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BUGONKO PROGRAM 

'7.30 Pr~·arıı 19.00 Ko:lu~ma 
7.33 Jıfüzik 19.15 Orkestra 
7.45 Haberler 19.30 Haberler 
8.00 Müzik 19.45 Müı:ik 
8.30 Evin saati. 120.16 Rad. gazetesi 

12.30 Program 20.45 Fa~ıl hl•yeti 
12.33 Şaı-kı, tilrkü 21.00 Borsa 
12.45 Haber!eı 21.10 Fasıl heyeti 
13.00 Şarkı , türkü 21.25 Konu~ma 
13.15 Müzik. 
18.00 Progl'a.m 
18.03 Orkestra 
ıs.:ıo Serb~t to 

21.40 Müıik 
22.05 Müı;ik 

dakika 

22.30 Raberleı· 
22.45 Müzik 

18.40 Saz eııerler1 22.55 Kapanı~. 

7.A Yİ Eylip' nüfuıı memurlu -
ğuııaan almış olduğum cüzdanımı, 

askcl'i teı·hls tezkeremi kaybettim. 
Yeıılı<inl çıkııracagım. Eskisinin bük 
mü yoktuı·. Mustafa oğ. Hfflit Mekik 

••• 
;l,A Yİ - li9 ı numaralı bi~ikl<.'t pli 

kamı zayi ettim. Hi.lkmü olmadığını 
il~n ederim. Yenikapı Lıi;ı,qrrtln Ka -
r1Xkol caddtııfnde 14 mıııınrada 1/am ... 
prrrııırnı oğlu Hrtndyorı 
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13 - 8 - 941 muamel'9i 

LendH 1 Sterll ı s. 22 
NHy•ll 100 Oolır 152. 21> 
Cea•n• 100 ı .... 7 r. - .-
lı!adrH 100 Pf>Hl• 12.84 
Y•koha. 100 y .. -.-
Stok<,o\. 100 'a'V'ııç '<t 30. 77 
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(Cumhuriyet Matbaası karşısındadır) Hariçte/el Muhabirler: 
Altın: Safi KUotT•m 11.070.1'1 
Alhna tabvHI kabU ıerbett 

•avlı:ler, • • • • • , • • • 

l.367.5'l2. 75 

15.1171.l19 .5 7 

Deruhd~ edllea eTI"-a!..1 nıı.kdty• 
KanuQun 6-8 inci matld&l~dftl• 
tevfUcan ffulne tarıafuada• 

\'alrl tedlyat 

' 111.741.56•.·-

2UU01l.-
Kı,ın Borsa Kıroa1ba~sinde aaytn tnÜfterilerimiz

den gördüğümüz rağbetten Ct!$&ret alarak bu defa Y aı· 
lak Bahçemizde beı- Pazar au.t 15 den 19,30 a kadar 
büyük Saz Heyetile birlikte timdiye kadar Ankar.. Rad
yosunda zevkle dinl~iğiniı; 

Dlfer d~Mzler -re berflıa 
kllrlnır baklyelerl . • • 48.779 649.16 'U50.768,73I 

Deruhde edile• nrala aak
dfye bııklyeıl 
Kartılığı tam&l'l'ltnı altın olatalc 
lllveteA tedavili• uudllu . 
Reeıık••t mulu.blll nı .. •t•• te· 
davülo .-aı:edllen • 

ıs7.0'5.~s2.-

1 MÜZEYYEN SENAR'I 1 

Hazine tahuiUeri: 
Der11hte edllen euakı allk· 
diye brfıhfl 

17.000.0tte. -
j 

l!so.euo.ooo. -• -
lçkiıfs Bahçembde diol•••k fınahnı kaçırmayanıa. 

PROGRAM 

Yüksek TUrk Musiki Heyetini teşkil edenler : 

Kanunun 6 • 1 fnc..I madd•l•rl•• -
teyflkq Haalne tarafıadH 

vaki tedlyat 

SeneJat cüsdanr: 
Ttcarl ıenetler • 

Eaham il• tahoillit cü:ı:Janr: 

21.685.011.---- U7 .065.5~'1. -

11 
27:J.2H.096.S9 I 

Harlneye yap•lan altta karııhldı 
avaaa mukabfll 3902 N•. h kaa11• 
aı.uclbhıc• Ulvetea tadaYiile ya• 
t.edHea 

MEVDUAT: 
TUrk llrast 

lOS.OBe.00&. - IOU65. SS'.!. -

77.9°'.ıss ıo 

Tanburi 
Kemani 
Piyanist 
Klarnet 
Udi 
Dabruka 
Kanun 

Salahaddin Pınr 
Necati Tokyay 
Feyzi Aslanıııil 
Şükrü 
Abdi 
Haıan Tahsin 
fımaiJ 

Okuyucu Baylar Hamit Dilucı 
» 'Y'atar 
,. Numan 

Okuyueu Bayanlar Faide 
• h.. Melihat 
» Suzan 
• Faika 

Bahçemiz Boğaziçine nazır havadar ve manzaraaı 
e~izd.ır. Sizleri uzak mahallere gitmek zahmetinden kur
taracaktır. c .. leceklerin iıttite.hatleri temin edilecektir. 

l 
Dene',~e edilen evrakı nak· 

A dly•• ' kartıhf• e•ham •• 
tah•llltt ı ltıbar1 kıymetle ) 
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Baalneye 3ti0 No.lu baun!'. rll'• 
açılan albn kartılıldı anu 

HiueJarlar : 

45 .. 456.3111. 93 
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4.968.64 
5.ıo8.4l6.S3 

167.SOo.ooo.-
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S3,768.S27.12 

172.713.405, 17 
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.5850 No.lu .. anuaa rlr• hui ner• 
açılaa avaH caıdıtablll tndl ~ •• 
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Safi K•x· SS.541.9JO 
Dövb taalahlldah; 
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Oijier dirilll•t ye alaealdı kll· 
rlnıt baldyelotl 
Muhtelif , • . . 

1.23178133 7t.tU.o37.2S 

71. tH. 1'7, 90 71.l H.117.,. 

11.ı:ıı.uı.60 10.&21.UUO 
tt! .nıt.16CUS 

MAhfcli/ 
Yekun 

t T emmaa 1938 tarihınden 

4.500.ooo.
ı---7-.531. 2&5 63. 

836 914.068 ııl ' Yektiıı 888.914.068. 11 

itibaren: l!!konto haddi •/, 4. altın azerine avaruı •/, 3 

Keşif bedeli 1 7232 lira 28 ktıru~ olan bir telsiz ve iı;;aret is
tasyonu binası kapalı zarf usulü eksiltme ile 2 11 8/ 941 Per· 
fe.Dlbe günü saat 1 1 ,30 da ihale edilecektir. Şartname ve kesif 1 
evrakı her gün komisyonda görülebilir. İlk teminatı 1292 lira 42 
kuruştur. 

İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat Önceye kadar tekl;f 
mektuplarını kanuni vesikaları ve en az on bin liralık in~aat yap
mıf olduklarına dair resmi evraklarile birljkte Fındık.hda aatınal-
ma komisyonuna vermeleri. ( 65 66) • 

il-,,.~ 

7 / 8 / 941 günü yapılan pazarlığına talip çıkmıyan 7000 li
ralık 209 kalem oto malzemesinin yeniden pazarlığı 16/ 8 / 941 
cumartesi günü saat 1 1 de yapılacaktır. ŞaTtnameııi her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 
satınalma komisyonuna gelmeleri. (6850) 

1 - Şıı.ı·tname, keşif ve projeleri mucibince likör fabrikasındaki 
tadilat işi açık eksiltme\e konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 9918.32 Hradır. Muvakkat teminatı 743,87 lira· 
dır. 

3 · - Eksiltme 19/81941 Salı günü eaat 9,40 da Kabataşta leva
• ram şubemizdeki alım komisyonunda yapılacaktır 

4 - Şartname, proje ve keşif evrakı diO> kuruş mukabilinde adı 
geçen şubeden alınabilir. 

5 - İstekliler bir fen adamının inşaatın sonuna kadar daimt ola 
rak iş başıncla bulunduracaklarını noterlikten musaddak blr taahhüt
kağıdı lle temin etmeleri ve bundan başka asgari 10.000 liralık bu gibi 
inşaatı muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri 
lazımdır. ( 6638) 

,,. :{. lfo 

6 / 8 / 941 günü yapılan eksiltme&ine talip çıkmıyan 22s ton Gemilere staı·yer ahcı yamağı ve 
kuru soğan 2 7 / 81941 çar~amba· günü aııat 16 da kapalı zarf usu-

l ile ihale ed leo~ktir. Muh1ımmen bedeli 15 750 lira olup ilk te- 3 u"ncu" sınıf ahçı alınacak 
minatı 1 181 lira 25 kuru~tm. Şutnameai her gün komisyond.\ 
görülebilir. Soğan 12 7 ton ve 98 ton olmak üzere iki talibe de O J D J J J 
ihale edilebilir. isteklilerin beolii günde muayyen saatten bir saat ev et eıı izyol arı ş etme 
önceye kadar teklif mektuplarını makbuz karşılığ1 Fındıklıda sa- Umum Müdürlüg"' ünden : 
tın alma komisyonuna ''ermeleri. ( 685 9) 

• • :v. İdaremiz &'Cmileri için ıtajyer a.hçı yamağı ve 3 tincü sınıf ahçı 
Yapılan eksiltmesine talip çıkmıyan J 75 ton kuru soğan , alınacağından stajyeı• ahçı yamaklarının 337 !ilerden yuka.rı olan-

18/ 8 941 Pazarteıi günü saat 11 de pazarlıkla ıatm alına- ı hmn, 3 üncü sınıf ahçılardan da ihtiyat a~kerlik çağını geçirnıiı 

1 
bulunanların münı.caatları. (7006) 

caktır. Muhammen bedeli 12250 lira olup kati teminatı 1837 ----------------------- --- - -
lira 5 O kuruştur. Şartnamesı her gtin komisyonda görülebilir. 
isteklilerin beJli giin ve saatte Fındıklıda ıatın alma komisyo-
nuna gelmeleri. ( 7000) 

- r 1 Askeri Fabrikalar satınalma K.omisyonu ilanları 1 ı 
KayaJta yaptınlacalı: uı,aat 

Keşif bedeli ( 2 3 1 7 2) lira olan yukarıda yazılı inşaat As- 1 
keri Fabrikalar Umum Müdiirlüğü satın alma komisyonunca 1 

2, 9 / 941 Salı günü saat 1 5 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname ( 116) kuru~tur. Muvakkat teminat ( 1 73 7) lira (90) 
kuruştur. Teklif mektuplarını mezki'ir günde saat 14 ekadar ko-
misyona vermeleri. ( 7004) 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan : 

- 11 / 8/ 941 tarih 'nde ihal•i yapılacak 1040 ton sade 
yağına talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla satm alınacaktır. 
Muhammen bedeli 1820,000 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi prtlar Topkapı Maltepeıinde askeri 
ııatınalma komisyonunda g;hülebilir. 

3 - Toptan ihal.: yapılabileceği gibi her ambar ihtiyacı 
da ayrı ayrı isteklileıe de ihalesi yapılacaktır. 

4 - İhalesi 20 8 ·941 Çar~mba günü saat 15 de yapıla
caktır. 

5 - Taliplerin kati teminatları ile müracaatları. ( 7009) 

Çanakkale Deniz Komutanlığı r.Peh)İvan gÜreşİ, 
Satınalma Komisyon~ndan: 

1 - Çanakkale deniz komu tanlığt birliklerinin ıhtiyacı olan .... ................ D LJ D U L L U D A ......... , .. _. ..... . 
erzak aşağıda gösterildiği gün ve saatlerde ihaleleri kapalı ;,;arfla y 94 1 .. .. U" lı:"d D d ll k" .. ı 
yapılacaktır. 1 1 7 Agu!'ltoıı pazar gunu • u arın u u u oyunc e 1 

2 - Tal!plerin muvakkat l eminatları ile birlikte ihale gün köy mek ' p~cr;nin inşıı. masrafına kar~ılık olmnk iizere · 
ve saatinde Çanakkale deniz komutanlığı satınalma komisyonun. bir pehJi, .ı;ı -.iiı~~i yapılacağından, iştirak eden pehlivan- 1 
da bulunmaları. dereceleri nisbetınde miınasip ikramiye verileccklir. 

3b -
1
- Kapa.11ı zar~lha"ylpaıla.cak1 iha1ledlerd1.ehiç1 \'e dı? ;ı:1arflabr.' kır. 1 eı:+ Jlli j 

mızı a mumu ı e mu ur enmı~ o ma ı ır. a e saatınc en ·r sa- ı ı 

at evvel makbuz mukabilinde komisyona verilmiı;ı olmalıdır. 
Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

4 - Aşağıda miktarı ya71 lı koyun, kuzu, sığır etlcrı bır 
eks' ltme ile yapılacak oldugun dan talipler her üç eti de vernıi 
ye mecburdurlar. 

5 - Evsaf ve ~artnaıneler her gün Çanakkle deniz komu- [ 
tanlığı satınalma komisyonu ile lbtanbul deniz satınalma ko~İ~· ı 
yonunda ve İzmiı mi.istahkcnı mevki Kom. Başkanlığında goru-
Jebilir. ( 65 16) J 

İlk teminah 
_____ C;;..i;...n...;.s.;..i ___ L_ir_a_K_r_. _l_h_al_e_t._e_k_J_i _.....,ih....,,ao.;le~gün ve saati 

16000 k.ilo sığır eti 600 

12000 » koyun eti 5 2 2 

9000 » kuzu eti 391 

00 

00 

50 

Kapalı zarfla 24/ 8 / 941 Pazar
teRİ 15 

Kapalı zarfla 24 / 8 941 Pazar
tesi 15 

Kapalı zarfla 24 8 1941 Pazar
tesi 15 

Nafıa Vekaletinden: 
EKSlLTMEYE KONULAN ]Ş : 
1. - Aydın su iı;ıleri dördüncü şube rnüdildüğü ınmtakası dahilin. 

de bulunan Nazllli ovası sol sahil ı:ıulama kanalının ikmali nevakısı ile 
bu kanal üzerinde yeniden yaptıı-ıla cak priz ve imalatı sınai ye inşaatı 
muhammen keşif bedeli vahidi fiyat esası üzerinden c530.7ü8> füa c40> 
kuruştur. 

2. - Ekııiltme 1/ 9/941 tadhine rastlıyan pazartesi günü saat c15> 
de Ankarada Su İşlcı-i Rei:<liği binası içinde toplanan su ~ksiltme ko -
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3. - İsteklller; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, hayındırlık 
işleri genel şartnamesi, umumi su işlel'i fennt ş:ı rtnamesile hususi ve 
fenni şartnameleri ve projeleri 26 füa 54 kurue mukabilinde Su İşleri 
Reisliğinden alabilirler. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için iı-tekUlerin c:2·1!l80> lira «71> ku. 
!'uşluk muvakkat teminat vel'nıcııl ve eksiltmenin yapılacağı f!:Ünılı•ıı en 
az üç ıı:ün evvel ellerinde bulunan veı-ıilcalarla birlikte bir dilekçe ile 
Nafia 

1 
Vekaletine mül'acaat ederek bu İliie mahı:ıus olmak üzere vesika 

almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttıı·. • 
Bu rni.iddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksİllıneye işti -

rıı.k edemezler. 
6. - İsteklilerin t.eklif . mektup lannı ikinci maddede yazıh saatten 

bir sa'llt evveline kadar Su IşlPl'i R l'isliğine makbuz mukabili nele ver -
nıcleı1 lazımdır. Postada olan gecik meler kabul edilmez. tfil2 t-63:ı7) I 

1 - Tahınin <:dilen mec mu bcd e lı /' (9665) lira olan 
(25000) kilo z<'ytin i.anesinin, 25 /Ağ,ı!'lto~ 941 pazartesi günü 
saat 1 5 d<! l:.ıpalı ı:arflcı eksi!lmesi yapılacaktır. 

2 - İ l k t•·ıninatt (724) li r a (88) kuruş olup ş arlnamesi 
her gün m~'><.ıi sfiatleri dahil inde komisyondan parasız olarak alı· 
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklıf m,.ktuplannı muhtevi kapalı zarfları
nı en geç belli giın ve saatten bır saat evveline kadar Kasımpasa • 
da bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabiliııde ven~e-
leri. ( 68 1 4) 

- Tahmın t:dileıı mecmu bedeli ( 5 700) lira olan ( 30000) 
kilo nohudun, 26 Ağusto~ Q-t 1 sah günii !:\aat 1 5 de kapalı zarf 
la eb itmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı ( 42 7) lira (50) kuru" olup şartnamesi 
her gün mesai Söallcrı dahilinde komisyondan parasız olarak alı
nabilir. 

3 - İsteklilerin .l..490 sayılıkanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarflarını, en 
geç belli gÜn ve saatten bir ııaat evveline kadar Kasımpaşada bu
lunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(6815) 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

- 11 / 8 / 941 tarihinde ihalesi yapılacak 30 bin liralık 
mahlut sade yağına talip çıkmadığından pazarlıkla tekrar aatU"I 
alınacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi ~artlar Topkapı • Maltepeııinde as
keri satın alma komisyonunda görülür. 

3 - Mahlut yağm nisheti % 50 tereyağı % 25 zeytinyağı 
% 25 kuyruk yağı olacaktır. 

4 -.- İhalesi 20 8 1941 Çarşamba günü saat 1 O da yapıla
caktır. 

5 - Kali teminat 4500 liradır. (7010) 

, Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

işletme 
ilanları --Ahil'eıı İdaremize int.lkal eden Haliç vapurları içın tanzim edi

leı~ Y.eııi ücret tarifesi 20/ Ağusto:./941 tarihinden itibaren tatbik 
edilmıye başlanacaktır. 

Bu tarife mucibince Köprü ile iskeleler araın münasebetler 
~ört mm takaya ayrılmıştıı-. Bu nlat· için tesbiL edilen ücn~tler aşa.
gıda yazılıda·: 

Yalnız gidiı 

Birinei ikinci 
meı•ki ınevki 
Kun.ıl} i(ııruı 

b 3 

6 

8 6 

10 8 

Gidiş - Dol'Üf 

Birinci lki.nci 
•meı•ki mevki 
Kuruı Kuru~ 

10 6 

11 7 

15 11 

18 16 

Köprü ile birind mıntaka, yini 
Yemiş ve Hal U.keleleri arası. 
Köprü ile ikiııci mıntaka, rani 
lfo:mııııaşıı, Cibali, A~·akapı, Fe
ner, Balat iskt'leleri arası. 
Kijprü ile üçünrü mıntaka, yani 
Ha~kiiy, Ayvan;ıuay, Halıcıoğlu, 
Defterdar, Sütlüce, Eyüo iskeleleri 
anısı . 

Köprü ile dôrdiiııcü ınıntaka. yi
Kağılhane iskelesi ıı.rıts ı . 

Ayn~ m~n~a~ da~indeki. ve~·a kaı·ııılıklı iskelelcı· arası seya
hıı.tler içın bmncı mevkı ücreti (5), ikinci mevki ücıetl (3) kuruştur, 

Her mıntakada Subııylardnn birinci nıcvldde (5), ederden ikin
cı mevkid" (1), ÇOl'uklardım birirıci mevkide {5 ), ikinci nıevkicle 
(3). talebeleı ·dm biıoinci mevkide ('*), ikinci mevkide (!:!) kurus 
ücret alınır. 

Bu fü:retleı de vergiler dahildir. 
.l\şrıcıı bütün mıntnka!ar içln tenzil!itlı gidiş - döııiiş ücretle. 

riniıı lutarı ii)!el'inden onar yapraklı umunıa mahsus abonıııan kar
nclerilc mennnlara nınhımıı yüıııcle otuz tenzfüitlı ellişer yapraklı 
abonman kaı-nelı>dnin de tarifenin tatbikına başlanacağı tarih~ıı 
itibaren satışa çıkarılacağı ilin clunuı·. (7007) 

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

. Fatma h~a~11n. 565/ 12823. hesap ı-:o. sile Sandığımızdan aldığı GOO 
!ıraya k:ırşı bmncı derec~de ıpo!ek edıp vadesinde borcunu vcrmedi~in
dcn hı.ıkKıncla yapılaıı takıp Ua:rıııe 3202 No. lu kanunun 46 neı ıııııdde
sinin nıntufu 4n ıncı madJcsine göl'e satılması icap eden ve dos~·nrla 
mevcut tapu h:·<l · ;ıa nazaran Boğaziçin<le Beykozda Yalıköy eski· l"ıs
tıklı, yeni İııhak~ğ·:ı. sokağı?1d:ı eski 16 . .M. yeni 39 No. lu ı;ağ tarnfı 
Pomak Mehmetaı;-a verescsı h:me _bah\:csı, solu FıRtıklı sokağı, ıırl:nsı 
sah:oi senedin d'ker hanesi, önü Ishak:ığs caddesile mahdut 400 ıl:a 
miktarında h:ıııP tecılidi mu:ııncle zımnında yapılan muhammin raı1o ruıııa 
nazaran 230 met•·e murabbaı arsadan 77 metre üzerine 3 kaL ahs:ı ıı ula
ı·ı.ık bina edile:ıı bir antre 7 oda. 3 sofa, 1 mutfak ve 3 hali ve ku\lı ve 
elektriği havi Wr evin .:aınamı bir buçuk ay müddetle nçık aı ttı; r:. ya 
ko'ltnUı!tUı'. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmakUıdır. Arttı rı ı "l\a 
g irmek hitiyen 163 lira p~y akçesi verecektir. Milli Bunkalarımızdı.ıı L. 
rinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş büLün verg-iler il BC'. 
lej!ye l'esimlerl ve vıık~f te1areı;i ve taviz bedeli ve tellnllye 1 li~ııınu 
l>"""l•ıya aittir. Arttırma ~ııı·tnam.ısi 15/ 8/941 l.al'ihinueıı itibaren tetkik 
<'!nıck lstiyenlere Sat:.dık Hukuk İşleri Serviııincle a~ık buluııdurnhıcıık
tn-. Tapu ı;icil kaydı vesair lüzumlu malumat ta şartnamede ve lnkip 
do~ya;:;m.la vaıdır. Arttırmaya girmi~ olanlar, bunları tetkik ederek ııa· 
tılığ·a çıkanl:ın garrimeııkul hakkında her eeyi öğrenmiı ad ve tellikkı 
olımur. Birinci aı'Ltırr: ıı 29/9/941 tnrihhıe müsadif patartesj gunu Cf\
Jı-nloı'i;lundn kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 
Muvakkat foııle yapı1abilmesJ içfn teklif edilecek bı:de!in tercih'\n alıa
ması ir ap eden gnyl'imenkul mükellefiyctile Sandık Alacağını tamanıea 
geçmiş olması ş:ırttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kal
nıak ~artile tli/10/ !141 tarihine müııadil' çarşamba günü l\yni rnahal<le ve 
ayııl 8/latta son aıttırması yapılacaktır. Bu arttırııı:.ıdn gnyrimenlrnl t'll 
çok Ul'ltınırıııı üstünde bırakılacnktıı:. Hakları tıtpu siclllerile sabit olını
vaıı alakadarlar ve irtifak hllkkı sahiplerinin bu ha1.larını ve hu~usil• 
faiz ve masariic dair iddialarını Han tarihinden il ibaren yırım giııı 
iç'nde evrakı müebltelerile birlikle Dahenıiıe l,,ildirm<'lt•rl H'i1.ımdır. 811 
Ruı·etle haklıırını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerUl' sahil n!nı11. 
ynnhır şnLış bedelinin paylaşmasından hariç ka1ır':.ıı'. Duha fazla malu
mat ıılnınk iııtiyenlerin 940/ 19fl8 dosya nuırıııl'nsile Snnılığımız Tfokulıt 
İşleri Scrviı-inı nıüracaat etmclel'l lüzumu ilfin olunur. 
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istlyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 mı teca
vüz etmemek üzere ihale bedelinin yarıınna kadar borç veı·mek suretli• 
kolaylık göstermektedir. (7014) 

Muhammen bedeli (14100) lira olan muhtelif eb'atta 60000 adet il.. 
merikan sargı (19/8/941) Sah günü aaat (16,30) on beı otuzda Hay. 
darpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe giı mek istiyenlerln (1057) lira (50) kul'uşluk muvakkat te
minatı, kanunun tayin etti~i vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
ayni gün saat (14.30) on dört otuza kadar Komisyon Reisliğine verme .. 
!eri lazımdır. 

Bu işe ait eartnameler komisyondan parasıı; olarak dağıhlmııkta. 
dır. (6532) 
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