrafa dalı- olan iddilarım it::bıı ilan tarihinden itibaren yirmi 3Un 
içinde "'''rakı m!isbitelerile bıd'ktc memurivetimizc hil<lir.nel i icap 
eder. Aksi )'>nl:ie hakları tapu sicili!e sabit. olmadrkca ı;;atış bedelinin 1 Adana 
pa~·laı:;.mBsın;Jan luı.ric kal~rlar. 

4 - Gofilerilen günde erttrrmAya iştirak edenler ~;rtırnıa ~art
ııamesi11i okumu;: "" lüzumlu malfın~:ıt ıılmı!" "" ı,uphur tamarncn ka· 

Milli Mensucat Fabrikası 
Müdürlüğünden : bul ctmi!} ad ve. itibrtr · chmurlar. 

3 -· Tııyin eclilcn zamanda ganhnenkul üç def~ baf.T!'ıldıktan 
Mnra en çok arttırana ıhalc edilir. Aucak arttırma nı>dnli muham· 
men kıymetin yi.izdı- yetmiş bE'lşini bulmaz \'er:ı sıı.tış .i~tiyenin aia· 
cağına ı üçhanı olan diğer nlacaklılnr bulunup lıı bedel bunların o gay
rimen!ml ile temin e>dilntiş alac.'.'lklarrnm rnflcmuundan fazlaya çık· 
mazsa en çok aıtıranın tnahhiıdü baki kalmıı.k üzere artırma on beş gün 
daha tc>mdit ve on be~inci 18--1-941 cunıı:ı.rtesi gi.inü saat 11 rle 

Numara 

Jo\uruı;ı 

: 4 8 10 

• 3liı 335 470 490 

Bu J:.'lyatlan : 

lp lik fiyatları 

12 16 ıs '20 

r,30 565 610 635 

ya.pılacak aıtınnada. bedeli satış ıstiyer.ı.in alacğrna riiç- ı 
hanı olan diğer alacakhlann o gayrimen~ul ile ~emin edilmiş ala· Tip 
caklaı ı mccmuundan fazlaya ç:kmak şartı le, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bit br,<,lel eld<? C'dilcmez~t'! ihnle yapılamaz ve satı~ tale
bi düşer. 

E. &> g_ 90 B. 75 B. 90 

Kuruş S91 825 94~ 

Yukaıdaki fıyatlar !k~ısııt \'~ktılrtince tesL.t edilen satış fiyatla'"tdır. 
Siparl~ ıııcvk ve kabulil k-'abrilcamızrn l Mayıs 938 tarih ve 6 sayılı 

tamlnıı eı-urna müstenittir. (10931) 
6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve· 

ıileıı mühlet içinde paray1 vem1ezsc iltalt'l kara11 fesholtmarak ken· 
disinden cwel en yUksek tf'kliftfl bulun:ı.n k~m!=ie a•zı:ıtmis olduğu be· 
dcilc alm::ığa razı olmsa ona, razı olrr~1z veya bulunmaz.sa hemen on ~----~ 

, beş gün müddeth; nrtrrmaya cıltıırılıp en çok ar:ırana ihale e<lilir. 
İki ihale ara:.ındaki fuk ve gecen günler için ~·~ 5 den lıesap oluna
cak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme lıacu kalmaks1zm memu· 
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Artırma yukarıda ;;östcıilcn 3/1/941 ve 18/1/94.1 tarihlerin
de Çnlalcn icra memıırluq•ı l"lda!<•ntiıı İf'hıı ilan vı> göstC'rilf"n artırma 
şarlnam<'Q! claircsiııclc ı:ıatılacrıii:ı il[ııı olunıır. ' (34210) 

Y e!}ilköy Hava Mıntaka Depo Amirliğinden : 
ı - Büyükderede vnptnılat::ı.l\ bP~on isk.ılcn.in ::?8. 11. 940 gü

nü nı.ün::ıka.sasına talip ~ıkn:'1dtğırıd&ıı ye:niden pazarlığa konmu."tur. 
2 - :\Itinakasası 5. 12. 940 per~embe f,Ünü saat 14 de Bi\yükde· 

ı e hıwa yolları binasında toplan:ıcak hava satmalma komisyonunda 
yapılacak trr. 

3 - İsteklilerin kroki ve ke~if raporlarını görmek üzere her F:iın 
Yesilköy bavA. nııntnkn deposuna ve münakasaya girece-klerin (495) 
!irn mm·akl..a.t tMninatlarını Jhkırkoy malmiiriür;Uğüne yatrrıp mak· 
bvz \'C vcsa ikleı mi tlc bit'likto b~lli gün 'e s:ıatte komisyona mü ta· 
cııatlaıı. (11410' 

Böbrcklcrdt>n idrar torb·"•nna l•adıır J> oUardaki hastalıkların mikroplamıı 
kökünden teıuizlen:ıek iı;ln HEL~IOBW kullıınmıı. 

HELMOBLEU 
Bobreklerin ~:alı~ak kudretiıı.l arttı.cır. Kadm, erkek idrar ı.orbıklarmı. eekl 
•G yeni belNoğokloğuno, mesane iitfba.bmı, bel ağrısını, ı-ık sık ldnır bozma&. 
"re bozarken yanmak htıllerlnJ giderir. Bol ldrar temln eder. idrarda kum· 

larm, nıes.uıedc taşların teŞE>kkültine manJ olur. 
DiKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temlzllyereık mavlleşttrit. 

Sthlıat VekAletlnln ruhııatını haizdir. HEU ECZ.\NEDE BULUNl.1& 


