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CUMHURIYET 30 Nisan 1945

RADYO
C Bugünkü Program ^

7.2? Program
7,30 Müzlk (Pl.)
7,4ö Haberler
S.O'p Müzik rpi.)
S,23 Jinıııaîtik

12.29 Program
12.30 Şarkılar
12.45 Haberler
13,00 Salon orkes,
13,20 Konuşma

•
17.îs Program
iş.fıo Çocuk kulübü

1S,15 Darts orkes.
18,30 Konuşma
1S.45 Dans orkes.
19,00 Haberler
19,20 Geçmlş gün
1P.25 Şarkılar
19,45 Konuşma
•20.00 Müzik
20,15 Rad Gazetesi
20,-15 Yurd sesleri
21,15 Konuşma
21.30 Senfonlk or
22,30 Müzik rPl.)
22,45 Haberler
2",00 Kapanış
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Soldan sağa:

1 Ahllk ve edeb esaslanna uygunsuz
2 Bellrtiler feskl dilde ceml). herkes
ve her yere tutmaz. 3 X *u»ınm kişifl
4 Izmlrde ona eskiden karoçacı derlerdl
5 Arzu ve taleb edilen. 6 — Bir harfin
okunuşu. 7 — Orta okulu bitirtnce karşu
nıza çıkar, eskl köy zenglnl. £ — Yenl
yetlşmiş veya yapı̂ rruş, adı küfür edilmege
yarayan hayvanlardan blrl. 9 — Mlmarm
masasmın üstünde bulunabllir, blr clns

kopefln yarısı.
Yukarıdan açağıya;
1 Blr kadının glylm lçln kullandık-

İBrmdan. 2 — Çevlr cansız olarak kuca.
ğına yıSılır, arada dargınlık bulunanlara
verilmez 3' — Kolda altın bilezlktlr, Al-
man eslr kamplarmda bunun türlüsü ya-
pılıyordu. 4 Hep beraber vucud sarsm-
tısı geçlrmek. 5 — Tersl muslkiyl teşkl.
eden parçalardır. 6 — Sonu gelmlyecek
zaman. btr emlr. 7 — Sevglll, otuzu ge-
çlnce saça düçmeğe başlar. Ş — Haydud-
ların altıda lklel. büyilklerln küçüklere
verdiklerl. 9 Yanm, resmt kalabalıklan
tPfkil edenlerden blrl.
Evrelki bulmacanın halledilmif ?ekli
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Istanbul Beledlyesl
ŞEHtB TİYATROLARI

B ü A K Ş A M
Saat 2c ı.3O da

K O M E D İ K I S M I
HACI KAPTAN

Telefon 40409
Sazan; Cevad Fehmi

Telefon 40409

OSMANLI BANKASI
İ L Â N

Bahar Bayramı münasebetlle Osmanlı
Bankasınm Galata merkezlle Yenicami ve
Beyoglu şubelen 1 mayıs 1945 «alı grünü
k?.palı bulunacaktır

SATILIK
APARTIMAN
160,000 lira. İstanbul Belediyesi
civan, 5 daire, kalorifer, sıcak su,

deniz manzarası.
Adres: Çemberlitaş Peykhane
sokak No. 16. kapıcıya müracaat.

Zayı
Terll Mallar Nazllll satış magazasınden

aldığım 7 kayıd ve 352 numaralı mal alma
karneml zayl ettlm. YenlBlnl alacagımdan
esklElnln hükmü yoktur,

Yalvaç manlfaturacı Ibls Mutaf ve
oflu Mehmed Mutaf

SATILIK-
Betonarme ev ve dükkânlar.
Çarşıkapı Gedikpaşa caddesi.

Telefon: 21161

UYUZ ve DERI
HastalıkJarmı

DERMOLİV
geçirir.

Sahib ve Başmunarriri
Yunns Nadi ABALIOĞLU

Vmumi neşriyatı idare eden Yazı İşleri
Mildürü: HİKMET MÜNİF ÜLGEN

Cumhuriyet Matbaası

H E R Ç E Ş 1 D

Çini Yemek Tabağı, Kâse ve Fitıcanlar
Türkiyenin yegâne çini fabrikası olan

KÜTÂHYA A Z İ M Ç İ N İ FABRİKASI
Mamulâtı. toptan satış yeri: İstanbul Tahmis sokak Camlı han No. 9,

Telefon: 20256.
Perakende satış yeri: Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 455, Telefon: 43720.

BOYA VE KİMYA MADDELERt SATIŞI
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden:

Kuruş St.
Şap «Macar malı» • Kilosu 82 46
Baryum Sülfit * »
Klorat dö potas «100 kiloluk ftçılarda Alman mah Fıçısı

KilosuSülfat dö zenk
Sülfat dö fer «kara byoa Çek mah»
Sülfat dö fer «kara boya İngiliz mah»
Toprak boya No. Gl «Alman mah»
Toprak boya No. Gll «Alman mah»
Badana boyası No. Ml «Alman mah»
Badana boyası No. Ck. 31 «Alman mah»
Çivit «Utra Marin Macar mah»
Bizmut Karbotan «İngiliz mah»
Bizmut Subnitrat «ingiliz malı»
Bizmut Subgalat «İngiliz mah»
Bizmut Snlisilât «ingiliz mah»

Yukarda yazıh malları satm almak istiî'enlerin Ticaret Ofisi Satış Müdür-
lüğüne müracaatleri ilân olunur. (5379)

66 84
12000 —

25 —
30 —
30 —
118 45
121 49
91 55

125 05
120 —
1513 08
1359 82
1679 11
1564 16

DERMOJEN
Yanık. Callak Ekzama ve Cild yaralanna
fevkalâda iyi eelir. DerinİD tazelenmesine

^ • H ce venilenmesine hizmet edet.

F R E N G t ve
BELSOGUKLUĞUNA

tutulmamak lcin

PROTEJIN
kullnnmalldlr ^ ^ H

BEDELSİZ KATALOĞ
Müşterilerine her gün daha iyi hizmet etmek, Şen Şapka Mağazasırun

emelidir. Bu niyetle, mağazamızın hazırladığı, ilkbahar ve yaz mevsimleri için
Şapka, Çanta ve Eldiven modellerini havi lüks kataloğu, emrinize amadedir.

Aşağıdaki kuponu doldurup, İstanbul — ^enicami, No. 46 ya göndermeniz
kâfidir.

Bedelsiz kataloğunuzu adresime göndermenizi rica ederim :
İ s i m :
A d r e s :

Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı
TEKİRDAĞ İLİ DAİMİ KOMİSYO>XNDAN :

1 — Eksiltmeye konulan iş: Çerkesköy - Saray - Vize smır yolu tamiri
ve bu i?in keşif bedeli (15000) liradır.

2 — Eksiltme 1/6,945 tarihine raslıyan cuma günü saat 16 da Tekirdağ
Hükûmet Konağındaki Daimî Komisyon odasında kapalı zarf usulile yapıla-
caktır.

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak bedelsiz olarak
(tatil günleri hariç) olmak üzere hergün Daimî Komisyon kalerründe görülebi-
lir. Daha fazla tafsilât ahnak istiyenler hergün Nafıa Müdurlüğüne başvurabi-
lirler.

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1125) liralık muvakkat te-
minat vermesi ve ihale gününden en az (3) gün evvel Tekirdağ Valiliğine ba^-
vurarak bu gibi yol işleri yaptığma dair ibraz edecekleri belge referanslara
göre (ehüyet vesikası) almalan ve (1945) jnlına aid Ticaret Odası vesikası
göstermeleri lâzımdır.

isteklilerin teklif mektub^an ikinci maddede yazılı saatten bir sa-
at evveline kadar Komisyon Reislığine makbuz mukabilinde vermeleTİ şarttır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (5551)

Tunceli llinden:
1 — Elâzığ - Mutu köprüsü yolunun 172-180 inci kilometlere arasındaki

imalâtlı tes\-iyenin ikmaline aid 58123 lira 97 kuruş keşifli yol işi kapalı zarf
usulile eksiltmeye konu'.muştur.

2 — Muvakkat teminatı 4157 liradır.
3 — Hıale dosyası Şose ve Köprüler Reisliğlnde, Tunceli Bayındırlık Mü-

dürlüğünde ve Daimî Encümen kaleminde görülebilir.
4 — Ihalesi 18, 5,'1945 cuma günü saat 16 da Tunceli Daimî Encümeninde

yapılacaktır.
5 — İsteklilerin Vilâyete üç gün evvel müracaatle alacaklan ehliyet vesi-

kası, teminatı muvakkatesi ve 945 yılı Ticaret Odası vesikasmı hâmil kapalı
zarfları ihale gününden bir saat evveline kadar Tunceli Daimî Encümenine ve-
rümeleri ve postada vuku bulacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur.

(5286)

Açık eksiltme ile tomruk ve azman taşıttırılacaktır
BOLU VAKIF ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

1 — Işletmemizin Vakıf Karadsre ormanmdan Bolu kendi bitişiğindeki
depomuza 2400 metre küp çam, 1500 metre küp köknar tomruğu ve 350 metre
küp meşe azmanı taşıttırılacaktır.

2 — Her üç cins ağaç için de metre küp başına tahmin edilen bedel
18.50 liradır.

3 — Geçici teminat akçesi 5900 liradır.
4 — ihale 14 mayıs 945 pazartesi günü saat 15,30 da Boluda Vakıf Or-

man Ifletme Müdürlüğü binasında ve açık eksiltme ile yapılacaktır.
5 — Şartlaşma ve sözleşme ömekleri Ankarada Vakıflar Umum Müdür-

lüğü Ziraat Dairesinde, istanbul Çemberlitaşta Vakıflar Orman Işletme Mü-
düriüğünde ve Işietmemizde görülebilir. <5568)

Açık eksiltme iîe tomruk ve azman
BOLU VAKIF ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜVDEN :

1 — Işletmemizin vakıf Karadere ormanından Eolu ikendi bitişiğindeki
depomuza 500 metre küp çam, 500 metre küp köknar tomruğu ve 300 metre
küp meşe azmam taşıttırılacaktır.

2 — Her üç cins ağaç için de metre küp başına tahmin edilen bedel 16
liradır.

3 — Geçici teminat akçesi 1800 liradır.
4 — Dıale 14 mayıs 945 pazartesi günü saat 16 da Boluda Vakıf Orman

Işletme Müdürlüğü binasında ve açık eksiltme ile yapılacaktır.
5 — Şartlaşma ve sözleşme ömekleri Ankarada Vakıflar Umum Müdür-

üğü Ziraat Dairesinde, Istanbulda Çemberlitaşta Vakıflar Orman Işletme Mü-
dürlüğünde ve Işletmerr.izde görülebilir. (5550)

Kapalı zarf usulile eksiltme
TEKİRDAĞ İLİ DAİMÎ KOMİSYONTJNDAN :

1 — Eksiltmeye konulan iş: Tekirdağ - Muradlı yolu esaslı tamiri bu
işin keşif bedeli (19876) lira (78) kuruştur.

2 — Eksiltme 1 6'945 cuma günü saat 16 da Tekirdağ Hükûmet Kona-
ğmdaki Daimî Komisyon Odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır.

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak bedelsiz olarak
(tetil günleri hariç) olmak üzere hergün Daimî Komisyon kaleminde görüle-
bilir. Daha ziyade tafsilât almak istiyenler hergün Naf:a Müdürlüğüne baş-
vurabilirler.

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1490) lira (76) kuruşluk
muvakkat teminat vermesi ve ihale gününden en az (3) gün evvel Tekirdağ
Valiliğine müracaatle bu gibi yol işleri yaptığma dair ibraz edecekleri belge
ve referanslara göre (ehliyet vesikası) almaları ve 945 yılına aid Ticaret
Odası vesikası göstermeleri lâzımdır.

isteklilerin teklif mektubları 2 nci maddede yazılı saatten bir saat evve-
,'ine kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri şarttır. Postada
oıacak gecikmeler kabul edilmez. (5554)

Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı
TEKİRDAĞ İLİ DAİMÎ KOMİSYONTTNDAN :

1 — Eksiltmeye konulan iş: Hayrabolu - Alpullu yolu tamiratı ve kaldırım
inşaatı, bu işin keşif bedeli 14441 lira 26 kuruşrur.

2 — Eksiltme 1 6/945 tarihine rashyan cuma günü saat 16 da Tekirdağ Hükû-
met Konağındaki Daimî Komisyon odasında kapalı zarf usulile yapıla-
caktır.

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak bedelsiz olara!k (ta-
til günleri hariç) olmak üzere hergün Daimî Komisyon kaleminde görü-
lebilir. Daha ziyade tafsilât almak istiyenler hergün Nafıa Müdürlüğüne
başvurabilirler.

4 — Eksiltmeye girebilmek için istekiilerin 1083 lira 10 kuruşluk muvakkat
teminat vermssi ve ihale gününden en az üç gün evvel Tekirdağ Vaîili-
ğine başvurarak bu gibi yol işleri yaptığma dair ibraz edecekleri belge
referanslara göre ehliyet vesikası almaları ve 945 yılına aid Ticaret
Odası vesikası göstermesi lâzımdır.
isteklilerin tek'.if mektübları, ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev-

velir.e kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri şarttır. Pos-
tada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (5553)

İnşaat İlânı
Ereğli Kömürleri tşleimesi Umum Müdürlü'.ünden:

1 — İşletmemizin Zonguldak - Kandilli bölgesinde inşa edilacak fırın
erzak amban, işçi gazinosu, helâ ve kanalizasyon inşaatı kapalı zarf usu-
lü ve vahidi fiat esasile eksiltmeye konulmuşrur.

2 — Bu inşaat için işletme tarafından verilecek malzeme eksiltme dos-
yasınm hususî şartnameîinde yazılıdır.

3 — Bu işin tahmin edilen bedeli (251.743.10) liradır.
4 — İnşaatrn mukavele projesinde piyasa ve fiat değişiklikleri nazan

itibare alınmıştır.
5 — Muvakkat teminat miktarı (13.840) liradır.
6 — Eksiltme evrakı (30) lira mukabilinde Zonguldakta işletme imar

ve inşa grup müdürlüğünden, Ankarada Etibank inşaat müdürlüğünden
ve İstanbalda Etibank şubesinden temin edilebilir.

7 — Eksiltme 14 mayıs 945 pazartesi günü saat 15 te Zonguldakta
Ereğli Kömürleri'İşletmesi İmar ve İnşa Grup Müdürlüğü binasında ya-
pılacaktır.

8 — Teklif zarfları eksiltme şartnamesine göre tanzim edilmiş olarak
ihale günü saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde işletme Umum Müdür-
lük Başsekreterliğine tesh'm edilmiş olacaktır.

9 — İşletme, ihaleyi icrada serbesttir. (5399)

KAPALI ZARF USULİLE EKSİLTME İLÂNI
AycAn Belediye Reisliğinden:
1 — Eksiltmeye konulan iş: 48394.23 lira keşifli Aydmda yapılacak Şehir

Gazinosu temel, bodrum ve zemin kat inşaatı.
2 — Buna aid şartname ve evrak gunlardır:

a — Eksiltme şartnamesi,
b — Mukavele projesi,
c — Bayındırlık işleri genel şartnamesi,
d — Keşif hulâsa cedveli ve silsilei fiat,
f — Plân.

istiyenler bu şartname ve e\Takı Aydm Belediyesinde görebüirler.
3 — Eksiltme 10 5,945 tarihinde perşembe günü saat 11 de Aydın Eelediye

Encümeni salonunda yapılacaktır.
4 — Eksiltme kapalı zarf usuliledir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin asğarî 45 bin liralık tek bir

bina yapmış olması ve 3629,57 liralık muvakkat teminat ve Aydm Vilâyetinden
ihaleden üç gün evvel bu iş için alınmış müteahhidlik vesikası ve Ticaret Oda-
sı vesikası vermesi lâzımdır.

6 — Teklif mektublan üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline
kadar Belediye Daimî Encümenine getirilerek Encümen Reisliğine makbuz mu-
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderiiecek mektubların nihayet üçüncü mad-
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapa-
tılmış olması lâzımdır.

Postada olacak gecikmeler kabul edilmer.

SATILIK ÇİM TOHUMU
Karacabey Harası Müdürlüğünden:

Müessesemiz istihsalâtından olan iki ton ingiliz çim tohumu nakliye ve
ambalâj masrafları hariç, Harada teslim beher kilosu (450) kuruştan toptan ve
perakende olarak satılmaktadır. Bedeli peşinen gönderildiğinde derhal gönde-
ri'.ecektir. İsteklilerin Hara Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (4056)

| ÂT MERAKLILARINA 1
Kızılay Gemiyeti İslanbul Temsilciliğinden:

Devlet Denizyolları Işletme U. M. llânları

Cemiyetimize aid olup Sipahi Ocağmda teşhir edilen Mutlu admda
yarım kan Arab 3 yaşında bir erkek taya 27 4 945 cuma günü Temsil-
cilik Dairesinde yapılan açık arttırmada verilen bedeî muvafık görül-
mediğinden 2 mayıs 945 tarihine rashyan çarşamba günü saat ondan
itibaren Edirnekapı haricindeki Atpazarmda tekrar açık arttırmıya ko-
nularak satılacağı ilân olunur.

Kıymetli Mücevherat Satışı
Sandal Bedesteninde teşhir edilmekte olan pırlantalı altın madalyon,
çanta, plâtinli pırlanta küpe, tek taş pırlanta yüzük vesair pek çok kıj-metu

mücevherat nisanın 30 uncu pazartesi günü müzayede ile satılacaktır.

1, altın I
ı>-meth' •
;tır. •

1/5/945 — 7/5/945 (dahil) tarihleri zarfında aşagıda yazıh hatlanmıza kalkacak
vapurlann isimlerile kalluş gün ve saatleri ve yanaşacaklan nhlımlar

KARADENİZ HATT1 —

BARTIN HATT1 —
MUDA.VYA HATT1 —

BANDIRMA HATT1 —

KARABIGA HATT1 —

Salı 5 te (Karadeniz) ve Cuma 5 te (Aksu) Galata
rıhtımından kalkar.
Pazar 5 te (Konya) Sirkeci rıhtımından kalkar.
Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar 9 da (Marakaz
Galata rıhtımından kalkar.
Cuma ve Pazartesi 8.15 te (Marakaz), Çarşamba
Cumartesi ve Pazartesi 20 de (Çanakkale) Sirkec:

rıhtımından kalkar.
19 da (Saadet) Tophane

Askerî Fabrikalar Genel Direktörlüğü
Ticaret Şubesinden:

— Iç kutru 45 milimetre ve dış kutru 55 milimetre eb'admda 800 metre içi
bezli lâstik boru satın ahnacaktır.

— Ihalesi 9/5 -'945 çarşamba günü saat 14 te Ticaret şubesinde yapılacaktır.
— Şartnamesi parasız olarak hergün ticaret şubesinden alınabilir.
— Isteklilerin belli gün ve saatte % 7,5 teminatlarile birlikte ticaret şube-

sine gelmeleri. (5192)

Perşembe ve Pazartesi
rıhtımmdan kalkar.
Cuma 20 de (Seyyar). Tophane nhtımından kalkar,
Çarşamba 17 de (Antalya), Pazartesi 17 de (Bursa-
Sirkeci rıhtımından kalkar.
Pazar 11 de (Ege>, perşembe 11 de (Kadeş). Ga
lata rıhtımından kalkar.

T E L E F O-N L A R :
Deniz Hatlan İşletme Müdürlüğü : (44678) Santraldan (81)
İstanbul Başacentahğı : (42362) (5571)

İMROZ HATT1
AY\rAIJK HATT1

İZMİR HATT1

Devlet Orman İşletmesi Biga
Parti

No.

1
2
3
4

Bölgesi Deposu

Kirazlı Zincirlikuyu
, 20 Klm.
» Kirazlı
, Kalabaklı

Cinsi

Karışık kömür
» B

9 >

> >

Revir
Miktarı
kental

220
500
600
734

Âmirliğinden:
Kentalinin mu-
hammeı

Lira
10
10
10
10

ı bedeli
Kr.
00
00
00
00

Muvakkat
teminatı
Lira Kr.

165 00
375 00
450 00
550 50

1 — Yukarda parti numarası, bölgesi. deposu, cinsi, miktarı, beher ken-
talinin fiaü ve muvakkat teminatı yazılı kömürlerin ihalesi 14/5/945 tarihine
rashyan pazartesi günü saat 15 te Devlet Orman İşletmesi Biga Revir Âmirliğinde
yapılacaktır.

2 — Buna aid şartname Orman Umum Müdürlüğünde, Balıkesir, Bayra-
miç, İstanbul, Biga Revir Âmirliğile Kirazlı Bölge Şefliği ve Çanakkale, Lâpseki
Orman Bölge Kâtibliğinde görülebilir.

3 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte Biga Revir Âmirliğine müracaat-
eri. (5424)

MADEN DİREK NAKİL VE İSTİF İŞİ
Devlet Orman İşletmesi Sinob Revir Âmirliğinden:

1 — Revirimizin Bekteşa bölgesi dahilindeki Giregöz ormanında mev-
cud 3082^73 metreküp maden direğinin 1446,194 metreküpü Sarıkum ve 1636,079
metreküpünün de Akliman - Taşbağı depolanna nakil ve istif işi açık eksiltmeye
konulmuşrur.

2 — Açık eksiltme 7/5/945 tarihine rashyan pazartesi günü saat 15 te
•evirimiz merkezinde komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 — Beher metreküp direğin nakil ve istif işmin muhammen bedeli Sar-
kum 17 lira ve Akliman - Taşbağı depolanna 19 liradr.

4 — Muvakkat teminat To7,5 hesabile 4175 lira 31 kuruşrur.
5 — Açık eksiltme şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde,

stanbul ve Boyabad Revir Âmirliklerile Gerze, Kabalı Bölge Şefliklerinde gö-
•ülebilir.

6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte komisyona müracaatleri. (5401)

Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı
TEKİRDAĞ İLİ DAİMÎ KOMİSYONUNDAN :

1 — Eksiltmeye konuian iş: Tekirdağ - Malkara yolu tamiri, bu işe aid keşif
bedeli 16507 lira 40 kuruştur.

2 — Eksiltme 1/6 945 tarihine rashyan cuma günü saat 16 da Tekirdağ Hü-
kûmet konağındaki Daimî Komisyon odasında kapalı zarf usulile yapıla-
caktır.

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak bedelsiz olarak (ta-
til günleri hariç) olmak üzere hergün Tekirdağ Ili Daimî Komisyon ka-
leminde görülebilir. Daha ziyade tafsilât ahnak istiyenler hergün Nafıa
Müdürlüğüne başvurabilirler.

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1238 lira 06 kuruşluk muvakkat
teminat vermesi ve ihale gününden en az 3 gün evvel Tekirdağ Valiliği-
ne başvurarak bu gibi yol işleri yapüğına dair ibraz edecekleri belge ve
referanslara göre ehliyet vesikası almaları ve 945 yılına aid Ticaret Oda-
sı vesikası göstermeleri lâzımdır.
Isteklilerin teklif mektubları ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev-

veline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi şarttır. Pos-
tada oiacak gecikmeler kabul edilmez. (5552)

İstanbul

Dosya No.

55100/5840

Def terdarlığından:

( S A T I L I K E

C İ N S İ

L Â K )
Kıymeti Teminatı

Kıvmeti Teminatı
Lira Lira

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden:
Ulus gazetesinin 10 ve 15 nisan tarihli nüshalarile ilân edilen Türk Hava Kurumu Etimesğud Tayyare Fabrikası

kantin ve müştemilâtı binası tesisat işlerinin eksiltmesine ayrı ayrı teklif verilmesi kurumun menfaatine daha uygun
görüldüğünden eksiltme ilânı aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

1 — Eksiltmeye konulan iş: Türk Hava Kurumu Eti mesğud Tayyare Fabrikası ve müştemilâtı binası (A) elek-
trik tesisatı, (B) Sıhhî tesisat, (C) Kalorifer, mutfak ve çamaşırhane tesisatı olup keşif bedelleri muvakkat teminat
ve diğer şerait aşağıda gösterilmiştir.

Ehliyetname alabilmek için müteahhid-
lerin göstereceği vesikadaki iş

A)
B)
0

Tesisatın çeşidi

Elektrik tesisatı
Sıhhî tesisat
Kalorifer, mutfak ve
çamaşırhane tesisatı
İşin tekmili

Keşif bedeli
Lira

73,975
40,265

197,402
311,642

K.
00
37

42
79

Muvakkat teminat
Lira K.
4,948 75
3.019 90

11,120 12
16,215 71

tutan 939 senesi
Evvel

Lira
30,000
16,000

80,000
120,000

K.
00
00

00
00

eylul ayından
Sonra

Lira
70,000
40,000

190,000
300,000

K.
00
00

00
00

Keşif
evrakı bedeli
Lira K.

4 50
2 50

13 00
20 00

2 — Eksiltme 7/5/945 pazartesi günü saat 15 te Türk Hava Kurumu Genel Merkezinde toplanacak olan Satın-
alma Komisyonunda kapalı zarf usulile yapılacaktır.

3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde muvakkat teminat vermeleri ve buna benzer bir
tesisat işini bir defada mukavele ile taahhüd eder%k mu vaffalayetle ikmal ettiğine ve muvakkat kabulünü yaptırdığma
dair yukarıda yazıh vesikaları göstererek Türk Hava Kurumu Başkaniığından ihale tarihinden en geç üç gün evveJ
ihaleye girebilmek üzere bir ehliyetname almaları ve bunu teklif zarflarınm içine koymaları şarttır.

4 — İsteklilerin usulü dairesinde hazırlıyacakları teklif mektublarını ikinpı m3ddede yazılı saatten bir saal
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkan lığına teslim etmeleri lâzımdır.

t — Türk Hava Kurumu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. C5232)

Sarıyer, Yenimahalle, Çayır sokağında
eski ve yeni 20 kapı sayılı 145 M2 arsa. 365 28

55100/6216 Sarıyer, eski Panaiya, yeni Yeniköy ma-
hallesinin eski Birinci, yeni Salkımküpe so-
kağında eski 15, yeni 36 kapı sayılı 45,87 M2
mesahalı evin 3'10 hissesi. 540 41

55100 '5263 Üsküdar, Kuzguncuk Mah. esii Hacı Kımak,
yeni Bican sokağında, eski ve yeni 11 taj, 7
kapı sayılı 28,72 M2. mesahalı arsa. 22 2

52301/4090 Eminönü, Çarşı Mah. Lûtfullahağa sokağında
eski ve yeni 11 kapı, 2184 ada, 1 parsel No. lı
6 M2. mesahalı dükkânın 2/5 hissesi. 120 9

77/9046 Fatih, esıki Hacı Piri, yeni Hacı Evhat Mah.
eski Hacı Piri, yeni Hacı Evhat sokağında,
eski 34, yeni 95, 117 kapı No lı 3895,15 M2.
mesahalı bostanın 2/10 hissesi. 2000 150

55100 '5367 Beşiktas, Kuruçeşme Mah. eski 2 kapı No. lı
Istiridya gediği. 200 15

55100/5029 Beşiktas, eski Kaptan îbrahim, yeni Küçük-
hamam Mah. eski Köçeoğlu, yeni Şair Veysi
sokağında eski 9. yeni 29 kapı No. lı 52 M2.
mesahalı evin 1/5 hissesi. 300 23

Yukarıda yazılı gayrimenkuller açık arttırma ile satışa çıkarılmış ise de
istekli bulunmadığından 25/4/945 gününden itibaren bir ay içinde pazarağa bı-
rakılmıştır.

Isteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus hüviyet cüzdanlarile 12'5/
945 gününden başlıyarak 25/5 '945 gününe kadar ve haftanın yalnız pazartesi,
çarşamba ve cuma günleri saat 14 te Millî Emlâk Müdürlüğünde kurulu komis-
yona başvurmaları. (5548)

Mudanya Belediye Başkaniığından:
Belediye kadrosunda (150) lira ücretli fen memurluğu açıktır.
Talib olanların 1 haziran 945 tarihine kadar dilekçelerine iliştirecekleri

müspit evrakile bizzat veya posta vasıtasile Belediye Başkanlığına müracaatleri
ilân olunur. ' (5326)

Karabük Yeni Cezaevi Müdürlüğünden:
Karabük Yeni Cezaevi için ye'ni ve beygir kuvveti yüksek ve sepetli bix

motosiklet alınacaktır. SaLmak istivenlerirj mektubla Müdürlüğüraüze müracaat-
er; ilân olunur. (5235) ,

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden:
Türlü iş ;Terlerimizde taşıma işlerimizi deruhte etmiş olup da iş bakımın—

dan ilgileri kesümiş veya kesilmemiş bulunan müteahhidlerimizin bazıları, orta-
lama bedel karşıhğmda Ofisimizden aldıklan yeni lâstiklere mukabil Ticaret
Bakanlığmm 8 ve 16 sayılı sirkülerleri gereğince geri vermeleri gereken eskile-
rini henüz müessesemize teslim etmemişlerdir.

Bu müteahhidlerin eski lâstikleri teslim etmek üzere bizzat veya yazı ile
30 '6 '945 gününe kadar Umum Müdürlüğümüz Malzeme Şubesine başvurmaları
ve eski lâstikleri Ankarada (Merkez Malzeme Ambarı) mıza teslim veya sevfc
etmeleri gerekir.

Eski lâstikleri bu suretle teslim edenlere, ortalama bedelle kesin bedel ara-
sındaki farklar ödenecektir.

Be'.irli güne kadar lâstikleri teslim etmiyenlere bu farklar verilemiyeceği
gibi a\-nca haklarında gerekli kanunî muamelelere de girişileceği ilân olunur.'

(5561)

İmralı Yeni Cezaevi Müdürlüğünden:
Imrah Yeni Cezaevi Dokuma ve Çorab Atölyesi muamelâtı 3'5/945 tari-

hine rashyan perşembe günü saat 14.30 da Zindan hanındaki ardiyede satılacak-
tır. Alıcılarm bu malları 2 5 945 tarihine rashyan çarşamba günü saat 11 den 12
ye kadar görerek tek'.if mektublarını satış gününden evvel makbuz mukabiîinde
memura tevdi etmeleri ilân olunur.

ECZÂCI KALFASI ARANIYOR
Lüleburgaz için bir eczacı kalfası araniyor. Moda Bostan sokak 18

numarada Bay Zeki Yücer'e müracaat.

Bursa Belediyesi Hesab İşleri Müdürlüğünden:
Ford ve Şevroîe markalı kamyonlann üzerinden çıkarılan 9 tane orl-

jinal şoför mahalli 20 gün süre ile ve açık arttırma suretile satışa çıkanlrrfı>-
tır. Bir şoför mahallinin muhammen bedeli 300 lira olup geçici teminatı 201
liradır. Arttırma, 17, 5 945 tarihine rasııyan perşembe günü saat 16 da Beledi-
ye Encümeninde yapılacaktır. Almak istiyenler şartlaşmayı görmek için her is
günü ve saatinde Belediye Muhasebesine ve ihale günü geçici teminatlarını
makbuz karşılığı yatırıp belirli sastte encürnene ge'ımeleri ilân olunur. (5555)

Baltalimanı Kemik ve Mafsal Veremi
Hastanesi Baştabibliğinden:

Hastanemizde aynî j'ardım parası hariç olmak üzere 40 lira ücretli has-
tabakıcılıkia 30 lira ücretli hademelikler münhal olduğundan talib olanların
bonseı-\-is ve evrakı müsbitelerile hastane idaresine müracaatleri ilân olunur.

(5512)

Devlet Demiryolları Işletme U. M. den:

anlar

Mücellid, Makine Ustası ve İşçi Alınacak
Zat İşleri Müdürlüğünden:

1 — Izmirdeki idaremiz matbaa atölyesi için matbaa Iglerinden
mücellid, makine ustası ve işçi ahnacaktır.

2 — Imtihanda gösterecekleri kabüiyete göre mücellid ve makine usta-
n a 90 - 100, mücellid ve makine işçisine 59 - 77 liraya kadar ücret verileceği

gibi günde 450 gram ekmek, bu- öğün sıcak yemek, kendisi ve aile efradının
beheri için ayda beşer lira (çocuklarma 10 lu-a) munzam ücret verilecektir.

3 — Imtihan, Izmir matbaa atölyesinde yapılacak ve imtihan günü talib-
erin adreslerine yazı ile matbaadan bildirilecektir.

4 — Taliblerin terhis tezkeresi, nüfus cüzdanı, tahsfl belgesi, iyi huy
kâğıdı, evli ise evlenme cüzdanı, bonservis ve 6 fotoğrafını 30/4/945 tarihine
kadar bu atölye Müdürlüğüne göndermeeri veya bizzat tevdi etmeleri. <4205)

B A L A S T İ H Z A R E T T İ R İ L E C E K
Afyon İşletme Müdürlüğünden :

1 — Işletmemiz mmtakası Eskişehir - Konya hattı üzerinde Km. 227 de
0.000 M3 ocak mahsulü kırma ihzarı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş-

2 — Balastın beher metre mikâbı 568 kuruş hesabile muhammen bedeli
İ6800 lira, muvakkat teminat 4090 liradır.

3 — Şartnameler 284 kuruş mukabilinde Afyon veznesinden tedarik
ıdilebilir.

4 — Eksiltme 10/5/1945 perşembe günü saat 15 te Afyon Işletme Mü-
lürlüğü binasındaki komisyonda yapılacağından istekiiler kanunun 10 uncu
naddesinin F. fıkrası gereğince lüzumlu ehliyet ve ticaret vesikalarıle birlik-
e teklif mektublarını kanun tarifatına uygun olarak ayni gün saat 14 e ka-
iar komisyona vermeleri veya muayyen vakitten evvel komisyonun eline ge-
ebilecek tarzda iadeli taahhüdlü olarak posta ile göndermeleri. (5033)

istanbul Teknik
Cinsi

Otomatik telefon santra
Akümülâtör tesisatı
Sıhhî tesisat

Yukarıda yazıh işlerin ayrj şartnamelerle 12/5/945 tarihinde saat 11 de
ıcık ekîiltme ile ihaleleri yapılacağı aşıklanır, 15390)

Universitesi

ve tesisatı

Satınalma
Bedeli
4860
1615
998,40

Kurulundan:
•Ilk teminatı

365
122
75

Orijinal Boyut : 11 * 6 cm


