
Yayın Tarihi : 27.03.1947
Sayfa : 5

27 Mart 1917 CUMHURÎYET

oyu Traravay Psırağı

Ya^smnda Ya ı̂laeak Evlere tallb

olaalann Dikkat Nazarısta:
Istanbuî Imar Limited Ortakhğmdan:

Istanbul Belodiyesile Tiirk'Ve Emlâk Kredi Bankası arasmda kurul-
muş olan ortakhgımız, Mecidiyeköy tramvay durağma bir dakika me-
safede asfalt cadde üzerinde ve ilkekull itüsalinde efrafmda evler bulu-
r.an bir sahada imar plânma göre hazırlanan projoîme uygun olarak bu
ser.e inşaata başlanmak üz^re 40-50 ev yapacaktir.

Meciâiyeköy çarşısı yanında inşa edılecak olan bu evler iki katlı 5,
6. 7 odah olup su, elektrik, havagazi tesisatını havi olaoak; parcurları
ve b->hçe irtifa duvarları da yapılaeaktır. Mahallenin bir çocuk bahçe-
si c'acaktır.

Evlerin inşa programına göre her türlü ctüdü yapılmak suretüe ha-
zırlanmış olan plân. proje ve şartnamderi'.e mâketleri Eminönünde Tür-
kiye ETTi'î.k Kredi Eankası binasır.da 31/3 1947 pazartesi sabahından iti-
baren saym hdka teşhir edılccek ve mahalünd© bulundurulacak rr.emur-
lanmız taraf-.Tİan icab eden izahat verilecsktir. Bu evlerden edinmek
ntiyenlerin 31/3/1947 tarihinden iübaren 10/4/1947 terihine kadar Tür-
kiye Emlâk Kredi Bankası binasmdaki şirketimize müracaatle kayıdla-
rın' yaptırmsları ieab eder.

Miiracaat edenler arasında meskeni olmiyanlar tercîh edilecefctir. Bir
eve birkaç talib zuhur ettiği takdirde> evvelâ tercih hakkı kazanmış
clanlar arasında ve tercih hakkını haiz talib bulunmazsa diger talibler
srrsmda kur'a keşide edileeskûr. Kur'a, 12 nisan 1947 cumartesi günü
??it onda Türkiye Emlâk Kredi Bankası binasır.da Noter huzunında
yapılaeaktır.

Miiracaat nisabı hasıl olduğu takdirde inşaata derhal başlar.acağın-
dan ev edirme hakkmı kazananların talib oldukları ev bedelinin üçte
birini 14 '4/1947 tarihine k-dar şirket vezr.esine makbuz mukabilinde
y.tırmış olms'.srı şarttır. Mezkûr tarihe kadar paralsrmı yatınnıyan-
lirm iştirak hakları sakit olur. Bu takdirde şirket dilediği kimseye sa-
tış vadinde buiunmakta serbesttir.

Bu suretle ev bedeünin ügte bırini yatıranlar Oç gün zarfmda şir-
ketle evin vaadi ferağ mukavelasini imza ve teati edecekl-erdir. Muka-
vo'.eyi bu müddet zarfında vmza ttmiyenlerin hakİErı düşer.

Evlerin bakiye bedeli injaafn hitam;nda yapılacak ferağ sırasmda,
müş'eri •arafmdan bar.kadan ipotek suretile borç alınacak para ile öde-
nec^k'ir.

Bankadan alınacak borç para banka mevz-jatı mucibinee ve en çck
ylrmi sene vade ve aylık taksitîerle öder.eoektir. Faiz niâbeti yurdda
Teîkeni olm-.yanlar için % 5 tir. Faizden kazanmak istiyenler borçlarmı
radcsinden evvel tamamen veya kıfmen ödiyebilirler. Evin ferağ ve ipo-
t^k muamelelcvine aid biiûmum harç, resim ve masraflar müştcriyo
-iiddir. (3760)

Serbest Kamyon Satışı
Th^rel Ofisi Umm Müdürliîğiinıten:

Ticaret Bakanlığj tarafından tahsis dışı bırakılan Bsdfort kamyonları bu
kerre Ofisimiz tarafından satışa çıkarılmıştır.

Bu kamyonlar 2,5 tonluk, altı silindirlidir. Arkalarında dört lâstiğl 32X6
eb'adr.da a>Tica iki yedek lâstiği, Standart avadanlığı bulunmaktadır.

Satın almak isüyenlerin Ofisimiz Saüş Müdürlüğüne müracaatleri. (3606)

Kırmızt Avrtıpa çla\dl çıçeği 100
I £ tanclik anıbaiâjlı kıılu içinde 10

— lira. Posta tediyeli kabul ediür

Usküdar Asllje Huknk Yari,ı< '.ığmdan:
046/1307

Davacı Arif tarafmdan c-avalı Uskü-
dar Haci Hesr,=hatun mahallesi, Servi-
lik sokak No. 53 da nvukim Nurij'e Ke-
sip Eİ3yhine açılan boşanma davasmın
yapılmakta olan yargılanması sonunda:

Davalı Nuriyerin bir ay zarfında ko-
ca^ı davacı evine dönmesir.in ihtarma
5 3 947 tarihinde karar verilmiçtir. İşbu
karara karşı davalı taraf-ndan müd'ieti
içlnde kanun yollsrına müracsnt husu-
sunda bir taîeb sebkoylemeciy takdirde
EÖZÜ geçen hükmün kesinleşec-cği tebliğ
mnkamır.a kaim obrak üzcre ilân olu-
nur. (3817)

Göz Hekimi
Narî Fehsû

Boya
B İ R Y E N 1 L İ K

tekniğinin yeni icadı her renk Amerikan

>A59TLUX PUVÂR
Emrinize amadedir. BİR KTLOSU BtR ODAYI. yağlı boyadan daha

üstün ve KADİi-E GÜZELLİĞNDE TEZYİN EDER.
SÜLEYMAN SABİT İSKAKOĞLU Ltd. Galata Fermeneciler 48

Haydarpaşa Niirnunc na3taneo
Göı Müteba&sis>

Istanbul Belcdıyesi R
reletun: 23212

Vatman ve Bikfçi Âhnacak
I, E. T. T. Umum Müdürîüğünden :

Askerlikte ilgisi olmıyan ve 40 yaşına kadar yaşlarda bulunanlardan
îstanbul tramvayları için vatman ve bilctçi alınacaktır.

1 — Büetçi çıraklarma 15 gün için 120 kuruş ve vatman çıraklarına 45
gün için 150 kuruş gündelik verilir, bu müddetler bitmee pahalılık ve a'le
zsm'sn içinde c'arak ortal^ma hesab biletçi ve vatmana safî 300 kuruş gün-
delik verilir. Ayrıca her' hizmet yılı sonunda beş kuruş zamla gür.deligi art-
tırılır.

2 — Giinde bir kab yemek ve 500 gram ckmek parasız verilir.
3 — Elbise. palto parasızdır. Hastalık zarnanmda tedavi ve ilâç, hastane

masrEfları idareye aiddir.
isteklilerin Bcyoğlu Tünel meydanı Metro hanında 5 inci katta Zat îşle-

rine bir dilekçe ile askerlik ve soy adı muamleleri tamam olarak nüfus cüz-
daılarile birlüıte müracaatleTİ. (3138)

Aîacak Verecek Mirasçıîık Ilânı
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından:

E?ycğlu Süslüsaksı sokak 17/4 numarada oturmakta iken ölen İlya
Gireçcnkonun terekesine mahkemece el konulmuştur. İlân tarihinden baş-
iamak üzere alacak verecek vesair suretle alâkadarların bir ay, mirasçı-
ların üç ay içinde Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlıgma gelmeleri
Kanunu Medeninin 534, 561, 569 uncu maddeleri mucibince ilân olunur.

Eskisehir Vaîiliğinden:
1 — Eksiltmeye konan i§: Eskişehh Hi Hükûmet Konağı yapımmı bitir-

me işidir.
Keşif tutari (205795,85) liradır.
2 — Eksiltme 17/4/947 perşembe günü saat 15 te Eskişe'hir Bayındırlık

Müdürlüğü eksiltme komisyonu odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktrr.
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna bağh kâğıdlar Eskişehir Baymdırlık

Müdürlüğü kaleminde görülebilir.
4 — EkMİtmeye girebilmek için isteklilerin ttsulüne göre (11539,79) on

bir bin beş yüz otuz dokuz lira yetnûj dokuz kuruşluk geçici teminat verme-
lfri lâzımdır.

İsteklik'rin bıı işin teknık öneminde bir işi iyi surette başardığını veya
idare ve denetlediğini ispata yarar belgelerüe birlikte ihale gününden en az
ta'Jl şünleri haric üç şün evvei yazı ile Eskişehir Va'iliğine başvurarak bu işin
eks:lfmesine girmek için yeterlik belgesi almaları şarttır.

5 — İsteklilorin t€>kîif mektublarını eksiltme günü olan 17/4/1947 per-
ş«wnbe günü saat 14 e kadar alındı karjılığında eksütme komisyonu reisliğine
vermeleri lâzımdır.

Postada olacak ge'dkmeler kabul ediimez. (3662)

K i M P f f B l Rakibi bulunmıyan 12000 kilo kuvvetinde İ ^ ^ ^ M İ M I

A M E E İ K A N P E Y N İ B M A Y A S I

P E N İ R O L
Piyasaya bol tniktarda arzedilmiştir.

12 şişelik sandıklar fiatı 60.— Lira
48 şişelik sandıklar fiah 48.— Lira

Her yerdp ısrarla PENİKOL Peynir Mayasını isteyiniz., tesiri teminatlıdır.
Deposu : Galata Gümrük sokak Kürkçübaşı han No. 5

Millî Saraylar Müdürlüğünden:
1 — Millî Saraylar Müdürlüğü hizmetlileri için diktirilecek 132 tekım

rcsr.-.î ülbL'cnin dikiş işçiliği açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Elbiselerin tahmin olunan işçiük ücreti çeşidlerine göre 12.5 ilâ 16

liradır .
3 — Eksütme 14 nisan 1947 pazartesi günü 6aat 15 te Dolmabahçede>

Milîî Saıaylar Müdürlüğünde toplanacak olan komisyon tarafından yapıla-
caktır.

4 — Bu işe dair olan şartname tatü gürJeri dışındaki günlerde Millî
Sûraylar Müdürlüğü kaleminde görük'bilir.

5 — Eksiltmeye girecek olanların 14/4/1947 plnü saat 15 e kadar 140
lira geçici ternir.atı gösteren Malsandığı roakbuzile 1947 yılmda Ticaret Oda-
sında° kayıdlı buiunduğuna dair belgeyı ve başka daire ve müessese'ierde bu
gibi işler yapmış olduklarına dair elleruıde bulunan diğer bolgeleri eksiltme

vcrmeleri Iâ7imdır. (3735)

Senirkent Icra Ml?nıurluğundan:
Senırkentli Abduilah Durmuşa noter

senedine dayanan bin iki yüz lira bor-
cundan faiz olarak geri kalan yüz elli bir
lirayı vermeğe borçlu Muhsır oğîu Et€m
Karaçay hakkmda yapılmakta olan yü-
rütme kovuşturması takibsiz kaldığın-
dan işlemden kaldınimış ve şimdi de
tekrar kovuşturmaya getirilmssi iste-
nilmiş ve Etem Karaçay da Istanbul
Unkapanı Kasab Drmirhun mahallesi
Unkaparu caddesinde sayısız Hıdırın
kahvesir.de iken yerini değiştirerek kay-
bolmuş VJ veıi bulunmamış olduğıından
ilânen icra emri tebliğine karar veril-
miçtir. Bu yürütme ve gerekse faiz ola-
rak istenilen bu alacak hakkın<]a bir di-
yeceği varsa yedi gün içinde bildirmesi
ve borcu bu süre içir.de ödemesi için
icra emri tebliği yerine kaim olmr.k ü-
zere ilân olunur. (3773)

O O K t O B

İ Kemal Saraçcğla
Şi=H Etial Ha^tanesi

OAHİUVE MÜTEHASSJS1
Ankanı Cad No 15 Tel: 20189

D O K T O R

Tayanş
CerTahpaşa hastaned

lç Hastabklan Mütehassısi

Saat 3,5 — 7 ye kadat
Bsyoğîu Avrupa pasaiı karşısında
Na 19 Küçük Parma a daire 1

Telefon: 42529

Kadıköy Kadastro
Miidürlüğüısden:

Kadastrosu evvelce yapılmış oîan Ha-
sanpaşa, İbrahimağa ve Suadiye mahal-
lelerinde bu kere perakende olarak tes-
bitine karar verilen gayrimenkullere
aid askı cetvellerinin birer nüshaları
Sultanahmedde Tapu İdaresi üst katm-
daki Müdiriyet koridorana ve bireı
nüshası da Kadıköyünde Söğüdlüçeş -
mede Posta Tapu Memurlarının çalış-
tıkları 4 numaralı binaya asılmıştır.
Alâkadarların müracaatile bu cetvelle-
ri görmeleri ve bu tesbite itirazı clan-
larm eskı tarihinden itibaren iki ay i-
çinde Müdiriyetimize mÜTacaat etır.e-
leri ilân olunur. (3768)

D O K T O R

Sedad Kumbaracılar
tdrar yollan ve tenasül
hastalıklan mütehassısı

Ademi iktidar, belgevşekliği
tedavisi

Slrkeci Ankara caddesi 147
Telefon: 22533

ÜKOLOG - OPEKATÖR Prot

Bahaeddin Lûffi Varnah
Böbrek, Mesane, tdroı ve lenasGl

f ollan Hastalıklan Mütehassısı.

Beyoğlu. U Bankas karşısı Cmlr-
Nevnu: sokak No. 10. Panaiys Aprt

Na 2. Telefoa: 42203.

Isparta Belediyesi
Başkanlığından:

Belediyemiz Elektrik İşletmesinde
münhal bulunan fen memurluğuna ay-
lık 230 lira ücretle ikinci sınıf ehliyetli
bir elektrik fen memuru alınacaktır
İsteklilerin müsbit evraklarile birlikte
Belediye başkanlığına müracaatleri.

(3788)

S A T I L I K A R S A v e D E P O
Kaîafat yerinde denlz kenannda No. 10, Beyoğlu Sulh mahkemesince 3

nisanda ihalesi yapılac?ktır. Beyoğlu Sahne sokak 20 No ya müraraat.

İDr

r
FAHRI CELAL

Sintr Kekemelih ve Söyleme
Kasurlan Tedavisi

Cagaloâlu, Hilâliahmer caddesi
No. 13. Telefon: 20785

1

B A Ş , D İ Ş , Q R İ P v e R O M A T İ l ^ A
AĞRILARINI DERHAL KESER

Etibank ktanbul Şubesinden:
Bankamız ihtiyacı olan 10 ton ycşil sabun açık pazarhkla satın al'.na-

caktır.
Taliblerin en geç 1/4/1947 günü saat 14 e kadar muvakkat pey akçesi olarak

2100 Türk lirasım şubemiz vezr.esıne yatırmaları ve alacaklsr: makbuzia ay-
ni gün saat 14,30 da Satınabna Komisyonumuzda hazır bulunmaları.

SEbıınların rizamnamede kayıdlı evsafta olması şarttır.
Banka, ihalsyi yspıp yapmamakta serbesttir. (3686)

HAFIZ CEMAL
LOKMAN HKKIM

VE MIITEHASSISI
Divanyolu 104

Mııavens sı&tleri 2.5-5. Tel: 2239b I

- A - F L Y
Terkibinde diğer müessir maddelerden başka % 5 D. D. T. de vardır.

Sinsk, Sivrisinek, Güve, Tahtakurusu, Bit, Pire ve
yr.murtalannı ve her nevi HAŞARATI

tamamile öldüren en yeni müessir hakikî AMERİKAN müstahzarı.
Oriüna! çift kapaklı teneke kutularda.

Her yerde ısrarla H İ T A F L Y arayınız.

İznıir Belediye Başkanlığından:
Belediye temizlik işleri için bir aded çöp kamyonu alınması işi fennî keşif

ve şartlaşması gsreğince kapalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Ksşif ve şartlaş-
malar her gün Yazı işleri Müdürlüğünde görülebilir. İşin muhammen bedeli
32500 'otuz iki bin beş yüz) lira ve geçici teminatı 2437.5 liradır. j

İhalesi 16/4/1947 çarşamba günü saat 15 tedir. İsteklilerin 2490 sayıh :
kanunun tarifaü daire'îir.de hazırlıj-acakları teklif mektublarını ihale günü en ,
geç saat 14 e kadar Encümen Başkanlığına vermeleri lâzımdır. (3687)

Belediye Sular Idaresinden:
tdaremiîe aid kömürlerin taşınması için hazırlanan fartnamemirin 6 ncı

maddcsino bazı fıkralar ilâve edilmiştir.
Alâkalılar hu fıkralarm suretini İdare Levazım dairesi Şefinden aiabilirler.
Esasen 26 3 1947 tarihine kadar şartname almış bulunanlara bu fıkralar

iadeli taahhüdlü mpktııbla gbnderilmiştir.
İhale gününde değişıklik yoktur. (3799)

Saym Doktorların Nazan Dikkatine: —

N. V. O R G A N O K Lâboratuarlarının
O V O W O P
MENFORMON
DİMENFORMON
DİMENFORMON

Draje
Draje 1.000 Ü. İ.
Ampul 10.000 U. !.
Ampul 50.000 U. 1.

Müstahzarları bol mıktarda geldiğini ve satışa çıkarıldığını arzederiz.
Türkiye Umumî Vekıli: F A R M A K O N Ş İ R K E T İ

îstanbul, Küçük Kınacıyan han 16 — Tel: 23236

Kapalı zarf usulile eksiltme ilâm
Tekîrdağ Ili Daimî Komisyonundan :

1 — ELksiltmeye konulan iş: (Hayrabolu - Alpullu) yolunun
(5-J-650—Ö-j-872) kilomelreİTİ arasında yapılacak (taş ihzarı,
menfez onarılması ve silmdirli blokaj) işi olup keşif bedeli: (54759)
hra (70) kuruştur.

2 — Eksillme (15/4/947) tarihine raslayan (salı) günü saat
1 6 da hükûmet konağı içinde il daimî komisyon odasında kapalı zarf
usulile yapılacaktır.

3 — Eksiltme şartlaşması ve buna aid diğer kâğıdlar 2 lira 75
kuruş bedel karşılığında İl Bayındırhk Müdürlüğünden satın alınabilir.

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3987 lira 99 kuruş-
luk geçici güvenlik vermesi ve yükleme gününden en az tatil günleri
dışında olmak üz-ere üç gün önce Tekirdağ Valiliğine başvurarak di-
lekçelerinde en az yirmi bin liralık buna benzeT yol işini başarı ile
meydana getirdiklerinc dair bu işi yaptıran daireden alacaklan bel-
gelerle 947 yılı Ticaret Odası belgesi veya Esnaf odalarından alın-
mî§ belgelerin iliştirilmesi lâzımdır.

5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesindeki açık-
lamaya göre hazırlayacaklan teklif mektublarını 2 nci maddede ya-
zılı saatten bir saat evveline kadar almdı karşıbğmda komisyon baş-
kanlığına vermeleri lâzımdır.

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3654)

G A Y R I M E N K U L S A T I Ş I

Mevkü

Cevizli istasyon karşısmia
Cevızli istasyon karşısında
Bağdad caddesinde

Yukanda cinsi, mevkii ve miktarı yazılı üç parça gayrimenkul 24/3/1947
günü açık arttırmıya çıkanlmış ve verilen fiat haddi lâyıkmı bulmadığmdan
tekrar satışa çıkarılmıştır.

rhalesi 4/4/1947 cuma günü saat 15 te Belediye dairesinde Daimî En-
cümen huzurur.da yapılacaktır. îsteklilerin mezkûr gün ve saatte güvenuk
akçelerile birlikte müracaatleri ilân olunur. (3801)

Maltepe

Ada
No.
297
297
265

Parsel
No.
7
8

10

Belediyesinden :

Miktan
Merre

1300 M2
1280 M2
3858 M2

Muhammen
kı>Tneti

Lira Krş.
2600 00
2560 00
4822 50

Teminatı
Lira Krş.
195 00
192 00
361 00

I

Alacak Verecek Mirasçıîık İlânı«»
Beyoğln Dördnncü Sulh Hukuk Yargıçlığından: 947/56

Tarlabaşı Basmatulumba sokak 11 numarada oturmakta ve Istanbul
Yenipostane karşısmda Ara han kat 2, numara 7 yazıhanede Avukat Şevki
Sunerin terekesine mahkemece el konulmuştur. ilân tarihinden başlamak
üzere alacak verecek vesair suretle alâkadarların bir ay, mirasçüarın üç
ay içinde Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Yargıçlığına müracaat etmeleri
Kanunu Medeninin 534, 561, 569 uncu maddeleri mucibince ilân olunur.

Deıtizcilere îlân
Marmara Böîgesi Liman ve Deniz

Isleri Müdürlüffünden:
Çanakkalede Kilidbahir fenerinden 500 metre mesafede olan Harmankaya

üzerine kürrevî üzerinde mahrutî nakıs şeklinde çerçeve bulunan kırmıza boyalı
şamandıra vazedilmiştir.

Şamandıranın mevkii:
Arz 40° 08' 32"
Tul 26° 23' 20" (3767)

Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesînden

YÜKSEK EL1KTRİK
MÜHENDİSİ AEAHIY^E

İş'.etmemizin Elektro - Mekanik Servisini idare etmek üzere smai
lesisleri kurmada ve işletmede tecrübe ve ihtisası bulunan bir Yüksek
Rlektrik Mühendisi ahnp.csktu".

isteklilerin müsbit evrakile 3 aded vesika!ık fotograf ve taleb edecck-
leri ücreti bildirir dilekçesile Tavşanlı Müessesemiz MiHürlüçüne
mür?ca:»tleri.

Gayrlınenkiil Satışı
Beyoğlu Dördüncü Sulh Kukuk Yargıçîığınd.an:

9'15. 232
Yorgi, Margarita, Andir«a, Aleksandra, Zoiçe; Dimitri; Yorgi; Si-

vasti, Feride. Memduh, Emine, Irfan; Muamrner; Fahrünnisa; Müzey-
yen, Ayşe, müşterek ve iştirak halinde uhielcrir.de bvlunan Beyoğiu
Bereketzade mahallesi Kule ve Camekân sokak. eski altı defa 5 mükerrer,
altı defa 7 Mü. beş defa 9 Mü. yeni 17 ilâ 27, 2 ilâ 22 taj 2 ilâ 14, 15

ilâ 27 kapı sayüı gayrimenkulün mahkememiz tavafından £ç:k arttımıa
ile 28'4'947 tarihine musadif cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar Eatıla-
caktır. Arttırma bedeü haddi lâyıkmı buliîiadiğı, müşteri de çıkmadığı
takdirde ikinci arttırması 9'5</1947 tarihine nmsadif cuma günü saat 10
daıı 12 ye kadar iera edılecektir. Tsmammm k'.ymeti 250000 iki yüz elli
bin lira olup tellâliye reami, ihcl-e pvılu, taviz bed<ü, kadastro harcı
müşterisine. satıs gü".üne kadar ' ergiler hi-:-edırlara aiddir. Arttıımı-
ya gırebilmek için 1c 7,5 nisbetinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. Satış
memuru lüzum gördüğü takdirde pey akçesinı arttırabileceği gibi bedeli
müzayedeyi tamamen istiyeûileccktir. Satış saati geçtikten sonra pey
akçesi kabul edilmez. Satış, tapu k&ydı mucibince yapılacaktır.

Tafsilât: Gayrimenkulün üç tarafı sokak ve 512 M2 arsa üzerine ve
zemin katı 15 aded dükkânı havi ve bir çstı altında 20 daireli, muttasıl
tam lıârgir iki binadan ibaret olvıp mahzen şeklindelü bcdrum katı ha-
riç altı kat olarak inşa edilmiştir. Muttasıl binalarda birinin methali
bulunan Camekân sokağı üzerindeki 10 numaralı methalden girilince
işbu apartıman 10 daireli olup dairelerden beşinin fce? cdası, iki holü
bir mutfağı ve bir helâsı ve diğer beş aded dairesi de dört büyük oda
iki küçük oda, iki hol, bir mutfak, bir helâsı ve 21 kapı numaralı Kule
sckağı üzerindeıki apartıman kısmı da 10 daireli ve her bir dairesi altı
oda, bir hol, bir mutfak ve bir helâsı ve mahzen şeklindeki bodrum ka-
tmda 10 aded deposu mevcuddur, Haricen üç cephcsi de çimento sıva
kartonpiyer tezyinatlı, beden ve bölme duvarları tuğla, kat döşemele-
ri putrel volto, döreme kaplamaları, odalarda ahşab mutfak kısmında çı-
mento şap, antre merdiven sahanbkları mermer kaplı, merdiven basa-

makları mermer ve merdiven korkuluk, aksamı ahşab küpeşte demir
parmaklı, hancî k?p.ları d-amir, ahşab bilûnıum doğrama, demir aksa-
mı boyalı, htiâ kısımları alafranga küvet ve mutfaklarmda memıer bu-
laşık çukuru, maltız ocak, elektrik, terkos ve havagazi tesisatlıdır. Gay-
rimenkulün tahmmen senevî geürmiş olduğu varidat (10000) on bin
küjur liradır.

Ipotekii alacaklılarla diğer alâkadarlann, irtifak hakkı sahibinin
gayrimenkul üzerindeki haklarmı, hususile faiz ve masrafa dair olan
iddialannı evrakı miubitelerile birlikte satış gününden evvel mahke-
meye bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu sicillile sabit olmadıkça
satış bedelinin paylaşmasmdan hanç kalırlar.

Istekliierin joıkarıda gösterilen gün ve saatte Beyoğlu Dördüncü
Sulh Hukuk Yargıçhğma gelmeleri, görmek istiyenlerin (kapıcıya) mü-
racaat etmeleri ilân clunur.

Ankara Valiîiğinden:
1 — 29500 lira keşif bedelle iki tip üzerine 472 aded ilkokul sırası 3'4/947

perşembe günü saat 15 te İl Daimî Komisyonunda yapılmak üzere kapalı zarf
usulile eksiltmeye konmuştur.

2 — Geçicd teminat akçesi 2212 lira 50 kuruştur.
3 — Isteklilerin geçici teminat akçe veya mektublarile 1947 yılı Ticaret Odası

vesikalarını 31 mart 947 akşamına kadar bir dilekçe ile Valiliğe müracaat ede-
rek bu işler için alacaklan yeterlik belgesini 2490 sayılı kanunun 32 nci mad-
desindeki şartlara uyarak tanzim edecekleri teklif mektublarını ihale günü saat
14 e kadar II Daimî Komisyonu başkanlığına vermeleri.

4 — Bu işe aid keşif ve şartnameyi her gün Daimî Komisyon kaleminde gö-
rebilirler. ' (3178)

İ L Â

JOHNSYON WARREN LİNES L«d. UVERPOOL
30 martta limanımıza gelmesi beklenen

" O A K M O R E , , VAPURU
yolda geçirmiş olduğu bir kaza hasebile İngiltereden tahmil edilen eşyayi
ticariye sahiblerinin emtianın c. i. f. kıymetleri üzerinden % 1 nisbetinde
depo etmek suretüe umumî hasara iştirak etmeleri lâzım geldiği bildirilir.

Eşya sahibler! orijinal faturalan ve menşe şehadetnamelerile bsraber
Galalada Hüdavendigâr hanında

W. F, HENRY VAN OER ZEE e! Go. N. V.
Acentalığma müracaatle hasara iştirak hissesini yaürmaları ve kanunî
evrakı imza etmeleri lâzımdır.

Sigorta muamelesi İngilterede ikmal ettirildiği takdirde eşya sahib-
lerinin hasara iştirak hisselerini

Messrs. FURNESS, WÎTHY et Co. LTD.
ROYAL LİVER BUİLDİNG, LIVERPOOL 3

sdresme tevdi ve dspozito etmeleri tavsiye olunur.

Gerede Beîediyesinden:
1 — Işçiük ve malzeme tutari «25681» lira «81» kuruş keşif bedelli Gerede

Belediye binası ikmali iıışa işi açık eksiltme yolu ile eksiltmeye konmuştur.
A) Bu işin S912 lira 50 kuruş bedeLli kuru kerestesi Belediyede mevcud olup

işin bu kereste ile yap:lması matlûb olduğundan müteahhid bu keresteyi al-
mağa mecburdur. -

B) «8912» lira «50» kuruşluk kereste keşif bedelinden bittenzil eksiltme
<16769> lira «31»kuruş üzerinden yapılacaktır.

2 — Eksiltme 31/3/947 pazartesi günü saat 15 te Gerede Belediyesinde ihale
komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 — Eksiltmeye aid şartname vesair evrak bedelsiz olarak Yersansıntısi Bolu
Inşaat Amirliğine Belediyemizden har çalışma günü almabiiır.

4 — Geçici temir.at «1257» lira «70» kuruştur.
5 — Eksiltmeye girebümek için (5000) beş bin liralık inşaat yaptığına dair

vesaikle, Ticaret Odası vesLkasını hamil olmak şarttır. (3522)

Istanbul Ticaret Borsasından :
4355 sayılı kanunun 33 üncü maddesi

dafrn 3 Ay k M e Öd@itm@s§nî Âmirdir.
Bu kanun eereğince 1947 vılı aidatımn 1 ocak 1947 den itibaren 31

mart 1947 günü akşamına kadar ödenmesini, aksi takdirde yıllık aidatın
üî misli olarak almacağını savın Bor«a mensublarına bildiririz.

Sarayönü-Özden Teknik Tarım

Okulu Müdürlüğünden:
M u h a m m e n i

Miktarı Fiatı Tutari
C i n s i Kilo Lira Kunış Lira Kuruş Dıale şekli
Erimiş Urfa yağı 3000 6 00 18000 00 Kapalı zarf usulü

1 — Okulun 30/6/947 tarihine kadaı ihtiyacı bulunan yukanda yazılı gıda
maddesi '2O''2'947 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile eksiltme kammuna uyu-
larak satın alınacaktır.

2 — Eksiltme ve ihale 5 nisan 947 cumartesi günü saat 10 da Konya Ziraat
Müdürlüğünde yapılacaktır.

3 — Talibbrin teklif edecekleri fiata göre umumî yekûn üzerinden muvak-
kat teminatlarile 3490 sayılı kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki evsafı haiz
olup gerekli belgeleri 5'4'947 gününde saat 9 da komisyonda bulundıırmaiarı

4 — Muvakkat teminat muhümmen bedelinin yüzde 7.5 kat'î teminat ihale
bedelinin vüzde 15 idir.

5 — Şartname okulda her zaman görülebilir.
6 — PoJta gecikmelerınden komisyon mssul tutulamaz. f3223)

Tekel Âdapazarı

Müdürlüğünden :
1 — Tdaremiz transitinden Akyazı, Hendek, Düzce, Bolu, Gerede, M J -

durnu, Çilmi, Üskübü, Akçakoca ve Ssben klarelerine sevkedilecek mamulât
'.'osa-re i ^ bu yerlerden getinlecek emtia naklıyatı azalır ve çoğahr 1298 ton
olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur.

- — Muhammen nakliye ücreti 54000 lira, muvakkat teminat akçesi de
•3050 liradır.

3 — Eksiltme 1/4/1947 tarihine muscdif salı günü saat 16 da Âdapazarı
rekel Müddrlüğünde toplanacak komisyon huzıuunda yapilacaktır.

4 — Şartname. Ankara, Istanbul, Kocaeli Tekel Başmüdürlükleri'e
Adapa^arı, Bolu müdürlükleıinde görülebilir.

5 — isteklilerin yevmi mezkûrda Müdürlüğümüze müracaatleri ilân
Dİunur. (3694)

Orijinal Boyut : 11 * 10 cm


