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18 - ! inci Kinun - 1912 Pazar VENi IEilSIN 
------------------------

1 LAN ilin 
~~::~.~., d~~~:>.i~ildiri,or, N ° 5 . • Dıvlet Damiryollan Adana 6 rncı İşletme Arttırma 

lir iıli6z bıhkcı aımiıi bıttı 

Leydilırler adıodılı:i b1tlık· Fiat Murakabe Komisyonu Rıyasetınden . L ·ıı L • • ı·-· .1 
oı ıemiıi bıtmııtır. Mftrelleba& . • BıSI me ıomısyonu raıs ıgınuen: 
balı:lı:ıodılı:I haber eo rakın alı· 
rabalarıoa bıldirıımiıtir. Lerıı Ahiren muhtelif tüccarlar tarafından ithal olunan n1anifalura eşyanın , . . ., . . . . 
Sirllr ıoo ıamarıhrda bir alman cins ve nevileri ile toplan ve perakende fiatları aşağıda gösterildiği gibi raprak kalede ıkı , F evzıpaşada ıkı , Jskende 
deu lı altJMIOI tı•ıırm ı ştır. • • • • tlmda hir ikamet1rah He QP,yhan ve iskenderıtnda 
' . ' l l k r tesbıt edılnııştır. . . .. . h . • . . 
nmerı~a ı ar on eransı Jı~ni 1ı1an- Miktarı Tesbit olunan fiat bırer bufe brnası ınşaatma ıalıp zuhur etıuedı-

- Biriocid~n artan - lthal&tçınıo adı Manifatura ciıı11 ve ne1i tim M metro T. K. P. K. · ğinden kapalı zarf usuliltl vahidi fia t Üzerinden 
mıhnre karşı açıkça bir va- yeniden eksiltmeye kouulmustur. Bu binaların •iyet ahmt ve Oragvayrn ha N Gaudor Pazen (Flaooel) 70 41998 105,54 121 • 
'fa ve deniz üslerini birletik > > Kaput be•i 16 17293 75•60 87 inşaatı için liizunılu olan ray demirleri ve istekli 

N Mi11ka'fi Poblin ba11ma 70 28621 95,06 109 
Amerika devletleri emrine . 70 00 69 6 teda .k d ıedin' takt' d · t k ı cakıl 
vermea.s hazır olduğunu ıöy ~ecbatı hai.cı f . Siyah Hten (Avaryah) 28465 1 t ~~l rı e en ~· 1r e çımen o, un ' • 
teınittir Arjautinio dorumu Ş a mkot 1 

8

1eY avı BBaa!mm: ~~ 2:~:: 1e~:~~ 110 taş ve kiremidi idarece verilecektir. 
h b lr ·ıtı · ışo arc eş r 

ouöz e ı degı ır. N. Gandur Mermertabi 120 211~966 53,,9 61 1- Bu işiu muhammen bedeli 63 ,6( O lira 
TekJitlar pıuıuteRi uma- • · l 

mt topl"ntıda göröşölı ?e~tir. Mal kaç elden geçerse geçsin fiatlarda hiç bir suretle değişiklik olun- :e muv.~k~at temıual mıktarı 4430 lira o up 
Kooter&ni'ın alaCP."ı ıetıka-ı . 1 ·1d· (71) ıhale suııu 5-~ubat-9 4 2 Perşembe saat I ' dadır . 
met o zaman anıa•ılacaktır. yacakur. Aracıları_ı_ı !~rı bu fıatlara da ıı ır. 
---- H -.! -- 2- istekliler bu işe ait şartname ve sair ev-

İ 1 1 n i 1 i n rakı Devlet deıniryolları i\ nkara . Haydarpaşa 
T M 1 Dd• ı· ... d Adana, K nyseri vezneleriuden 31 9 kuru.. bedel 
ırsus 1 m ur uaun en : T ırsuı icra mııurluğundan : No ~~~ mukabilinde alabilirler. 

Muhammen bedel 
B od odu Oioıi Mevkii Köyü Lira Kr. 

Doguım: Ali akıf ba~ı Fevkaı.i köyiçi Karati- 200 00 
Batııı : So kuyueu ve Te tabtani ken 

Mehmet tim· dört edalı hane 
tek evi ve bir bap ahır 

Kozayı: Umum1 yol 
Güneyi: Ali Ôıdemir ta rJa111 

Hudut , ıniktar ve sair evsafı yukarda yazılı 
Raratiken köyünde eski nahiye hüluin1et konağı
ınn mülliyeti satılmak üzere 14-1 942 tarihin
de yapılan aleni müzayede neticesinde sürülen 
pey haddi h\yı~ görilmedij(inden on gün müd
de&le temdit edilerek ihale 24-1- 9-l2 tarihine 
ıesadüf eden Cumartesi s:ıat 10 na talik edilmiş 
oldu~undan taliplel'in o g(ın ve ~aatda yüzde 7 ,6 
pey akçesile birlikte Tarsus Mal nıüdürlüğünde 
nıüteşekkil s11ttş konıis~onuna müracaaı etmeleri 
ilin olunur. (68) 

i i a n 
Mııin Bılıdiyı Riyıııtindın : · 

Helediye Sulama işlerine ait sol aua kanalın

da Fen Müdürlüğünde mevcut proje ve keşif 

esnasına n1üstr.11ideıı 10 ı 2 lira ôO kuruş değe 
rinde ı ö metre tuluuda beton divar pazarlık su
retile yaptırJlacaktır. Taliplerin 3- ~ -9 4 2 Sah 
günü saaı 16,30 H~lediye encümeniue müracaaı 
ları ilAn oluiiur. 18-22-27-31 

i 1 1 n 
T ırıus mal müdürlüğünden: 
Tarsus hükumet konağı ikmali inşaaıı ve ev

rak mahzeni inşası paıarh' :;uretile açık eksilt
nıeye konulnıuştur. 

Keşif bedeli 2836,941ira olup muvakkat te
minat n1iktarı 213 liradır. 

Eksiltıne 22-J-942pcrşembe günü saat 15 te 
Tarsus nıal müdürlüğüdairesinde yapılacak&ır. 

Taliplerin ticart't odasıvesikaaı ve Nafia müdür 
lüğünden alacakları eh-liyet vesikasile müraca
atları. 

Keşif evrakı Nafia müdürlüğünden ve Tar 
sus mal müdürlüğünde görülebilir. 

(20) 6-10-14-18 

Zayi · MiJlaiJr 
c Halil otlrı Diyap Ôakara» namile ya,1Iı •at mtihö

römii kaaaen ıayi ettim. .M.ozkft.r mtibürle bi9 bir kim
aeye borcum yoktur. Yeniılni yaptıracatımdan e11ki mtib
rlQ bökmö olmadığını il&n ederim. 

Hatay mahalleainden Halil ogln 
(67) Di1ap Oakara 

Metro 
Tapu No. Tarihi Oinıi Hektarı morRbhaı Kıymeti 
--:.-~-=-----------~~~~~~~ 

79 K. evvel Tarlanın 19 6730 Beher hek-
934: 214 biseede tarı li ra(182) 

48 hiHeai 
SINIRI : Şarkan Hıdır oğlu Bti&eyin mahdumu 

M. .. :ısur dede biHeRİ garben tarik ,ımalen kör kadir ce
auben keli yolu. 

JılEVKlSt : ARzıdelik K. 

ALAOAKLI Tarsosuo Çöplü K. dsn Mehmet oaıo 
lamail Gö9lü 

BORQLU İsliki9 K. den Bekir oaln ramazan 
karı11 kendieine aıaleten Te küçük Bekire velayeten karı
ıı Zeliha 

Rir i•ıci aruırmarıın .'· apılaca~ı yer. giin, saat 
~ - 2· 942 Pazartesi günü saaı 9 dan ı O k;ı,lar 

;kinci arttırnı~nm yapılacağı y~r, giin, saat 
19-2 94~ Per·;enıbe günü sa al 9 elan 10 katlar 

t - lfba 1&7rl menluıllln artırma tarınameal ZO-t- 841 tarihinden 
ıttbaren 94J,8SS No ile Tı.rauı iera datreıintn muay7en numan 
ıında herkeain görebilmeli için atıkıır . tıanda yasılı olanlardan 
fasla malGmat almak lıteyenler İfbU ıarınamedeki 941 - U78 deıya 
aaaarulle memariyetlmiH mllracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya lfıirak için yakarıda yasılı kiymetln yelde 7,5 
niıbetiade pey ·nya milli bir bankanın teminat mektuba te•di 

edilecektir. (124) 
8 - İpotek aahibi alacaklalarla diğer allkadarların ve irtifak 
hakkı aahlplerinin gayri menkul tlıerindekl haklarını haaaaile fala 
.,., maarata dair olan iddialarını itba ilan ıarlbtaclen itibaren 71rm1 
son l9l1tde e'l'rakı mOeblteıerlle blrllkıe memarl7eUmiH bildlrmelHl 
loap eder. Akel halde haklan tapa ıloHile ubU olmadıkça Hhf bedeli 
nln pa7laı;maaından hariç kalırlar. 

4 - G6ııerilen gllnde artırmaya ittirak edenler artırma t•rt 
namealni okumaı •• lllıamla malamaı almıf Te bunları temamen 
kabul eımiı ad •• itlbar olunurlar. 

15- Tayla edllen ıaman•a gayri menkul Cl9 defa batırıldıktan 
onra en çok artırlna ihale edılir. Ancak artıma bedeli mah.amm.en 
kiymetia 71lıde yetmit IMfini balmaa •eya eatıf iıteyenin alacağına 
rClobanl olan clls•r alaoallhıar balanapta bedel bunların o ga7ri men 
kal il• temlDeclllmlt alaoaklannıa meomaundan taala7a çıkmasea en çok 
artıranın ıaablıClclO baki kalmak Clııe artırma on beı gtln daha ıemdit 
•• on befincl gtlıatl a7al auıda J•pılaoak artırmada 
bedeli aataı late7enln alaoafına rClehani olln diler alao&klıların o gayri 
menkul ll• temin edilmif alacakları mecmaandan taala1a 9ıkmalr 

ıartile, en ook aruıraoa ihıle edilir. Böıle bir bedel elde edil· 
mene ıhıle rıpılmn, Ve bo 11tıı &ılebi dftıer. 

e - Gayri menkul kencllalne ihale o'uaan kimae derhal Te7a 
nrilen mWeı l9lacle paraJI Termeue ihale karan teıholanarak 
keaclietnclen •••el •D 7Clanlır. teltltıe balanaa klmae arHtmit oldap 
bedelle almata raa1 olarsa oaa, ra11 olmaa, Te7a bulanmaua hemen 
on b•t gCln mClddeııe artırma7a çıkarılıp eo çok arcırana ihale edilir 
lkl ihale araaındakl fark •• geçen gllnler için yOıde 5 den huıp 
olanacak tat. T• diler aarırlar a7noa htlkm• haoet kalmaka11ı11 me-
mariJetlmiace alıoıdan tahall olUDar. • •taı., 

200.t Numaran icra ve iflas kanununun 1 ~ inci madde 
sinin 4 OncO fıkrasına tevfikan bu kayrı menkul sahip 
lerioiobu haklarına ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarıoı il~o tarihinden itibaren 20 gön içinde 
evrakı mDabütelerile bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu ıieillerile sabit olmadıkça eatı, bedelinin paylat 
maaıodao hario kalacakları cihetle alllıadarlarıo işbu 
maddenin mezkGr fıkrasına glSre bereket etmeleri vt 
daha fazla malQmat almak istiyenler 94:2-833 Dosya 
numır11ile Tarsus Mahkeme başkMipli~ine mllraeaat 
lırı illo olunur. {69) 

i l a n 
Si lif kı Bılı~iyı Riyısıtindın ; 

ı 5 ğün n1üddetle eksiltmeye çıkarılmış olan 
değirmen dişlisi yapılmasına Talip zuhur etmedi. 
ğinden 5-1-942 tarihınden itibaren eksiltme on 
gün len1did edildigi ilAn olunur. 

(40) 11-14 ıs . 22 

3- isteklilerin a "ağıda ya~ıh vesik fl hırı te
darik ve komsiyona tevdi etmeleri lazımdır. 

a) Teminat mektupları veya uıuvakkat tenıi· 
nat akçaları, 

h> Kanuni ikametgak vesikaları, niifus cüz · 
danları, Ticaret. odası vesikaları. 

c) Bu işe mahsus olmak üzere M ünakal~l 
Vekaletinden alınacak ehliyet vesikaları (buıuıu 

için ihale gününden eu az 8 gün evvellliinakalaı 
Vekaletine nıüracaat edilmesi IAzımdır. 

4- isteklilerin yukarda gösterilen gün ve sa 
atteu bir saat evveline kadar 2 4 ~ O No. lu kanu 
nun emrettiği şekilde hazırlamış oldukları teklif 
mektuplarım Adanada Devlet demiryolları 6, nu.·1 
işletme M üdürliiğii binasında toplanan Arurnu.ı, 

Eksiltme kon1isyonu Reisliğiııe tevdi etn1eleri 
luzumu iltuı olunur. (35) 11-J 6-18-23-27- 1 

DEVA Kaşeleri 

Baş, Diş, Grip, Nezle, 
Romatizma 

VE SOGUK ALGINLIGINI 
DERHAL KESER 

DEVA KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayını.s 

(620) 64-9Q 
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Tuhafiye mağazasının nuıvaffakiyeti eıı ıitizleri 

bile nıenınuu edecek 

En Zarif- En Lüka - En Şık 
Her cins Göınleklik ve Pjamahk kuınaştau 

lımarlama GtJmlek ve Pjama 
lstaubuldau sureli rııahsu ·ada büyük feda

karlıklarla getirtmeğe muvaffak olduğumuL gönı
lek terzisi emrinize anıadedir. 

A dre• : Gr'Jmrdk Meytlanı 
2-10 No. 17 - 18 

Vatandaş: 

T. H. kururrtuna üye ol 
Yeni lılenin !ılatbaumda BaeılmJ4tır. 
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