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6 Haziran 1945 CUMHURİYET

Çim tohumu . Kimyevî gübre

f Or. Zekâi Muammer*
T U N C M A N

Bakteriyoloji Laboratuan
Kan ve tdrat muayenesile eebe-

liğin erken teşhisL Wassermann
teamülü. kan gruplarl. tifo. sıtma
baleam. Idrar- kazurat muayene-
lerl. kanda üre. şeker vesalr blvo-
toilk tahllller. ültra ve fluores-
eencemikroskopl Tapüır.

Divanvolu thsan Samı Labora.
uvarl Nn 133 Te): 20981

DOKTOB

Mtıin Memduh Tayanç
Cerrahoaşa Hastanesi

tc Hustalıklan Mütehassısı

Saat 3.5 - 7 7e kadar
Bevoglu. AvTupa Dasajı karsısında

No 19 Kücük Parma H. daire: 1

L'zunköprü A=liye Hukuk Mahke-
mesinden: 945/290

Uzunköprünün Bıldır köyünden Meh-
med kızı Nazife Çahşkan'm aynı köy-
den Ahmed oğlu Salim Çalışkan aley-
hine açmış olduğu boşanma cavasının
yapılmakta olan duruşmasında:

Dava olunan Salim Çalışkarun ika-
metgâhımn belli olmamasına binaen
davetiye ve dava arzuhallerinis Cum-
huriyet gazetesi ile tebliğine ve yargı-
lamanın 25 6'945 pazartesi raat 9/40 a
talikına karar verilmiş oldıığundan
mezkûr tarihte mahkemeye gelmedi-
ğiniz veya musaddak bir vekil gcn-
derrr.ediğiniz takdirde hakkmızda gı-
yab kararı verileceği davetiye yerine
kaim olmak üzere ilân olunur. (487)

PSORO
Uyuz ilâcı

Kayıb
Karagümrülc nCfus memurluğuncl&n »1-

dığım nüıus k&gıdımı kaybettlm. Esklslntn
hükmü yoktur.

1329 doğumlu Snlim oğlu Mustaf»
Nurl Gürsu

D O K T O B

Ziyaeddin Maktav
Cerrahpaja hastanesi Kulak,

Burun, Boğaz (Ağız, Diş)

Hastalıklan Mütehassısı

• M Ankara Cad. 15

Istanbul Millî Korunma Savcılığtndan:
Ilârn: 9 14-1^16

Faturanz mal satmak suretlle mllll ko.
rjnma kanununa rcuhalefetten suçlu Ist.
Fatlh Fevzlpaça cad. Hırkalşerll 17 No. da
oturur, Emtnontl Akosman han 9 No. da
manifâturacı Ahmed oglu 1306 doğumlu
Satd Iyigdren hakkmda p,f>05 Eayılı kanu-
na tevflkan Istanbul l No. U mllll korun-
ma mahkomeEİnde yapılan duruşma BO-
nunda; Suçlunun sablt görülen ılilinden
dolayı hareketine uyan mllll korunma
K nun muaddel 31-4, 59-5, 63 uncfl mad.
delerlne terfıkan elll Ura ağır para ceza.
Eile tecslyeslne. blr hafta müddetle tlca-
rethançsinln kapatılmasına ve bu müddet
zarfıncla tlcaretten men'lne ve hükmtln
kat'lleştlŞinde neşrlne dalr mezkûr mah-
kemeden verl'.en 15-1-P44 tarlh ve 44-3S
sayılı karar kat'ileşmek'.e Uân olunur. Cum-
hurivet gazetesile neşrolunacaktır. (7496)

- B İ R R I G A
Aradığım Bayan ATIFET'in ad-

resini bildiğini, gönderdiği mek-
tubla bildiren zatın görüşmek üze-
re ya adresini veya bir randevu
vermesi rica olunur.

Post Restan 1908 Özlfl

Erciş Sulh Hukuk Mahkemesinden:
Mucldel- Eıclş Inhlsarlar ldareslne lzafe-

ten meT.ur Riıat Bilicl lle müddeaaleyh
Ercişin Haçarrul muhtan Hacı oğlu Eıza,
kefill aza Eıza namı dlğerl Buzgo oğlu 8a.
llh aralannda Erclş «ulh hukuk mahkeme-
Einde cerey&n eden alacafc davesı Birasında:

Müddeaaleyhin lkametgâhı bulunan Ba-
lıkeslrln Savaştep» nahlyeslnln Sarıbeyler
köyüne usulen davetiye çıkanlmıç is« de
lkl sene evrellsl bu koyden aynlmıj ve ne
tarafa glttlğl malûm bulunmamıj ve lka.
metgâhı meçhul bulunmasından t«bllğat
japüamamış olduğu anlaşılmakla müddea.
aleyhe llânen davetiye tebliğine karar ve.
rılmlş ve muhakeme günü 26-6-945 «»ü
günü saat ıo a bırakılmı» oldugundan yev.
ml mezkür ve saatte Erolf sulh hukuk
mahkemeslnde hazır bulunmanıa veya blr
vekll gönderrr.enizı muayyen gün<Je gelme.
dlginlz reya veklîl göndermedlğlnlz veya
kanunl mazeretlnlzl bldirmediğlnlz takdiı-
de hakkmızda gıyab karan çıkarılacağı
tebllğ olunur. C7447)

Göz Hekimi \
NuriFehmi Ayberkj

Bavdsrpasa Nûmnne Hastanesi
Göz Mütehassısı

fstanbuJ Beledlvesl karşlslnda
Telefon ; 23212

İlân
Kars askerl pcsta 11J10 K. lıgı eratın-

dan, Uşakm Akfe kös-ünden Suleyman oğ-
lu m 9 doğumlu IsmaL Buiut, askerl eş-
yavı çalarak kıt'asından flrar ettiğinden
dolayı bakkmda 2Îİ şubat 945 tarlhinde
kesilen esas (i |."»-T7 sayılı yakalama mil-
ze^keresl lle, askerl ve mülkl bllûmum za-
b:ta memiir'.nrımn samğı yakalamağa ve
knmutanıû'ir.ıza sevkedllmek uzere en ya-
kın garnlznr. komutnnlığına veva askerUk
şube?i başkanlığma tesllm etımeğe memur
edüdik'erl As yargılama usulö K. nun
111-1 raaddesi gçrc-,inre İlân nlunur

Kars As. P. 11219 K. V. N Altug
A». Ad. Yargıç ş. Erdoğaa ülu (62831)

Maden Direği Yükleme Işi.
Ereğli Kömürleri Işletmesi

Umum Müdürlüğünden :
1 — M. Kemalpaşa revirinden satm alarak Bandırma, Erdek, Kara-

cabey kazaları sahillerile Apolyont ve Manyas gölleri sahillerine depo
ettiğimiz ve ileride edeceğimiz tahminen 4000 metreküp maden dire-
ğinin deniz vasıtalarına yükleme işi kapalı zarf usulile müteahhide va-
rüecektir.

2 — Bu işe aid şartname Zonguldak İşletmemiz Direk Şubesi Mü-
dürlüğünden ve Istanbulda Meydancıkta Valde hanı üçüncü katta irtıbat
büromuzdan almabilir.

3 — Taliblerin ilk teminat olarak 1750 liralık teminat mektub veya
akçesini teklif mektublarile birlikte 15 haziran 945 cuma günü saat 15 e
kadar Zonguldakta işletmemiz Başsekreterliğine imza mukabilinde ver-
meleri lâzımdır.

4 — Postada vaki olabilecek gecikrneler nazan itibara alınmıyacağı
gibi müddet bittikten sonra verilecek teklifler de kabul edibr.iyecektir.

5 — İşletme Idaresi ihaleyi düediğine icrada serbesttir. (7179)

Kartal Belediyesinden:
""•Kartalda yangın yerinde Cami sokağında ve bu sokak üzerinde 562,5

metrekare saha ile tren hattının güneyir.de ve Kartal hamamile 23 Nisan cad-
desi istikametine kadar tren güzergâhındaki yangm arsalarını imar plânı gere-
ğince yol açmak ve yeşil saha yapmak ve keza 23 Nisan caddesi üzerinde
caddenin güneyinde caddeden itibaren 6 metrelık kısmınm mezkûr caddeyi
genişletmek maksadile kamulaştırılmasma karar verilerek bu karar yetkili ma-
kamlarca onanmıştır. Yapılan bütün incelemelere rağmen bu yerlerdeki gayri-
menkullerin tapu kayıdları tesbit edilmemiş ve yalnız arazi tahririnde alâkadar-
lardan bir kısmı bulunabilmiştir. Kamulaştırılan j-erlerle yüz ölçüleri ve tesbit
edüen alâkahları ve takdir edilen kıymetleri aşağıdadır. Keyfiyet Belediye Is-
tımlâk Kanununun 10 uncu maddesi gereğince tebliğ olunur. C7511)

No. Yüz öl. Semti

562,5

717.5

316
230

233

171

135

150

Takdir edilen
kıymeti

Cami sokak 4 Lira M2

1,5

2,5
1

1,5

23 Nisan Cad.

Bilinen alâkalılan

Arna\-ud tsmail veresesi, Hacı Mus-
tafa, hallaç Süle;,Tnan, Hacı Mansur,
Baki ve Nuriye

Hafız Avnl veresesi, Şerif Ali, Etem
Sıral, bakkal Emin.

Cemil vereselerile Vasıf ve Şevkiye.
Etem Sıral, Mıgır veresesi, Ligoros
Lapçinci, Armenak.

Tekirdağlı Karabet veresesi Leon,
Hazaros. Hamparsun Kürkçü, İste-
pan veresesine.

Kirkor veresesi. Mardik Sahak Reis,
Hacı Mıkail, Akrik vereseleri.

Akrik veresesi, Hayganoş, hazineye
aid.
Ismail Mardike aid arsalar.

Malatya Valiliğinden:
1 — Malatya Elâzığ yolunun 0 + 780—4-L000 Km. arasrnda yapılacak parke

kaldırım lnşaatı 3/6/945 tarihinden itibaren 15 gün müddetl* ve kapalı zarf usu-
lile elcsiltmeye konulmuştur.

Bu işin kesif tutan 19999 Ura 94 kuruçtur.
2 — Bu işe aid:
ai Mukavele projesi
b) Eksiltme şartnamesl
d) Kesif hulâsası
e) Hususî fennî şartname ve plân
Her fün C Daimî Komisyonunda görülebilir.
3 — Bu işe aid s?c!"i te.-r.imt 119a lıra 93 kuruştur.
4 — Eıale 18 6 945 gününe rastlıyan pazartesi günü saat 16 da îl Daimî Ko-

misyonu odasında yapılacaktır.

5 — 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve Dıale kanununun hükümlerrne göre is-
teklilerin ihale tarihinden en az üç gün önce U Bayındırlık Müdürlüğüne mü-
racaatle ehliyet vesikası almaları ve sözü geçen kanunun tarifleri dairesinde
hazırlanacak teklif mektublannın ihile tarihinden bir saat evvel Daiml Komis-
yon Başkanlığma makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır.

6 — Posta ile gönderilecek mektublarm geç gelmesinden ötürü hiç bir ma-
zeret ve mes'uliyet kabul edilmeE.

7 — Fazla tafsilât ve evrakı görmek istiyenlerin tl Bayın<krlık Müdürlü-
ğün» baş vurmaları ilân olunur. -

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri İlânı
Bolu Valiliğinden:

1 — Eksiltmeye koniılan iş: Kontrol ve murakabesi Bayındırlık Bakan-
lığı Yapı ve imar işleri Başkanlığınca yapılacak olan ve 30 4'945 tarihinde mü-
teahhidine ihale edildiği halde müddeti içinde mukavele akdetmeğ* yanaşma-
dığından ihalesi feshediien Boluda hükûmet konağı sıhhî ve elektrik tesisatı
içidir.

Keşif bedeli, 15720 on beş bin yedi yüz yirmi liradır.
2 — Eksiltme 18/6 '945 pazartesi günü saat 15 te Boluda Yersarsıntısı In-

şaat Amirliği Idare binasmda yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Bayındırlık Bakanlığı

Yapı ve imar işleri Başkanhğı ile Boluda Yersarsıntısı Inşaat Amirliğinde her
gün görülebilir.

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 1179 liralık
muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek ehliyette olduklanna dair
Bolu Yersarsıntısı Inşaat Vesika Komisyonundan alırunı? ehliyet vesikası ibraz
etmeleri şarttır.

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en aı tatil günleri
hariç üç gün evrel bir dilekçe ile Bolu Hi katına müracaat etmeleri muktazidir.

5 — Eksiltme açık oldugundan isteklilerin belirli gün ve saatte Boluda
Yersarsıntısı İnşaat Amirliği Idare binasmda müteşekkü eksiltm* komisyonunda
hazır bulunmalan lâzımdır.

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilme2. (7475)

Miifettiş Muavinüği Müsabaka İmtihanı
Tapu, Kadastro Umum Müdürlüğünden:

Tapu ve Kadastro ldaresin« 35 lira maaşlı müfetti; muavinl aluıacaktır.
Biri tahrirl, diğeri şifahl olmak üzere iki imtihan yapılacaktır.
Tahrirî imtihan 11/6/945 pazartesi günü saat 14 te Ankarada Tapu ve

Kadastro Umum Müdürlüğünde icra edilecektir.

Müsabakaya girmek istiyenlerin memurin kanununun 4 ûncû madde-
sinde yazılı vasıflardan maada aşağıdaki çartlan haiz olmalan lâzımdır.

1 — Müsabakanm ilân edildiği tarihte 30 yaşmdan yukan bulunmamak.
2 — Hukuk veya Siyasal Bilgiler okullarının birlnden. mezun olmak.
S — Evvelce hizmeti var ise iyi eicil alırum bulunmak.
4 — Sıhhati her iklime ve her nevi «eyahate müsald olmak,
5 — Hiçbir suretle hapisle mahkûmiyeti bulunmamak çarttır.

Bu hususta istidaya mekteb şehadetnamesi, hüviyet cüzdanı, askerlik
vesikası, iyi hal ve bizmet kâğıdı ve sıhhat raporu raptolunaeaktır.

( İMTİHAN PROGRAMI )
1 — Kanunu Medenî, Borçlar Kanunu ve Hukük ve Ceza Muhakerr.e-

lerî usulü kanunu ile icra, iflâs kanumınun tapu sicilini alâkalandıran hüküm-
leri.

2 — Tapu harçlan kanunu, 2644 numaralı tapu kanunu hukukj kıyme-
tini kaybeden tapu kayıdlannın tasfiyesine dair 1515 numaralı kanun ve ni-
zaırmamesi hükumleri, kadastro ve tapu tahriri kanunu, 2997 « y ü ı tapu teş-
kilât kanunu.

3 — Memurin muhakematı kanunu ile ceza kanunumm flk tahkikata
aid ahkâmı.

4 — Maa|, harcırah kanunlan,
5 — Hesab, hendese (nisbet tenasüb, falz satıh mesahalan).

6 — Fransızca, ingilizce, almanca lisanlarından birini bilen riiçhan hak-
kını haiz olur.

7 — Ankarada yapılacait bu imtflıan için hariçten geleoeklere kazansın
kazanmasın idarece bir güna masrai verilmez. (7389)

C i h a n g i r d e
SATILIK ARSA

Denize fevkalâde nezaretli. ilk
imar plânına dahildir. Inşaat
ruhsatiyesi vardır. Cihangir Gü-
neşli sokak Kasab Mehmede
müracaat.

Sizi Saadete Götüren

1 BARSAK SATIŞI
Konyadaki bütün kasab esnafı-

nın şehir Mezbahasmda kesilcn
bilûmum koyun, kuzu ve keçinin
barsak ve sakadatı 15'6'1945 tari-
hinden itibaren bir ser.e müddetla
satıîacaktır. İsteklüer satış günü
olan 14'6'945 perşembe günü saat
16 da Aziziye camii civarı No. 6 da
bulunmalan ve barsaklar a>Ti, sa-
ksdat ayn verileceği ilân olunur.

Eskişehir Asliye Hukuk Yargıçhğm-
dan:

KaragSzler köyünden ölmüs Hasan kızı
Rabla Dlkdere, Bedreddin, Nureddin§ Ha-
tlce( Şaziye taraflann Tenlnıahar.e Dun-
darbey sokak 5 No. da Omer oğlu Abdul'.ah
aleyhine açılan gelbius davaslnın yapılan
mutıakemesl eırasında-

Davalı AbduMahın 321-322 senelerinde
Kırırr.dan gelerek Eskişehlrde ev a:m;ş ve
blr ay kadar Eskişehlrde kaldıktan eonra
tekrar Kırırr.a glttlgl ve blr daha donme-
diğl ve kendlslnden de hlç blr haber ve
mektub aiınmadığı ına2ıkem« huzurunda
j-eminle dlıüenen şabidlerin beyanmdan
p.nlaşılmış o'.makla keyflyetten oahsüe ye-
nidea te'o!iîa*ın HSnen yapr.masma rnah-
kemece karar verilmiş ve bu üânın da Is-
tanbul ve Esk'.şehlrde çıkan gazetelerle
yapılrr.ası ksrar aitma almmış olmakla
tebllğat mfkamma kaim olmak uzere key-
fiyet llftn ol-onur. (744S)

Bursa Bayındırlık Müdürlüğünden:
1 — Bursa - Mudanya yolunun bir kısmma muhafaza tabakası serfl-

mesi ve hendek banket onarılması 58535 lira 94 kuruş keşif bedeliİB ve Ka-
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarı'.mıştır.

2 — Eksiltme 12/6/1945 salı günü saat 16 da Bursa üi Daiml Encüme-
ninde yapılacaktır.

3 — Bu işe aid keşif, ocak grafiği, fennî, kapalı zarf usulile eksiltme,
bayındırlık işleri genel ve fennî şartnarneleri ve mukavele projesi Bayındır-
lık Müdürlüğünde görülebilir.

4 — Bu işe girebilmek için 4176 lira 80 kuruşluk geçici teminat verme-
leri, bu işi basarabılecek ehiiyette olduklanna dair ihale gününden en az üç
gün evvel Bursa II1 makamına müracaatle eh'ıiyet vesikaları almaları (bu ve-
s:kayı alabilmek için en az kırk bin liralık bu kabil asfalt işi yaptıklarına da-
ir belge getirmeleri şarttır) ve 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde ha-
zır'.ıyacaklan teklif zarflarını 12 6 1945 salı günü saat on beşe kadar Daimî
Encümen Reısiığıne mat-buz karşı'ığında vermeleri lâzımdır.

Postada veya başka suretle vukubulacak gecikmeler kabul edilmez.

D e r i -tSaç Frengive diğer
Zührevî hâstalıklar mütehassısı

Pazar «e Persembeden başka lıergQn
l«,3O - 17.3O

Yoksullartnrnuayenesi bu.idan scnrsı
SA i./ giınleri oglederj evsefyaDi'acabtır

V.'LAYETKONABI ILtlVSI /Vf //
l(Teıe!on: >i»«zj

KİRALIK SEMT
Vojrvoda caddesi hemen yakmın-
da trifaze ceryan ve terkos ter-
tibatı ha\-i 600 M2 lik modern bir
fabrika kurmağa fevkalâde elve-
rişli havadar ve aydrnhklı bir
semt acele kiralıktır. Alâkadar
olanlar (M. N.) rumuzile posta
kutusu 176 No.ya yazile müra-
caat etmeleri rica olunur.

Hangisic

Yozgad Asliye H. Yargıçlığından •
94 5-740

Tozgadın Esklpazar mahalleslnde emekll
Zlraat Baükası tetklk memuru Ibrahim j
Hıfzı Bağdamar taratından Tekke mahal- j
leslnden olup rr.ezkur Esklpazar mahalle- j
slnde lkamet eden ölü Berberzade Mah- I
mud AI1 karısı öîü Fatma blraderl Omer j
oğlu Hacı Mahmud aleyhlne Tozgad asliye
hukuk yargıçlıgma lkame edllmlş dan se-
nede müstenld öOO Uralık alacak davasının
yapılmakta olan yargılamasmda: Dava o-
lunamn tebllğe Ballh lkametgâhının meç- !
hullyetl haseblle davacı llânen teb.igat'
lfasını taleb etmiş ve talebl vakl mu\afık(

görü'.erek tebllgatın llânen lcrasma ve yar-
gılamanuı 4-7-945 çarşamba günü saat
10 a tallkına karar verilmiş oldugundan
mezkûr günde blzzat veya bllvekâle mah.
kemed» hazıı bulunması, aksl takdirde
yargılamanm fiyaben yapılacagı llân olu-
nur. C744O)

ÜROLOG - OPERATÖR

Dr. Celâl Dinçer
Idrar yollan, tenasül hastalıklan mü-
tehassısı, Baat 3-6 kadar. Cağaloğlu 1

ÜROLOG . OPERATÖR

Dr. M, Ali TEZSEZER
tdrar yollan ve tenasül hastalıklan
mülehassısı. Cağaloğlu eczanesi ya-

nında 30 '3. Saat 9-19 a kadar

Bolvadin Ilçesi C. Savcüı^ından:
Çivi ihtikârhğından dolayı Millî Ko-

runma muhakemesi sıfatile Bolvadin
asliye ceza mahkemesince 2012 944 gün
ve 574 '564 sayılı kararında Millî Ko-
runma kanununun 32/A.57'4 cü mad-
deye tevfikan on beş gün hapis ve yüz
lira ağu" para cezasile mahkûmiyetine
ve hapis müddeti kadar da dükkânın
kapatılmasrna ve ayni müadetle tica-
retten men'ine karar verilen mahkûm
Bolvadinde Mehmed oğlu 45 yaşmda
demirci esnafından Musa Karademiı
hakkındakl hüküm kesbi kat'iyet etti-
ğinden ilân olunur. (7488)

Dr. HAFIZ CEMAL
LOKMAN HEKİM

DAHİLİYE MÜTEHASSISI
Divanvolu 104

Muavene saatîeri: 2 . 5 - 5 . Tel: 22398 I

TECRUBE
EDİLECEK
EN SON
RENKLER

10 kadında 9 z\ı fena
renkte bir pudra
kullanırlar.

Fena^renkte blr pudra,
jrûzünüze " cMakya]lı» ve
çirkln blr! manzara verir
»e slzl daha yaşh göste-
rlr En uygun rengi bul-
manın yegâne çaresl.'yü-
sûnüzün bir taralma bir
renk ve diger tarafına'
başka renk pudra tecrübe
etmektlr. Bu tecrûbeyl
hemen bugün slze^para-
sız olarak . gönderilecek
Tofcalon pudrasmın yenl
ve cazlp renklerlle '* yapı-",'
TOZ. Bu yenl renklcr.'ga-*-
yet modern ve adeta' sib-
râmla blr gÖ2 mesabesln-1

de olan «Cromoscope»
maklnaslle karıştınlmış*
ür Bu maklna, renklerl
kusursuz ', ve ' taın olarak
seçer. Artık cMakyaJh»
blr;yüze tesadüt edllmt-,
yecektlr. Cild lle lmtizaç eden ve tabiî
glbl görünen mûkemme! blr pudra-
dır. Tokalon pudraaı, ckrema köpü-
ğü» ile beratlı ve hususl blr usul
dairesinde kanştırılmı^tır. Bu sa-
yede rüzgârh ve yagmurlu blr ha-
vada blle bütün • gun .sablt kalır?
Hemen bugün Tokalon pudrasıru
tecrübe edirüa.: »e tenlnlze' ne de-
rece bir guzellik teroln edeceginl
görûnüz. ı

INGIÜZGE DERS
Tecrübeli genç bir bayan saat,

mekân kaydı olmaksızm, teklif
edilen ücretle ders verir. Sayfi-
yelere gidebilir. Posta kutusu
2193 - İstanbul.

Taraklı Elektrik Tesisi Komisyonu Ba&kanlığından:

İkramiye Kazanan Numaralar Lislesi
01154 — Bir aded Isparta halısı
00202 — Sofra takımı (25) parça
04191) — Dört lâmbalı bataryalı
05742) radyo
00424) — Tek zemberek Radyofon
13043) marka gramafon
05443 — İki koltuk bir kanape

03283) — Ebiselik kumaş erkek
11934) için
05674 — Çatal, bıçak ve kaçık takımı
04603 — Cam kahve tepsisi
07197) — Komodin sürahi
12105)
12837 — Bir çift koşum öküzü

02451

00952)
10931)
13173)

05021

02889

02648

00844
04228

00894
01913

01705

00471
04493
12870

— Elbiselik kumaş bayan için

— Erkek çorabı
00472)
03974) —
11873)

Zenit saati karşıhğı (30) lira kazananlar
— 05559 — 11530

Av tüfeği kazananlar (Kırma)
No. 16 — 12966 No. 16 — 12264 No. 12

Demir
— 05360

Mendil
— 02499
— 12683

Losyon
— 01979
— 02345

Porseler
— 03599

Kıravat
— 00728 —
— 045S1 —
— 13304 —

pulluk kazananlar
— 11697 — 13648

kazananlar
— 03522 — 05043 -
— 02486 — 02784 —

kazananlar
— 03236 — 10176 —
— 05465 — 10660 —

ı maşrapa kazananlar
_ 10574 — 10781 —

kazananlar
01156 — 02582 — 03186
04627 — 05484 — 10074
13710 — 13791 — 14060

00897 -
04729 -

12352 -
12839 -

11005 -

— 03466
— 10841
— 14207

Ipekli kadın çorabı

- 02521
- 13194

- 13336
- 14846

- 14048

— 03614 -
— 11271 -
— 14643

-

- 04138 — 04407
- 11745 — 12747

Pamuklu jorjet eömlek
01214 — 01817 — 10990 — 11690 — 11870 — 12842

1 — tkramiyelerin aldırılmaeı için biletlerin Taraklı Bucak Müdürlfiğfi ve Ko-
mlsyon İkinci Başkanlığma gönderilmesi.

2 — Bu numaraların aslı Geyve Noterlifinde tnahfuzdur.

Kırklareli İl Daimî Komlsyonnndan \
1 — Alpullu - Hayrebolu yolunun 4+00—7-(-000 kilometrrieri «rasîn-

daki iki yüz metre blokaj işi kapalı zarf usulile eksiltmeys konnruştur.
2 — Keşif bedeli 13086 lira 80 kuruştur.
3 — Dk teminat 1963 lira 50 kuruştur.

4 — ihale 22 haziran 945 cuma günü sa*t 16 da II Daimî Komlsyon o<la-
smda yapılacaktır.

5 — Öıaleye iştirak edeceklerin flıal« gününden « ı u fi; gûn «w*l İl
makamına müracaatle alacaklan ehliyet vesikalarile Tlcaret Odasına kayıdll
olduklanna dair diğer belgeleri hamil bulunmalan mecburidir.

6 — 2490 sayık kanunun tarifatı dahilinde hazrrlıyacaklan tekllf luek-
tublannı ihale günü saat 15 e kadar H Daiml Komisyon Başkanlığma makbua
mukabilind* verilmiş bulunacaktır.

Postada vukubulacak gecikmeler nazan itibarm almmıyacaktır. (7446)

f
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1 Kemal Saracoğlu |
I Slşli Etfal H^stanesl I
• DAHİLİYE MÜTEHASSISI I
| Ankara çpddest No 15. Tel: 20189 |

Salılık Kârgir Ev
Arnavudköy, sahil, tramvay yolu
üstünde 11 oda, 3 kat. Tel: 42746

SATILIK
OT BİÇME ve BALYA M.\KİNESÎ.
Müracaat: 1 0 - 1 2 Galata, Havyar

han No. 64/2.

SATILIK DALYÂN
Karadenizde memleketimizin en

verimli bir çiroz dalyanı saülıktır.
Müracaat yeri: istanbul Balıkhane
sokak 33, Yusuf Yarar ve kardeşle-

ri Şirketinde Refik Hıfzı.

BALIKLI RUM HASTANESIHDEN:
Işbu Maden Kömürü Satış ve Tevzi Müessesesinden hastanemize verile-

cek 600 ton marin lâve kömürünün denizden ve karadan, Kuruçeşme veya
Sirked veya Halic, veya Bakırköy Taş iskelesinden, Yedikule dışmdaki has-
tanemizin istif yerine nakli için eksiltmenin 13/6'945 çarşamba günü saat 14 te
yapılacağmdan, eksiltmeye girmek istiyenlerin bu gün ve saatts depr.zito
akçesile beraber Galatada Büyük Bahklı hanmda 69 numaradaki Büroya
gelmeleri

İstanbul Vakıflar Direktörlügii lianları
Çarşıda Perdahçılar sokağında 33
sayılı dükkânın 1/8 hissesi (10283)

Mahmudpaşada Çuhacı han üst katta
5 sayılı odanın 1/2 hissesi (161)

Çarşıda Kesecilerde 91 sayılı dükkâ-
nm 4/36 hissesi (4010)

Lâlelide Kemalpaşa mahallesinin
Mahfel sokağında 6, 8 sayılı arsanın
1/16 hissesi (7620)

Vakfa aid olup diğer hissedarlarından
bulunan Didar, Sabiha ve Ruhsara.

Vakfa aid olup diğer hissedan bulu-
nan Yusufa.

Vakfa aid olup diğer hissedarları bu-
lunan M. Salih. Ayşe Hamide, Behiye,
Seyfeddin, Emine Sıdıka, Cemile Kad-
riye, Ayşe Tenik, Hamide Tenik. Sey-
feddin, Cemile, Emineye.

Vakfa aid olup diğer hissedarları bu-
lunan Ali Rifat ve Fatma Şeökaya.

Vakfa aid olup diğer hissedarlarından
bulunan Cemileye.

Balatta Balat Karabaş mahallesinin
Vapur iskelesi. Bakkal ve Ayvansa-
ray sokaklarında yeni 6. 1, 28, 30, 32
sayılı arsa ve dükkânların 2/6 his-
sesi (4842 'D

Yukarıda yazılı yerlerin vakfa aid hisselerini satm alıp almıyacaklan hak-
kında tebligat yapmak üzere hissedarları araştırümış ıse de adresleri tesbit edile-
mediğinden ilân tarihinden itibaren (91) gün zarfında kenlileri veya resmi
vekilleri müracaat etmedikleri takdirde vakfm hisseleri hakkında kanuni hüküm-
ler dairesinde işlem yapılacagı üânen tebliğ olunur. (7518)

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi
Müessesesi İstanbul Şubesînden:

LİNYİT KÖMÜRÜ SATIŞI
Garb Linyitleri îşletmesi Müessesesinin linyitleri gaüşa çıkanlmıştrr.
a) Soma - Değirmisaz - Tavşanlı İşletmelerinin PARÇA linyit kömürü.
b) Kuruçeşme depomuzda, müşterinin vesaitine yüklenmlş olarak teslim;

TONU 30 LİRA
c) Bütün ihtiyac sahiblerine, fabrikalara ve kömürcülere motörle veya

depoda tamamen serbest olarak verillr.
d) Satış yeri:

YENİ YOLCU SALONU 3 ÜNCÜ KAT 1 No.lı ODA

GALATA

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri
Bolu Valiliğinden s

1 — Eksiltmeye konulan iş, kontrol ve murakabesi Bayındırlık Bakanlığı
Yapı ve Imar işleri Başkanlıgınca yapılscak olan Bolu Dinin Mudurnu ilçesin-
de yapılacak Cezaevi inşaatı işidir.

Keşif bedeH: 38453.63 liradır.

2 — Eksiltm* 19/6/945 salı günü saat 15 te Bolu yer «arsıntısl inşaat
amirliği idare binasmda yapılacaktır.

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak Ankarada Bayındırlık
Bakanlığı Yapı ve Imar işleri Başkanlığı ile Bolu Yer Sarsıntısı Inşaat Ârnir-
liğinde hergün görülebilir.

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 2884.02 li-
ralık geçici teminat vermeleri ve bu işi yapabilecek ehliyette olduklanna dair
Bolu Yer Sarsıntısı Inşaat Vesika Komisyonundan alınmış ehliyet vesikası ib-
raz etmeleri jarttır.

Bu vesikayı almak için İsteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil gûn-
leri hariç) üç gün evvel bir dilekçe ile Bolu Valiliğine müracaat etmeleri ve
dilekçelerine bir kalemde bu işe benzer 10000 liralık bina işi yaptıklarına dair
ışi yaptıran idareden alınmış vesika raptetmeleri muktezidir.

5 — isteklilerin teklif mektublarmı eksiltme günü olan 19/6/945 salı gü-
nü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu başkanlığma
vermeleri lâzımdır.

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (7474)

E K S İ L T M E I L A N I
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 — Aşağıda yanlı yerlerde ve adedde demontabl madenî siloların teme\
aksamı inşası ve madenî aksamın montajı işi açık eksiltme suretile ihale edilecektir.

Yapılacagı
yer Aded

Beylikahır 36

Eksiltmenin Tahmin Muvakkat dalenin
yapılacağı yer edilen bedel teminat tarihi saati

Lira K. Lira K.
7949,32 600,— 12/6/945 15Umum Müdürlük

Eksütme Komisyonu
Çerikli 16 > » 5633,80 430,— > 15
Höyük 24 » » 7315.84 560,— » 15
Alpuköy 20 » » 5053,90 380,— » 15
Fakılı 28 » » 6230,12 470,— » 15

2 — Madenî siloların montajına aid keşif evrakı ve projeler Ankarada Ofia
Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde görülebilir.

3 — Bu işe talib olanların en geç ihale tarihinden bir gün evveline kadar
İnşaat Müdürlüğüne müracaat ederek bu işi yapabileceklerine dair bir vesika

almaları lâzımdır.
4 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin en geç eksiltme saatinden bir saat

evvel lâzım gelen muvakkat teminatları Umum Müdürlük veznesine yatırmış
bulunmalan lâzımdır. (7438)

GEMÜK MALMÜDÜRLUĞUNDEN:
C i n s i Kalitesi

1943 yılı salamura -zeytini

1944 yılı salamura zeytini

I
II

m
m

Her kilosuna tah -
min olunan kıymet

Lira K.
1 15
1 10
1 05

— 80

% 7,5 pey
akçesi

Lira
603

1072
652

12425

K.
75
50
83
52

Miktarı
Kg.
7000

13000
8290

207092

1 — Gemlik Yağ İşleri Mümessılhği depolarmda halen kapları içerisinde
mevcud yukarıda cins, kalitesi. miktarı ve her kilosuna tahmin edilen fiat yazılı
bulunan (235382) kilo zeytin tanesi 1 haziran 945 gününden itibaren 15 haziran
945 tarihine kadar açık arttırmaya çıkarılmıştır.

2 Malm teslimi, çekiş müddeti hakkında lüzumlu izahatin daha evvel .
Malmüdürlüğünden alınabileceği.

3 — 15 haziran 1945 cuma günü saat 15 te Gemlik Malmüdürlüğünde
teşekkül edecek Satış Komisyonuna pey akçeleri yatırılmış olarak müracaat edilip
arttırmaya iştirak edilmesi lüzumu ilân olunur. (7441)

Yclcn trenlerile ticarel eşyası da taşınacak
D. Demiryolları Genel Müdürîüğünden:

Sayın halıca bir kolaylık olmak üzere şimdilık Ankara - Haydarpaşa,
Ankara - Kayseri ve Basmahane - Bandırma kısım'.arında yolcu trenlerine ba-
gaj evrakile ticarî e§ya da kabul edüecektir. Daha fazla bilgi istasyonlardan
almabilir X

Orijinal Boyut : 11 * 6 cm


