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FAYDA
Haşaratı ve yumurtafannı

imha eder.

Emniyet Sandığı

Müdürlü&ünden:
Naşide Hanımın (43796) he -

sap numarah deyin senedi muci-
bince bir çift pırlanta gül küpe
terhini suretile istikraz eylediği
(yüz yetmiş) liranın vadesi hi -
tamında ödenmemesinden dolayı
istikraz esnasında tayin eylediği
ikametgâhına tebligat ifası için
gönderilen (doksan bir) günlük
îhbarname zahrına mahallesi he-
yeti ihtiyariyesince yazılan meş-
ruhattan mumaileyha Naşide Ha-
nımın vefat eylediği ve mirasçıla-
rının kimlerden ibaret olduğunun
meçhul bulunduğu anlasılmış ol-
duğundan ilân tarihinden itiba-
ren (doksan bir) gün zarfmda
borç tamamen ödenmediği veya
yenilenmediği takdirde mezkûr
mücevherin bilmüzayede satıla •
cağı tebliğ makamına kaim olmak
üzere ilân olunur.

r JSL SAFİYE HANIM -•
I ÇiFTLiK PARKINDAki J
B | saz heyetine her akşam iştirak etmektedir. | £

Göz Hekimi
Profesör Birinci sınıf mütehassıs

Dr. Esal Paşa Dr. Siileyman Şükrü
Ankera caddesi No. 60 (Hilmi kitaphanesi yanında)

BONO
(jayrimubadıl ve mubadıl bonolan

alır, satar, Balıkpazar Maksudiye Han
No. 35 Ugurlu zade M. Derviş

Emniyet Sandığı

Müdürlü^ünden:
tsmet Hanımm (47170) hesap

numarah deyin senedi mucibince
(bir tas noksan) bir çift pırlanta-
h küpeyi terhin suretile istikraz
eylediği (otuz) liranın vadesi hi-
tamında ödenmemesinden dola •
yı istikraz esnasında tayin eyle -
diği ikametgâhına tebligat ifası
için gönderilen (doksan bir) gün-
lük ihbarname zahrına mahallesi
heyeti ihtiyariyesince yazılan meş-
ruhattan mumaileyha İsmet Ha-
nımın vefat eylediği ve mirasçı-
larının kimlerden ibaret olduğu-
nun meçhul bulunduğu anlaşıl -
mış olduğundan ilân tarihinden
itibaren (doksan bir) gün zarfın-
da borç tamamen ödenmediği
veya yenilenmediği takdirde mez-
kûr mücevherin bilmüzayede sa-
tılacağı tebliğ makamına kaim
olmak üzere ilân olunur.

l&akââe#mmncâiJ^

El ıle yapılmış guzel
dantelâdan

J ROUSSEL
' Sutlyen gorj'ları ,,

(Tnatlup hutut ve tenasubu
temln edecektır.

PAHIS: 166,

Parlsln bdtün

9ik Radınları
sttyllyorlar...

pevkalâde hafif, yumusak, bale-
na ve lâsesiz olan J. Roussel

korsesi ; bir kaç saniye zarfmda
giyilir. Vücudunuzu bir eldıven
gıbı kalıplaştınr, her harekete te-
tabuk, belin kabartmalarını izale
eder ve icabında sızı inceltir. Vu-
cudu daıma genç gibi muhafaza
eder. jnce ve dayanıklı elâstıkt bir
trikodan mamul olup elbıselerinizl
caiıbı dikkat bir surette kıymetlen-
dirir . arkasınıa gayet dekolte ol-
ması hasebife suvare tualetlerins
sayanı hayret bir surette uygun
gelir... Ef ile yapılmış güzel dan-
telâdan sutyen gorj'u goğüsü tef-
rik ve tabif, gOzel hututunu bahş-
eder. Korsenızın tam bir tnemnu-
niyet vermesı, vıicudunuza gayetle
uygun gelmesıne mütevekkıftır.
Roussel'in viicuda getirdıği korse-
ler yalnız kendi mağazalarında
satılır. bütün korseler, altı ay
için teminathdır.

Yalnız, Beyoğlu'nda

Tünai meydanında 13

Istiklal cadd«sl 38S

mağazalarında satılır.

•* SÜADİYE PLÂJI
İstanbul'un yegâne sayfiyesidir. Her gün orkestra ve caz, pazar,
cuma zengin varyete numaraları vardır. Perşembe, cuma pazar
akşamlan gece saat 23,5 ta Suadiye'den Kadıköy'üne uğrıyarak
İstanbul'a vapur vardır. Duhuliye yok. Meşrubat pazar cuma 50
sair erünlerde 25. bahçede 15 kurustur. Banyo localar dahil 25

aboneman 15 kurustur.

Sıhhî \emekler - Buzln çkıier

FRiGECO
18 \ade ıle

SA TiE

Şirketi hayriyeden:
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 temmuz 932

tarihinde munkazi oîacağı cihetle yeniden isticanna talip olanların
heyeti teftişiye riyasetine müracaatleri.

MAZON MEYVA TUZU
HAZİMStLIK, ÎNKIBAZI, BASURU KÖKÜNDEN KESER. BARSAK-
LARI TEMİZLER - KANI TASFlYE EDER. SAFRA ve SARILIK dol -
gunluğunda, her nevi kusmada, fazla yorgunlukta, kat'iyyen miiessir ve
her suretle ve herkese zararsızdır. Lezzeti lâtifn'r. Büyiik şisesi 100 kurus.
Meşhur eczanelerle Bahçekapı HASAN ve ZAMAN ecza depolarında
bulunur. MAZON ismine dikkat.

Hamis — Tesirinden memnun kalmıyanlar Bahçekapı'da Iş Bankası
k d 12 No. MAZON BOTTON ecza deposuna müracaatlerinde

bedeli iade ve «isesi açık olarak geri alınır.

Üsküdar'da İstanbul 6 ıncı icra me-
murluğundan:

Tamanuna 2850 lira kıymet takdir
edilen Kartal'da Yalnızservi mevkiin-
de 2640-38 numarah 10 dönüm 3 ev -
!ek 64 arsın bir kıt'a bostanın tama •
mile, gene ayni mezkûrda 2634-2699-
32-95 numarah ve 3375 lira kıymeti
muhammenesinde 3 kuyuyu havi 10 dö-
nnm 3 evlek 12 arşın bir kıt'a bosta -
nm tamamma Kartal'da Hayratkuyu
mevkiinde 2642-40 numara ve 1775
lira kıymeti muharrtmenesinin 5 dönüm
3 evlek 337 arşın derunünde bir kıt'a
Inıyuyu havi bostamn tamamını birinci
derecede ipotektir.

İkinci arttırmadır, satıs peşındir. Bi-
•inci arttırmada sıra ile 300; 600, 100
lira mukabilinde müsterisi alacakh talip
olraostur. İkinci arttırması 7-7-932 fari-
hine müsadif perşembe günü Üsküdar'-
da 6 ıncı icra memurluğunda saat 14-
16 ya kadar icra edilecektir. Satış şart-
namesi 18-6-932 tarihinde divanhane-
ye talik edilecektir. Hakkı tapu sicil -
lerinin bu haklarmı ve hususile faiz ve
tnasarife dair olan iddialarını ilân ta -
rihinden itibaren nihayet 20 gün zar •
Fında ve evrakı müsbitelerile birlikte
bildirmeleri aksi takdirde tapu sicillile
tabit olmıyanların satış bedelinin pay-
fasmasından hariç kahrlar. Alâkadaranın
icra iflâs K. 119 uncu maddesine göre
tevfiki hareket etmeleri lâzımdır. Da -
ba fazla malûmat almak istiyenlerın
'31-434 numarah dosyaya müracaat ey-
lemeleri ilân elunar.

Vilâyeti lafıa

1 — Bedeli keşfi 23883 lira 30 kuruştan ibaret olan Amasra • Bar-
tın yolunun 6 - 000 - 13 - 000 ki lometrosudan 10 -r 000 - 1 5~r 300
kilometrosuna kadar 6300 m. tulünde tamiratı esasiyesi 8/6/1932 ta-
rihinden 29/6/1932 tarihine musadif çarşamba gününe kadar 21 gün
müddetle münakasaya konufmuştur.

2 — Münakasaya iktidarı fennî ve itibarı malilerini isbat edenler
kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak istiyenlerın:

A — Bedeli keşfin % 7,5 u olan 1791 lira 25 kuruşu Vifâyet idarei
hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair makbuz senedi
veya millî bankalardan birinin teminat mektubunu veyahut millî es-
ham mukabili M. Hususiyeden alınacak ilmühaberi ibraz etmeferi
lâzımdır.

B — Ticaret Odasına mukayyet olduklarına ve itibarı malilerine
ait bir vesika göstermeleri icap eder.

C — Yetlerndeki ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihafede Vilâ-
yet Nafıa Basmühendisligine veya dairei encümene ibraz eder.

Bu üc şartı tamamen haiz olmivanların münakasaya iştirakleri sa-
yani k?bul olmıyacağından teklifleri kabul edirmez.

3 — Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti mahsusasına tevfikan icra
edilecektir. . -

4 — Talîoler 661 numarafı münakasa k»nıımınun 16 jnc» madr'^si
mucibince ihzar edecekleri vesailc ve tenminatFarile vevmi ihale olan
29/6/932 çarşamba günü saat on beste Vilâyet Daimî Encümeninde
bİ7zat veya musaddak vekilleri hazır bulunmaları icap eder.

5 — Evrakı kesfiye ve nroievi görmek veya daha zivade malûmat
a!mj»k istivenlerîn vevmi ihaleden iki srün evveîine kadar banmühen-
disliğe ve sonra da Encumeni daimî kalemine müracaatleri ilân olunur.

- Vah, vah, vah!.. 0 canım elbise daha
ikinci giyişinde akmıya mı başladı?

... kabahat sende!.. niçin:

0
almadın ?

Tüccar • Terzi

Yeni

MODELLERi
Yeni

KUMAŞLARI
ve bilhassa

Yeni

FiATLARI
Beyoglu, Istıklâl

caddesi 405

Telefon Be\o£lu 450

Urolog

Dr. FEYZi
Böbı ek, " esane, idrar yolu

mUtehassısı
A\rupadan avdet etmıştır Her gun
14 ten sonra Be\oglu Istıklâl cad

Elhamra apartıtnanı No 3
Tel. Beyoğlu 288i ^ " "

Kırklarelı V ilâyetınden:
1 — Bedeli keşfi (20714) yirmi bin yedi yüz on dört lira 92 kurus-

tan ibaret Pınarhisar • Burgaz yolunun 20 ~ 880 - 23 — 100 üncü ki-
lometreler arasında (2200) metre tul dahiline yapılacak şose ferşiyatı.

2 — Bedeli keşfi (8175) sekiz bin yüz yetmiş beş lira 28 kuruştan
ibaret Kırklareli - Babaeski yolunun 0 000 - 10 150 inci kilomet •
releri arasında yedi parça şosenin tamiri.

3 — (5069) beş bin altmış dokuz lira 26 kuruş bedeli keşifli Kırk-
lareli - Dereköy yolunun 3 — 544 - 35 ~ 894 üncü kilometreleri aça -
sında (13) parça şosenin tamiri.

4 — (6247) altı bin iki yüz kırk yedi lira 64 kuruş bedeli keşifli
Kırklareli - Vize yolunun 55 + 250 - 69 — 627 inci kilometreleri ara -
sında sekiz parça şosenin tamiri.

5 — (6872) altı bin sekiz yüz yetmiş iki lira 58 kuruş bedeli keşifli
Babaeski - Burgaz yolunun 75 — 787 - 76 + 338 inci kilometreleri
arasında (770) metre tulündeki kısım şosenin tamiri kapalı zarf usu-
lile ayrı ayrı münakasaya konmuştur.

6 — Münakasaya iştirak edeceklerin ehliyeti fenniye vesikaları
Vîfâyet Nafıa Başmühendisliğince tasdikli olacağı gibi ticaret vesi -
kalarını ve sahibi sermaye olup bu gibi inşaattan anlamadıkfarı tak-
dirde insaatın hitamına kadar refakatlerinde kezalik ehliveti fenni -
yesi nafia başmühendisliğince musaddak bir fen memuru bulundura-
caklarına dair noterden musaddak bir taahhütname itasına mecbur-
dur.

7 — Zarflar müzayede ve münakasa kanununun onuncu maddesi
mucibince ihzar edilecektir.

8 — İhalenin müteahhide tebliği gününün inkızasından itibaren
müteahhit on beş gün zarfmda işe baslamağa mecburdur.

9 — Işbu inşaattan Pınarhisar - Burgaz yoluna ait keşifler berayi
tetkik ve tasdik Nafıa Vekâleti Celilesince gönderilmiş olup 6/7/932
arihine kadar gerek aynen ve gerekse tadilen iade edildiği takdirde
ihalesi icra ediîecektir.

10 — Şartname ve keşifnameleri görmek ve suretlerini almak is -
tiyenlerin Kırklarei Nafıa dairesine müracaatleri lâzımdır.

11 — îşbu yollara ait inşaat müddetleri 15 kânunuevvel 932 tari -
hine kadardır.

12 — îsbu yoflardan Pınarhisar - Burgaz yolu 6 temmuz 932 çar-
şamba sünü saat on beste ve iki ve üc numaradaki'er 29 haziran 932
çarşamba erünü sırasile saat on beş ve on beş buçukta ve dört ve beş
numaradakiler 30 haziran 932 perşembe günü kezalik sırasile saat
on be« ve on be$ buçukta Kırklareli Daimî Encümeninde ihaleleri ya-
Dilacaktır.

13 — İsbu inşaat ?Ie 29 ve 30 haziran 932 tarihler^de ihale edil -
nnek üzere B'-'rgaZj. Istas^yon_y^Çilingir^ Alpullu ve Kırklareli - Has-
köy ve Kuleli - Babaeski yollarında yapılacak cem'an (9677) liralık

tamirleri de ayrı ayrı afenî münakasava konmuştur.

AL' ETOILE
Hovagimyan Biraderler
Be\oğ!u tstıkıal caddtsi 437

Butun dunyada en
meşhur marka o'an
C L A V E R 1 E
D E P A R I S
ın ıcatgerdesı M a ^
kemerlen MlXTE
korselennı arninız

Şık, rahat ve
sıhhî en son
model hazır ve
ısmarlarra korseler

Korseler için zengin
levazımat çeşitlen

Damar şışkinlığı ıçın
C L A V E R İ E

ve OCULTA marka
elâstıki çoraplar. Taklitlerinden sakınınız.

^ ^ BAKTERÎYOLOG ^ " ™
Dr. İHSAN SAMI

BAKTERIYOLOJT LÂBORATUVAR1
Umum kan tahlılâtı. Frengl nok -
tai nazarından (Wasserman kahn tea-
mullerı) kan kureyvatı sayılması. Ti-

fo ve isıtma hastahklan teşhisl,
idrar, balgam, cerahat kazurat

ve su tahlılâtı, Ultra mikroskopl,
husnsî aşılar istlhzan. Kanda üre
mıktannın tayinı ve kanın sedlman-
tasıon sur'atı

Dıvanyolu'nda Sultan Mahmut
^ tOrbesl No. 139. Telefon:^»!- ^

- HÜNKAR SUYO
mesiresinde: Her Cuma ve

Pazar günleri
HAFIZ BÜRHAN BEY

saz he\etı ıcra\ı ahenk etmektedir

Karacabey
Harası Müdürlüğünden

Hara arazisi dahilinde merkez
ve îsmet Paşa mevkilerine ait iki

kısım tarlalaların icarları ayrı ayrı
ve kapalı zarf usulile müzayedeye
vazedilmiştir. Taliplerin ihale gü-
nü olan 23 haziran 932 perşembe
günü saat on dörtte Hara merke-
zinde hazır bulunmaları ve şera-
iti anlamak istiyenlerın Hara
Müdiriyetine müracaatleri.

KEŞFİYAT VE İNŞAAT TÜRK ANONİM SİRKETİ
TİCARET ŞUBESî ( S o d o t J İMŞAAT Ş0BES1

Bhyük ve küçük binalar, fabriW?'ar,
demır ve beton köpriiler ve her nevi
demir inşaat ve mukavemet hesaba-
tı, plân ve projeler.

Lokomotifler, buharlı ve mazotlu vol
sılindirleri, sahmerdanlar vinçler eks-
kavatorler, baskuller. santrifuj tıılum -
balar. kasalar taş delme ve kırma maki-
neleri, maden ocaklarına mahsus her
turlu tesisat, tel halatlar, kablolar ve
havai hatlar.

DKW. Motosikletleri Depomu7da mevcudumuz vardır.
Taahhut ettiği işlerde ameliyat ve insaatın kıymet ve ehemmiyetüıe gore kredi

temin eder
Merkezi: Galata Voyvoda caddesi Asiku rasiyoni Cenerali Han 3 uncu kat
Telefon Beyoğlu: 2510. T Beyoflu P K. 1321

| Ankara - Işıklar caddesi Mustafa Bey apartıman
Şubeleri: ' Posta kutusu Ankara: 11

I Zonguldak: AIi sade Mehmet Bey. P K. 31

Babalar için f ırsat!
Çocuklarınıza fransızca öğretî-

niz. Uç ayda konuşmağı öğretirim.
Serait gayet ehvendir. İstanbul
posta kutusu, 2210 numaraya ya-

zınız.

Sıvas sulh hukuk hâkimliğinden:
Sıvas'ta tiiccardan Sığırcızade Hayri

Beyin vukuu vefatı dolayısile veresesin-
den zevcesi Lûtfiye Hanımın kanunu
medeninin 559 uncu maddesinin son
fıkrası mucibince müracaati üzerine
mahkememizce müteveffamn müşterek
bulunduğu Sığırcızade biraderler namı
altmdaki mağazaya vazıyet ve H. U. M.
K. 531, 532, 533, 534, 560 ıncı mad -
deleri mucibince tahriri tereke ve septi
defter edilmekte olduğundan kanunu
meden'nin 561 inci maddesi mucibince
alacakh veya mas>azava borçlu olan -
ların ve gerekse alacaklı olanların kay-
dettirmek üzere temmuz bir 932 tarihi-
ne kadar müracaat etmeleri ilânı keyfi-
vet olunur.

Satılık tenezzûh motörü
9 metre tulunde geniş kamaraları

bütün techizatı ile bir tenezzûh vapuru
ucuz fiatla satıhktır. Galata'da Per -
sembepazarı'nda Asmah kahvede Yer-
vant Efendiye müracaat. Telefon Be-
voğlu 2632

ümvmi neşriyatı Utare e&en Yazı i§leri
mudurü: Kemal Sahh

Matbaacılık ve Neşriyat Turk Anonl19
Şirketı - tttanbıü

Orijinal Boyut : 13 * 24 cm


