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YAZAN: 
Emin Aslan 
KARAKAŞ 
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ı.clcı i U nı u m grub 
kumnı danı., 

i 1 a n 
İçel Defterdarhğmdan; 
Mersin hiik.una~t konağı tamiratı 1043.02 li

ralık ~ eş ~ f üzeriudeu pazarlığa konulmuştur. 

Pazırhk 26 - 10-~12 pa1arlesi günii saatllde 
Defıerdarhk uıakamında yapılacaktır. 

1 
~I 11 vak kat temiııat mikdarı 7 8 liradır. Talip-

Erracı v • arkadaşlarımızın ihtiyaçları bu muhterem votan- 1 · 9 · 
a erverıer tarafından temin edilmiş ve ben de mevcut kuvvetimle erıu 42 ·ı ıcart~t odası vesikası, Nafia miidürlii · 
~t: mağaraya mUteveccilıen hareket etmiştim . Mut kazasında aşağıda 'ğii1tde11 ifıaJetJeu eu geç 3 giin evw~J alacakları 

imlerini sayd •ğını: Yalayaklı, Kakırca , Yapıntı, Genç Ali. Ma- lehli.Yel vesikası \'e tenıiııat makbuzlarile komis-

B 

Q 

bi 

ara , Dere masara , Peı akende, Su çattı. K!nıvga. 1alya, Şansa, 
.BOyüntn, Dağ pazarı , Koıne. Aleksi, SUkt1t örenme çivi. Çukur yoııa müracaatları. (1305) 1l.12-20-25 
bağ, Çöınelek, Bağcı~1z, Çalıklı , Gedik , Kelime, GOk tepe. Dulla, 
Yalnızca bağ. Peçi. Kırk yalan. Evran, Su çatı. Kadıköy, Selamlı 1 a n 
imrahor, 1lbill, Yılan tepe, Köserelli. Kara tekin , Döğrul. Hisar, 
'oıtak, Yenice köy, Kışla. Gedik, Kozak, Hacı Ahmetli Dere, Devlet Demiryolları Adana 6 ıncı 
Pamuı.ıu, Navdalı, Karlı ve Mut özo. köylerinde moc1araai hukuk /fletme Artırma Eksiltme komi•ıvonu 
emiyetleri teşkil ettirilmişti. 'J 

Mutun inhinalı yollarından ilerlerken tabiatın 'l'oroslarda Reialiğinden: 
tecelli eden muhteşem ve ım;azzam mıuızaralan karşısında yürek 

Ierimizde merhalemize mutlak ve biran evvel varabilmek için M uhamnıeıı bedeli ~ol O lira olau 250 toıı 
evınc ve cesaretle çarpıyordu. Mevsim icabatı oJan mania ve 

arızalar kolaylıkla aşılarak 6 Şubat 335 gunu sabaha karşı nıa- söıımemiş kirev şartuamesi veçhile 17- lo-942 
ğaraya muvasalat ettik.. cumaı·Lesi güuii saat lo da kapah zarf usulile 

Mağarada umumi vaziyet Adaııada 6 rncı i~letme müdürlüğü binasında sa. 
Gerek şahsını ve gerekse arkadaşlarım üzerindeki kıtnaat Un alıuacaktır. 

bize burada birçok mUşkUllerle mUcadele edileceğini ihtttr edi-
yor ve ahvalin seyr.ne binaen katt tedabirln hemen ittihazını Bu işe ginnek istiyeıılerin 7 1.2.ôo liralık mu 
mecbur kıhtcak bazı arnmetıer de belirmeğe başlıyordu . vakkat temiııat akceleri. Ticaret od~sı vesika-

·suna da başlıca amil; 1 tımbul hOkOınetinin mensuplarından • 
büyük bir zatın Silifkede yüksek sal9.hiyetle bulunması ve ken. tarı, kaııuui ikamet~ah vesikaları \'~ nüfus cüz-
cli inin İslanbul hOkOnıetile zamanın Halife ve Sultanına bir sa- darılarife tekliflerini ayrıi giirı eksiltıue saatıııdau 
dakat ve ubutiyet göstermek maksadiyle de livası dahilindeki hi r ~uaı evvel koıuis~.'011 reisli"iııe verıueleri 
teşkill\tıınızın Mutla muhaberalına ve mağaraya muvtısttlatınıızın t; 

ta bit bulunan icraatına ınOdahtı.leye yeltenmesi idi. (Sonu var) laznudır · 

i ı a n 
Anamur Cum~uriyet üd~eiumumiliğin~en. No. ~ 2~ 

Metresi 32 kuruştan satılına ı laLınıgelerı ka
put bezini altmış iki buçuk kuruştan satıuak 

~uretile .Milli korunma kaıaununa ıuulıalefetten 
nıaznuu Anamur tiiccarlarıradaıı Fahrelliıı öztiir
kün Auauıuı· AsJiye ceza mahkemesinde yapılaıı 
duru ması sonunda: 

Suçu sabit gi\riildüğüuden \1 iUi korunma ka-
ııunuııuıı 5~-3 üncü uıa<ldesiue tevfikan 25 lira 
a~ır para cczasile nıahk.timİ)'etine ve yedi gün 
müddetle ticaretlıaııesiuiu kapatılmasına ve lıük .. 
mü katile ~tik ten soııra masrafı nHıhkt)ma ait ol-

Kireçler f amure, Toprak kale, iskeuderun, 
Adana, Mersin arasındaki istasyonlardan heriıaıı
gi biritıde ve vagon içerisinde teslim edilecektir 

Şartnameler konı isyoua ıuüracaatla bedelsiz 
oturak verilir. __ .. (1156) _ ~9-~-9-12 

i 1 i n 
Mersin inhisarlar mü~urlüğün~en: 
ldaremizin Mersin Ye ıa~ra anbarlar1 için denizden Ye 

karadan bir sene ı.ufmda Mersine ~E.l~k ve Mersinden 
gidecek olau tuzdan gayri tahminen 10000 ton bihlmum 
İnhisarlar ıdaresine ait eşyaların dahili nakil ve iıtif iıleri 
idarede m~vcut şartnamesine göre 1. 10.942 gününden iti
bar~n 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale günü 15.10 942 perşembe günü saat 14 de Mer-

or mak üzere lıüh\sas11ıı il ııeşriııe karar verilmiş ve 
k hükmün katileşıui olduğu ilan olunur. ( 1106) 

Rin İnhisarlar müdürlü~iinde mütP.ıekkıl komİAyon tarafın
dan yapılacaktır. Şartnamettini görmek i~tiyf'nJerin her gün 
ıdareye müracaat etmeieri ve taliplerin kanuol evsafı haiz 
bulunm,alar~ ve yflzde yedi h'.l~uk muvakkat tAminat akçası 
olan 1837 hra 50 kurnıun eksıltme günü saat ti den ev
vel veznemıze makbuz muiabilinde yatırmalan illo olu· 

i 1 i n 

Mersin Sulh Hukuk hakimliüin~en 

nur. (1267) 1-6-10-14: 

i 1 a n 
Mersin lnhi•.arlar müdürlüflınden: 
7-10-942 tarihinden itibaren idare nı arif et ile 

1 2.942 tarihinde vefat eJetı Mersi11in Qoparla köyiin· 
dun Hüııeyin oglu HaydMııı menkul ve gayrimenkul mal 

Jır.rı Mersin tereke hAkimligioce vaziyet. edıJmio tahrir Ye 

tHbıti yapılmıttır. lHiu tarihinden itibareH bir "llY aufıu
da bor9lu ve alaoak!ılarııııo K ınedeninin 561 inci mad
desi mucibince Sulh bdkimligine ıniiraoaat etmeleri löan-

satışa çıkaı·ılacak çekird~k. çiy kahvenin kilosu 
500, kavrulmuş ve döğiilmüş kahvenin kilosu 
630 ve çayın kilosu da 1300 kuruştur. Bayiler
den fazla fiatla alınmaması nıuhterenı halka il~n 

mu ilfin olannr. (1304) olunur. (1295) 9-1 ı 

i 1 a n 
Wersin Asktrlik ~u~esi Satın alma ~omisyonundan: 

Oinsi 

Patlıo n 
Domates 
T. Fasnlya 
P tates 
Kuru .lgan 
PıraRa 

Lahıma 

Taze kabak 

Yaş tirıtim 
I panak 
Bakla 

Mık,\arı Mubaınme:ı bedeli Tatarı 

kilo Kom' Li. Kr· 
8000 15 1200 00 
4000 25 1000 ()() 
5000 40 2000 00 
3000 45 1850 00 
1500 20 300 00 
3000 30 900 00 
2000 30 600 00 
2000 15 aoo oo 
8000 35 1050 00 
4000 25 1000 00 
2000 25 600 00 • 

Karpuz 3000 15 450 00 • 
ı - Askeri ihti ''HC ir iu ''' ~311da riı. 8 ,.e nıikdartr rı .1 ~ • ~ 

)·aş sf>bze açık eksillnıe ile satııı almacakur. 

Zayi e~mek karneleri 
Meninden aldı~ım T"mmu• 

' aRuetos Te Ey HU. Biriooiteş· 

M. Teminat rin aylarına ait 10231 N o. lo 
Li. Kr. ekmek karnemi aayi ettim. 
90 00 Yeniaini alacağımdan eakisi-

75 00 nin hökmö yektor. 
150 00 Mersin Aıakzade Han 
101 25 No. 8 de 

22 50 (1301) Münir Bı,kan 

67 50 Tareuıtırn aldıtım EyHU 
4.5 00 1 inci te,rin ayJarınft ait be' 
22 50 det ekmek karnemi zayi et-
78 75 tim. Yenilerini alaoatımdan 
75 00 eRkiluinin btikmü yoktur. 
37 50 Tarsus Debağhane M. 
33 75 149 Sokak 1( No. evde 

)3Zlh oıı iki kalem (1307) B"yram Dilaıa9 

Bır 9cıcok yurd ıuurlarına 

dikilmi• bir kaledit. 2 - Ş~ı·ııı~nı~ lıt·r güıı k(•nıi~yoııda görülebiJiı·. 

3 - istekli:erin 24· H - 94 2 tt,n a ~fö . ii ~aat 15 
ıuakbuzl:.u ih~ koıııiS)OJJa nıiira('aaıhırı ilau oluuur. 

de nıuvakkat teminat Çocuk Eılrreme Kuramu 

( l 3l \ 3) 11-16. 20 Genel merkezi: Ankara 

Orman emoali •atıf ild1nı 

içel Orman Çevirge müdürlüğünden 
M.ıkdarı Muhammen 

H "cmi Bedeli 
Oinei M 3 D3· Lira K. 

Qam ağacı 191 000 4 90 

1 - lçel vilayP-Liniıı .Aııauıur kazası dahilinde 
hudutları şartnamede yaııh Yellice devlet ornıa .. 
!11n~a!1 19 l metre küp dikili çanı ağacı 9 ay 
ıçerısmde çıkarılmak üzere 8-10-942 tarihiııden 
itibaren 1 o gün nıüddetle açık al'ttırınaya kouul. 
nıuştur . 

2 - Arttırma 19-10. 942 tarihine miisadif 
Pazarte~i giinü saat 1 ı d~ Mersin orman bina
sında yapılaclktır. 

3- Beher gayri nıamul metre küpün muham
men bedeli 490 kuruştur. 

4 - Muvakkat ıendnat 71 liradır. 
5 - Şartnanıe ve nıukavele projeleri Aukara

da orman umum müdürlüğü ve Mersinde or
man çevirge müdürlüğü, Ananıurde ornHuı hölge 
şefliğinde görülebilir. 

6 isteklilerin Ticaret o<lası vesikasile bir. 
likte belli edilen gün ve saatte ihale komisyo
nuna nıüracaatları (bu Yesika köylülerden isten 
tennıez.) 

7 - Satış açık arttırma usnliyle yapılacaktır. 
(1298) 9-11- 14-18 

-----------·----------
i 1 1 n 

/çel Defterdarlığından: 
Mahallesi OioAi N o. s: MeHhaaı Kıymeti 

Bah9e Barakıt. 18 ~ 
> « 20 
• c 22 

460 M2. 550 Lira 

Cami,erif Hane 10 125 240 > 

N nsratiye Arsa 269 1803 > 

Mahmo1iye > 161 250 > 

Yukarıda mikdar ve evsafı yazıh kaaaba da
l bilinde kain arsa ve barakaların nıülki)·eti açık 

arttırnıa suretile 4-10-942 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle satışa çı~arılnuş ve ihalesi 19-

110 942 ıarihiııe tesadüf eden pazartesi güuü saat 
f 16 da Defterdarlık makannuda yapılacağından 
l talip olanh~ın y?,zde 1,6 te~ıi uat .akç~sile iç•· 
defterdarhgına nıuracaatları luzumu ılan olu11 ur .ı 

(1282) 4:-9-1-4-17 

i ı a n 
Mersin Askerlik ıu.~ısi satmalma komisyonundan 

Oinııi M.ikdarı Muhammen B. Tatarı Muvakkat T. 
Kilo Kuruş S. Lira K. Lira Kr. 

Sıfır eti 12000 50 00 6000 00 450 00 
Koyun eti 4000 120 00 4800 00 360 00 

1 - Askeri ihtiyaç için yukarıda cins ve nıik 
darı yazılı bir kalenı sığır eti açık eksi ltnıe ile 
satın alınacaktır. 

2 ·· Şartnanıeıi her gün k.on1isyorıda görüle
bilir. 

3 • isteklilerin 25-10-942 cumartesi günü 
saat 15 de nıu Yakkat teminat ıuakbuzlarile ko-
nıisyona nıüracaatları ilAn olunur. (1302) 

11-17-21 

i 1 i n 
Yiliyet Daimi Encümenin~en 

Satılık Betonyer 
1 - Nafıa dairesinde n~e,·cut ve çok az tamir 

ile kullanılnıası münıküu olan Hetoıı)'fJ ~çı1 ı ı· 
tırnıa ile satılacaktır. 

2. Tahmini bedeli 2~00 ve oıtJvakkat f('nıina-
tı 1 f>O liradır. 

3 - ihale 15 Biriııci Teşrin ı ~4 2 }ler~t nı be
günü saat oııda Viltıyet Dainl i hucünıeniııde irı a 
edilecektir. (1197) J 3-23·3-13 


