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I..ondra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayanlara 
mahsus mantoluk, rop ve kos
tüm tayyörlük yüksek fantezi 

,....- Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: 

rodier, moreau, harriş, tweed ve 
saire YÜNLÜ KUMAŞLARIN 
emsalsiz çeşit. cins ve renkleri 
Beyoğlundn BAKER Mağazala
rında her yerden müsaid şartlar 

Emniyetle 
kullanabi .. 
leceğiniz KANZUK GLüTEN Müstahzar

ları piyasa
ya çıktı 

ve ucuz fiyatlarla satılmaktadır. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 
Kanzt l< Glüten ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş) - Kanzuk Glüten Makarnası - Kanzuk Glüten 
Şehriyesi - Kanzuk Glüten Pirinci - Kanzuk Glüten Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu Çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten Müstahzarları, 

P~ngaltı Yunus B. sok. No. 35 de 
Agavni Kalaycıyan 22/ 6 '937 tari -
hinde sandığunıza bıraktığı para 
için verilen 22 4/ 937 No. h bonoyu 
kaybettiğini söylemiştir. Yenisi ;•e
rileceğinden eskisinin hükmü o!n11- ı 

Fada şiımanhia iatidadı ola•lar için en mOkemmel rejim milstahzarlarıdır, VücudG besler, fakat fİpaaahk yapmaz. 

Umumi Depo : lnglllz Kanzuk Eczaneal Beyoğlu - latanbul 

lat n,..ul perakende ••t•f ye ri : Bahçekapı Zaman ltr lyat deposu 

yacağı ilan olum .. r . . - :~ ~ .... ~·' ! .... ~ . . ' . ~ IZMIR Acentemiz l*Urk Ecza Deposudur. °' . . ,IJ . 

--

T. iŞ BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesaplar lkramiya Plan ı 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, l Eylül, 1 İkinciteşrin 

iKRAMiYELER 
1 Adet 2000 liralık 2,000 lira 
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T. /ş Bar.ka&Jna pnra yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 

olm.· .• ·, ag1'1 zamanda talılıinizı de denemiş olursunuz. 

. 
Gayrimenkul Satış ilanı 

İstanbul Eınniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Harn.lamboı:ı ve Nik"li Çurğiroğlunun 23687 hesap numarasile sa.ndı

ğunıL.da.n nldıkl::rı (20C• ) liraya ka!'Şl birine! derecede ipotek edip vade
sind::ı borçlanrı vcrmerliklerinden haklarınıia yapılan takip üzerine 3202 
numnralı kıın·ı .. un ot!~ ncı maddesinin matufu olan 40 ıncı mnddesine gö~ 
re sat?lmns: ic.!lJeclen Mnhmutpaşada Süruri ınahallcsıııin Mollataşı cad
desi!ldc ~ki ~. 3. 5 mükerrer yeni 32. 34. 36. 38. 40 kapu 309 ada 6 
paı sel numarnlı altında iki dükkan \'e oda mahallini müştemil ki'ı.rgir ha· 
nm 1 1 hi:;!;e itibarile 38 hissesi bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya 
konmuştu:·. S:ıtış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya gir
mek i:: Uycn (1590) lira pey akçesi veı ecektir. Milli bankalaıımızdan bi
rinı.a tcmir.at mektüLU da kabul olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener 
ı·csirnl&i ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya ait
ti:. Arttırma şartnamesi 21 9 939 tarihinden ıtibaren tetkik etmek i.sti
yenlere sandık hukuk iş!eri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
kaydı vcsair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. 
A:-ttı::nnya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri
mE;nl{ı.L hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 
27 / 10 939 tarihine müs,ıdif cı.:ma günü Cnğaloğlunda kain sandığımızda 
saat ondan on ikiye kadar ~ apılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükelle
fiyet! ile sandık alac:ığını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde 
son arttıranın W.hhüdü baki kalmak şartile arttırma 11/ 11 939 tarihine 
miiHs.dif cumartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması ya
pı1ac:; ktır. Bu ar\,tırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakı
lac..ıl\t11·. F-lnkları 1 pu sicillcı ile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hak
Jo sahip! ri?ıin bu haklarını ve hususile fniz ve masarife dair iddialarını 
füm tnrih;nden itibaıcn yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber da· 
ir.:ttn.ize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla 
baklan ta}Ju sicillenle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç lmlırlnr. Daha fazla mallımat almak istiyenlerin" 938 670 dosya nu
marnsile sandığımız hukuk işleri senisine müracaat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. • • • 

D İKKAT 
En:niyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 

istiyenlcre, muhamr.1~nlerimizin koymuş olduğu kıymetin yüzde kırkını te
cavüz etmemek ü·1.erc ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile 
kolaylık gösteımekteclir. ''7282,, 

1 Devlet Demiryolları hanları 1 
Şeker nakliyatı için O. D. 143 numaralı yeni bir tarife ihdas edil· 

mlııt..r. Bu tarife 15 9 1939 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 
l"nzla tnfsilat için istnsyonlara müracaat edilmesi. 114470,, "7230,, 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
1 - Milli Saraylar müstahdemleri için yaptırılacak "135,, takım 

resmi elbisenin şartnamesine ve mevcut nümunelerine uygun olarak inıa
li &.~ık eksiltmeye konulmuştur. 

2--- Eksıltme gününe kadar Milli Saraylar Müdürlüğü kalemine mü
racaat edecek olanlar mevcut ııümuneleri gorcbilecekler ve şartnameden 
bedelsiz olarak bir nüsha alabileceklerdir. 

3 - Açık eksiltme eyliilün Ön beşinci cuma günii saat on beşte Dol
mabahçede Saraylar müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat "184,, liradır. Bu paranın eksiltmenin yapı
lacağı saat on beşe kadar malsandığına yatınlmış ve makbuzunun eksilt-
me bey9tine veril.mi§ olmasl lizımdır. • "6638,, 

1 

1 

1 

A Gayrimenkul Satış ilanı---== J 
Istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Ligor tarafından 16887 hesap numarasile sandığımızdan istikraz o

lurum (1200) liraya karşı birinci derecede ipotek edildikten soma büt ün 1 
hukuk vecaibilc Eftcrpi tarafından satın alınan Beyoğlund:ı Hibeyin :::-ğa 

mahallesinde eski Piremehmet ve Katır yeni Kizin sokağında eski 27 yeni 
5 kapı 353 ada 8 parsel numaralı kargir bir evin tamamı bir buçuk ay 
müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil l:aydına göre ya
pılmaktadır. Arttırmayş. girmek istiyen (262) lira pey akçesi v~rccektir. 
Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birik
miş vergilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf icaresl ,.c taviz bedeli ve 
tellnliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamt•si 2J/ 9/939 tarihin· 
den itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık, 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu 17.ahat ta şart.ıaıneclc ı' 
ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tctki1c 
ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrcnn~iş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttınna 1/ 11/ 939 tarihine müsadıf çarşamba güı.C ' 
Cağaloğlunda kü.in sandıf;'lmızda saat ondan on ikiye kadar yr..pılacakt~r. , 
Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilen bedelin torcihan ~ır:ı.1r .. c; ı 
icabcden gayrimenkul miikellefiyeti ile sandık alacağını .uwıamcr. gP:tmiş 1 
olınası şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü b3.ki kalmak şa~· 

tile arttırma 15 11 939 tarihine müsadif Perşembe günü ayni r.mhalrle 
ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile snbit olmı-

HASAN deposu müdüriyet inden : 
Bazı TicarethanelE?rde ve piyasada 

Hasan Glüten nıaınulahnın ve Hasan 

Özlü unlarının diğer bir müesse

seye sahldığını ve bu sebeble ba

deına işbu müstahzaratın çıkmıya

cağına dair rakiblerimiz tarafın

dan kasdi olarak işae edilen tez

virahn ve yalanların asıl ve esası 

ohna.dığını , bütün Hasan müstah

zarahnın cihanşüınul olan şöhretile 

mütenasip bir surette gayet nefis 

olarak istihzar edilmesine devam 

edileceğini ve buhranı hazır se

'bebile fiatlarında bir zaın veya 

değişikliğin yapılmadığını ve ya

pılmıyacağını Hasan müstahzaratını 

seven ve meftun olan sevgili müş
terilerine ilan olunur. 

yan aH'ıkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını \ c :ıufusilc faiz 
wmasarlfud~rWdialannıil~tarihi~~W~ren~rmi~~~~~ra- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kı müsbitelerilc beraber dairemize bildirmeleri lfızımclır. Bu sur~tlc t.a'lcla· 
rını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyr..ıılar satış 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malfımat almak isti
yenlerin 937 /206 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri se:-visine mü
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

• • • 
DİK KAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrımenkulü ipotek ·gösteıınP.k 
istiyenlere, muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin yilzde kırkım te
cavüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vcrmelc suretile 
kolaylık göstermektedir. "72n,, 

ŞiRKETI HAY-Ri YEDEN : 
1 - Mevsim sonu münasebetile I<ÜÇÜKSU Plfıjı kapanmış ve 

bu Plfija tahsis <.'dilen seferler ilga · edilmiştir. Ancak Anadoluhisarı
run Yenimahalle cihetinde oturan sayın halkımızın ihtiyacı nazara. 
alınarak tarifede muharrer seferlerden yalnız atideki postaların ke
makan KüçUksu Plajına uğnyacağı, sonbahar ve kış tarifelerinde 
de ihtiyaca göre seferler tahsis kılınacağı şimdiden ilan olunur. 

2 - 17 / 9 939 pazardan itibaren Küçüksu Plaj iskelesine uğn
yacak seferler: 

Adi günlerde: 43, 75, 103, 151, 197, 237, 42, 92, 122, ı8o, 198 
ve 222 numaralı seferler, 

Pazar günleri: 427, 439, 459, 485, 519, 523, 541, 545, f>i l, 404, 
430. 458, 488, 506, 516, 546, 562 ve 5S6 numaralı scferlerdi:-. 

3 - Pazar tarifesinde muhan·er 416, 533 ve 563 numaralı se
ferler 17 9 939 dan itibaren lağvedilmiştir. 

4 - Adi günlerde 9,15 te Ycnimahalleden hareketle Sarıyı::r, 
Büyükdere, Tarabya, Yeniköy ve Plaja ve 12,15 te PIAjdan Beykoza 
kadar yapılmakta olan seferlerle 13,15 tc Bcykozdan Plaj, Ü~Küdar 
ve I<öprüye yapılan seferler de 18 9 939 dan ilıbaren yapılınıya

caktır. 

~- Resmi Dairelerin Nazan Oikkat!ne -
Türk Jf aarif Gemiye ~i Resml i arı İşleı i Büro3un~an : 
Kağıt ve tabı malzemesinin dal'lıJı dolayıs!I ~ 15 cylU!den il ib!l

ren ilanlı gazetelerden beher ilan için ~ınr!ak ikişer tane verileceği 
gazete idarehanclerinden bildirilmiş olmakla alakada.-lara arzolunur. 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Lise mezun1arma: 
Mektebimiz yüksek sınıfı için liseyi tmnamlnm!Ş talclle kaydl 

20/ 9/ 939 tarihine kadar devam edecektir. 
1 -- Yüksek tahsil müddeti "3,. senedir. Mektep yatilı ve pnn.r;ızdır. 

Gayesi, tic:ı ret gemilerimize kaptan ve makinist ve <lmiz mesleği için 

fen adamı yetiştirmektir. 

Mel:tebe kabul olunan talebenin giyimi, ~'İyimi ve sair husuaat.ı mel<· 
tep tarafından temin edilir. 

2 - Yozılmnk içın pazardan mada günlcıdc mektebe müracaat edil· 
melidir. 

3 - isteklilerin Mektep MUdürlüğüne kaı·şı yazacaklan midalar,1'• 
a~4ğıdhki vesikaları rapteylemeleri lii.7Jmdır. 

A - Hüviyet cüzdanı, 

B - A~ı kaı;ıaı, 

C - ·- Mekle>p şaha<l~tnamesi veya mu!.addak surel?::!ri 
O - Polisce musaciı.lak iyihal küğıdı, 

E - Velilerinin sarih :~dres ve imzalan,. 
F - 6 adet fotoğraf 6 x 9 ebadında, 
4 - Fazla ma!Umo.t için Ortaköyde mclüep .MJdii!'lüğline mlıracant 

edilmelidir. lslaııbuldan gayri mahallerden yapılacak mü,·acantlnra me.t· 
bu mektep duhfıl bilgisinden gönderilir. "662),, 

Sııltanahmed S iiııcü Sulh lfükııl:. 

TI akimliğindcn: 
Nişantaşında : Eski F eyziye ..ıll • .. 1 .... .- ı ::,r:--, ... .. ~. 

Davacı Salamon Yuda Levi vekili 
avukat Daniel Behar tarafından İz
mirde Balcılar sokak 223 No. da züc
caciyc tüccarı İzzet Ertoğrut aleyhi
ne 39 1456 No. lu dosya ile açılan 
"224,, lira 94 kuruq alacak davası

nın yapılmakta olan muhakemesin -
de müddeialeyhin ikametgahının 

Vahlı 

Yahsız IŞIK LİSESi Kız 

Erk~k 
Memleketimiz n er.. eski hususi Jiı1esid:r. Ana, ilk, orta Ye füıe 

için heryün mektebe müracaat edil,.bi!ir. İı:ıtiyenlere mektep 

kısımlan vardır, Kayıt 

tarifnanıesi gönderi!i:. 

T~!e.ron : 44039 .. 

meçhul olmasına binaen Hanen teb- - -~- _ --

1 

ligat icrasına. ve muhakemenin de karar verilmiş olduğundan yevn. · e i..aktlirdc gıyabcr .tt.Jhakemeye ele -, 
7/10/9:::9 tarihine müsadif cumartesi vakti mezkurda bizzat veya bilveka- vnm v"! karar ve::'ilt!"eği.iliwen tebliğ 
günü saat 10 a talikina mahkemece le mahkemede hazır bulunulmadığı o:uııur. · • 

Sa1ubi: A. Ccmalcnılln &rnroğ!U 
Nc.5riyat m üdik ü: l\lıacid Çl."'TiN 

BNıldığı yer: Matll8a1 !iJbibıriy• 


