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•• 
Sayın generalleri. 

miz şehrimizde 
Uç taraflı anlaşma dünakşam 

İkinci Ordu Müfettişi Orgeneral İzzettin 
Çalışlar ve Korgeneral Muzaffer Ergü
der çok parlak merasimle karşılandılar 
İkinci Ordu Mlif ettişi Siı· miz makineye verildiği saate 

yın Orgeneral izzettin Çalış kadar devam eylemiştir. 
lar ve Korgeneral Muzaffer Ziyafeti müteakip Sayın 
Ergüder dün akşam Toros Generallerimiz Vali ve ?artı 
ekspresile lskenderuna gel - Başkanı Yayladağını şeref -
trıişler, vilayet hududunda lendirmişl erdir. . 

Ankarada imzalandı 
Bu muahede ile Türkiye,Frıınstı ve lııgil 
tere tec<ıvüze karşı birbirlerine müteka

bil lıardımı taahhüt etmektedirler 
Hiç bir devlet al~yhine mütev€ ccih olmıyan anlaşmanın hedefi: 
Tecavüze karşı koymaktır - Bir muahede ve iki protokol 

dan ibaı et olan anlaşma imzası tarihinden muteber olacak 
Vali, Parti Müfettişi , Parti Y e n i g Ü n : Kıymetlı 
Başkanı ve güzide b:r heyet misafirlerimizi saygı ile 
tarafından kar~ılan mışlardır. selamlar. 

Muahedf!ge göre, bir harp vukzıunda Türkiye, 
~------------------l s k enderun garında kaza M •• f k ·ı 

heyetl~ri tarafından selamla- us a l 
ilan Sayın Generallerimiz Grup 
geceyi burada geçirmiş ve 
akşam yemeğini 48 inci Hükumetin siya-
Takviyeli Oclğalayı Komuta- setini ittif.&kla tas-
nı Alhay Şükrü Kanatlının 
hususi ziyafetinde yemişlerdir. vip etti 

Bu sabah saat 9 da kah Ankara 19 A. A. Bü 
raman Oağalayımıza Cümhur yük Millet Meclisi müstakil 
Reisimizin adımt Orgeneral grup bugün öğled~n sonra 
tarafından Sancak verilmiş ve toplanarak, evvelce yapılan 
ınerasim çok muhteşem ol - deklarasyonların• temadisi 
ınuştur. olmak üzere Türkiye ile 

Generallerimiz bu sabah Fransa ve lngilt,~rr ansında 
saat 10 da lskenderundin yapılan anlaşmalar hakkında 
hareketle Kırıkhan ve Reyha Başvekilin P .uti grupunda 
niye ~zerinden geçerek verdiği izahatı ve hükumetin 
Demirköprü 1( Cisirhadid ) takip ettiği siyaseti ittifakla 
de Vali, Parti ve Halkevi tasvip ettikten sonra dağıl -
lıt>yelleri tarafından karşılan 
trıış ve şehrimize gelmişlerdir . 

Şehir ınethalinde iandar 
ına kıtaları, mektepliler, res 
ıni ve hususi teşekküller ve 
büyük bir halk kütlesi tara 
fından selamlanarak alkışla.ı 
ınışlardır. 

Sayın gı!nerallerin teşrif
leri münasebetile şehrimiz 
bugün baştan başa bayrak 
larla donanmış bulunmakta 
dır. Generallerimiz şerefi 
ne saat 13 de Sayın Valimiz 
tarafından Turizm otelinde 
75 kişilik mükelld bir ziya 
fet verilmiş, ziyafet gazete-

n 
EN SON DAKlKA 

mıştır. 

Erzurum yolu 
Bugün parlak me· 

rasimle açılıyor 
Ankara 19 l\.. A. -

Erzurum demiryolu yarın fev 
kaHide merasimle işlenmiye 
açıiacaktır. Osmanlı devleti
nin bir asırdanberi tahakkuk 
ettiremediği bu de miryo]u -
ııun inşası, cümhu:iyet hükıi 
metinin en büyük es~rlerin
den biridir. Mf!rasimde bu -
lunmak üzere Vekillerden 
mürekkep bir grup Erzuru
m01 hitreket cylemi~tir. 

Anlaşma A-vam 
kamarasında 

ÇEMBER LA YN iMZADAN YARI \1 SAAT SONRA AN· 
LAŞMAYı MECLiSE BiLDİRDi VE ALKIŞLARLA KAR
ŞILANDI - FRANSIZ NAZIRLAR MECLlSl DE ANLAŞ· 
MA HAKKINDA BA~VEKlLDEN iZAHAT ALDI 

ÇEMBERLA YN BAŞVEKILlMIZl TELGRAFLA 
TEBRiK ETTt 

Londra 20 A. A. - Röyter Ajansı bil<liriyor: 
Başvekil Çemberlayn, dün saat 17,30 da Avam 

Kamar.asınua yapılmakt~ olan müzakeratı keserek kür
süye ge!m\ş ve yarım saat evvel Ankarada imza edilen 
Türk - Fransız - lngilil anlaşmas1111 hıtber vererek, 
. Bu anlaşmanın üç hafta evvel bitmiş olduğunu.FakatMos 

kovadaTürkiyeHar' ciyeVekiliile Rus zimamdarları arasında 
plan temaılırm neticesine intizaren imzası tehir edildi 

Sonu 2 incidı 

Sovyet Rusya ile müsellah bir harbe 
mecbur tutulmamaktadır. 

. Hükumetimizle :ransa vej Merasime Başvekilimiz 
lngiltere hükıimetlerı arasında riyaset etmiştir. Baş vekili
dün akşam saat 18,30 da mizin sağıııda Fransız büyük 
tecavüze k:arşı mukaveıııet elçisi, solund;t İngiliz büyük 
için mukabil mahiyette iiç elçisi, F:-ansız büyük elçisi 
taraflı bir anlaşma imzalan- nin yanında Fransız Şark or· 

t duları başkumandanı or~~ne 
mı~ ır. d 

ımza merasimi Ankarada ral Veygand, onun yanın a 
hariciye vekaleti mesasim lngiliz Şark orduları başku· 
salonunda ve Başvekilimiz 

1 

nı;mdanı orieneral Veyi, in · 
doktor• Refik saydam ile . giliz büyük dçisi~in y~n.ın~a 
Fransız, İngiliz büyük elçiler• büyük erkanı~arbıye reısımız 
arasında ve çok samimi bir 1 ~~re.şal .Fevzı Çakmak ve 
hava içinde yaptlmışhr. ıkıncı reıs orgeneral Asım 

Dünya matbuatı 
bizimle meşgul 

Türkigenin azimli ve ,ira
deli siyaset.: hagranlık 

doğurdu 
Romen gazeteleri diyor ki: «Türkler merl
çe konuşmayı, dinlemeyi ve sonra hayır 

demeyi bilen yüksek bir millettir.• 
B "t'' dünya matbuatı Sov muvaffak ola:ıHaması 

lu uln T" k·ye arasınd~ Mos şeklinde tefsir { dilmektedir. 
yet er e ur ı k' · kl b 
k d ereyan ve bir neti Moskovada ı lazyı ere o 

ova a c v • ·r·· k. ··k k 
ayan müzakereler yun egmıyen ur ıye yu se ceye varın . .. . 

le meşgul olmaktadır . hır şuur gostermış ve mua-
hedelere sadık kalmak sure· 
tile bı.iyük bir meziyetin iz· 
har eylemiştir. 

Fransız gazetelerine göre 
Çanakkale ve Boğaziçinin bü 
yük harpte oynadığı rölö n~
zan dikkate olan Sovyet hu
bumeti, bağazl ı rın yine 
ka palıhnasını istemişlerdir. 
Fakat Türkler beynelmilel 
muahedelere sadık kalmış ve 
azimkarlıp-ile Balkan Antantı 
devletlerine yapılmak istenen 

~te~ebbüı:leri_akim bıra.kını~tır 
Ankaranın sarahatle ızhdr o
lunan azmi F ransada büyük 
bir takdir ve sevinç doğur· 

İngiliz matbuatına göre de 
Türk\yenin Sovyet teklifleri 
ni red etmesi, enternasyonal 
muahad~lere ve Fransa ile 
lngiltereye olan dostıuğ unu 
ispat etmiştir. 

Moskova müzakerelerinin 
ahımete uğramas ı sebebi ma 
luındur . Sovyet teklifleri, Tür 
kiye ile Fransa ve lngiltere 
arasında akdedilen muahede 
terin geniş mikyasta tadilini 

Gündüz yer almışlardı. Ha· 
riciye geneisekreteri Numan 
Meneıneucioğlu da Başveki· 

.Iimizin yanında "bulunmakta 
idi. Bund. başka salonda 
Fransız ve İngiliz büyük el
çilik er <:anı. lngiliz ve Fran
sız baş kumandanlarına re
fakat eden subaylarla Türk 
subayları, Türk, Fransız ve 

lnglliz gazetecileri ha zır bu· 
lunmakta idiler. Muahedeniıı 
imzasını müteakip evvela 
JBaşve-kilimiz Doktor Refik 
Saydam ve onu takibea 
Fr-ınsız Vf' lngiliz büyük el· 

:çileri kısa birer nutuk söy· 
liyf'rek bu cihanşümul an· 
laşmanın ehemmiyetini teba· 
rüz ettirmişler ve kadehleri· 
ni sulh şerefine kaldırmışlar
dır. 

Muahedenin rrıetni dün 
akşam saat 29 da Ankara 
radyosu tarafından neşredil
miştir . Bu fevkalade mühim 
muahedenin resmi ın~tnine 
intizaren radyodan not ede
bildiğimiz metni okuyucula
rımıza bildiriyoruz: 

Anlaşma 
Türkiye ve Fransa Cüm· 

hurreisleri ile lngiltere kralı 
ve Hindistan imparatoru, 
milli emniyetlerinin tecavüze 
kar~ı koı unması için yekdi
ğerlerine karşılıkh yardım 
temini hususuııda mütekabil 
bir anlaşma akdini derpiş et
mişlerdir. 

Bu maksatla toplanan mu· 
rahhaslar, usulüne tevfikan 
salahiyetnamelerini taati et· 
tikt~n sonra aşağıdaki mad· 
deleri kararlaştırmışlardır: 

muştur. 

Ankaradaki Alman Büyük 
'elçisi Fon Papenin alelacele 

Berline çağrılması, Alman 
siyasetinin Türkiyede hakiki 
bir ifla;;-;e Pepenin kendi
sine verilen vazifeyi ifade 

ihtiva etmekte idi. Fakat Tiirk 
lf!r, şayanı takdir~bir dürüsti 
ile .hareket etmişlerdir . 

1 - Türkiyeye karşı bir 
Avrupa devleti tarafından 
vaki bir tecavüz neticesinde 
Türkiye bu devletle muhase
m~ta girişmeğe mecbur olur· 
sa yükse-k akicl d~vletler Tür 
kiyeye yedi iktidarlarındaVi 
bütün kuvvetleriyle yardım 

Berlinde: 
Türkiyenir. Fransa ve İngilte 
re ile anlaş ıo a akdedece 

Sonu 2 incid• Sayfayı çeviriniz 



Sayfa - 2 

ve müzaharet yapacaklardır . 
2 - bir Avrupa devleti 

tarafrndan · Akden:zde Frausa 
ve lngilterenin topraklarına 
bir tecavüz vuku bulur ve 
bu bir harbe müncer olursa, 
Türkiye filen Fransa ve ln· 
giltereye yardım edec~ktir. 

Bir Avrupa devleti ta· 
rafından Akdeniz<le Türkiye 
topraklarına bir tecavüz va
ki olur, v.! Tü .. kiye bu yüz· 
den IJır harbe g!rışmeğe 

mecbur olursa. lngillere ve 
Fransa Türkiye ile filen 
teşrikimesai e d e r e k 
yed t ik tid ırl arı n :h mev· 
cud olan btitün kuvvetlerile 
Türkiyeye yardım ve müza 
heret yapacaklardır. 

3 - Fransa ve İngiltere 
hükümetleri tarafından 13 
nisan 939 tarihli beyannam~ 
!erle Y t•nanistaıı ve Roman 
yaya verilen garantiler m e-
riyette kaldığı müddetçe bu 

iki garantidt-n biri ihlal edilc:b 
lir ve Fransa ile İ•ıgilter,. 
bu yüzden muhasamata 
girişirlerse , Türkiye akid 
d~vletlerle te şriki mesai e 
decek ve onlara yedi ik ti
darında mevcut bütün kuvve 
tile yardım ve müzaheret e
decektir. 

4 - Fransa ve lngiltere 
ce garanti edilen devletler· 

<len birine ikinci ve veya 
uçüncü bir devlet tarafından 
bir tecavüz. vukuu takdirind .! 
Fransa ve l11giltere muhase· 
mata girişirlerse , yüksek akid 
taraflar Jerh al istişarede 
bulunacaklardır: 

Ancak şurası mukarrer· 
<lir ki, f ürkiye böyle bir 
ihtimalde Frans<> ve lngilte· 
re hakkında hiç değilse 
hayırhahane bir bitaraflık 
mllhafaza edecektir. 

5 - Yukarıdaki uçuncü 
madde hükümlerine bir halel 
gelmemek şarti!e , istiklali ve 
bitaraflığı tecavüze uğrıya n 

ve Fransa ile lnKiltere tara· 
f mdan istiklaline bir halel 
gelmemesi için taahhüd edi· 
len birA-.rupa devletine d iğeı 
bir devlet tarafından teca· 
vüz vuku bulursa, yüksek a
kid taraflar , lchdid edilen 
devlete kar~ı müessir göre 
cekleri yardımda bulunacak 
}ardır . 

ı. Bir Avrupa devleti tara· 

Düılga 
matbuaaiı 

Ba~ı 1 incide 
ği bc-ı eri büyük bir hararet 
ve endişe eoğurmuştur. Bu 
sebepten Fon Papen, vazife 
si akam etle nt>ticelendiği için 
Hitler tarafından geri çağ
rılmıştır. 

ltalyada: ltalyan gazeteleri. 
Türk Fransız - İngiliz anlaş 
masının Avrupa ve bütün 
cihanda fevkalade ehemmi
yeti ~aiz bir hadise olduğunu 
kaydetmt>ktedirler. 

Türkiye, Sovyet -- Alman 
nüfuz dairesine kaymak is 
L memiş, siyasi ve askeri ba 
kımdaıı mutfak ve münakaşe 
götürmez istiklalini muhafa 
za etmiştir. 

Romanyada : Siyasi meha 
fıl , Türkiyenin ülvi sükuneti 
ni sitayişle yad etmektedir 
ler. Gazetelere göre, Türklt-r 
mertçe konuşmayı, dinlemeyi 
ve sonra hayır demeyi !:,ilen 
yüksek bir millettir. 

mutabakatle mütareke ve ya 
sulh muahedesi akdedecektir 

9 - Bu muahede tasdik 
ve mümkün olan süratle An 
karada tevdi olunacaktır. 

Muahede tevdi tarihinde 
meriyete girecektir. Bu mu 
ahed ~ oııbeş senelik bir müd 
det için akdedilmiştir. Yük
st>k akidlerden biri tarafın 
dan mezkur müddt-tin inkıza 
sında altı ay evvel muahede 
ye nihayet verildiği ihbar e 
dilmezse. muahede be;. se 
ne için kendiliğinden uzıya 
cak ve böylecf- devam edip 
gidecektir. 

İşbu muahede Ankarada 
üç nüsha olarak tanzim edil 
miştir . 

PROTOKOLLAR 

Muahedeye ek olarak iki 
protokol imzalanmıştır. Bu 
protokollerin birincisi mua· 
bedenin imza tarihinden 
muteber olması için murah 
hasların hükumetleri nezdin 
de teşebbüsatta bulunarakla 
rını natıktır. 

YENIGÜN ._ 

.Yurtdaş 
Nüfus yazunı Bugün başladı - Nüfusa 
yazılmayan adam, Türk vatandaşlığı şe
refini ve bütün nıeden\ haklarını kaybeder 

Balkanlarda 
Mühim bir göri~ş

meden bahsediliyor 
;:ükrt:ş 19 A. A. - Ro· 

men gazeteleri, yakında mü
him mülakatlardan bahset · 
mektedirler . Evvela Roman· 
ya Hariciye Nazın Gafenko 
ile Bulgar Başvekili Kösei -
vanof arcısında bir görüşme 
olacak ve bunu Türkiye Ha 
riciye vekili Şükrü Saracoğ 
lu il~ Gafenko ve Köseiva
rıof arasıuda bir görüşme 
takip eyliyecektir. 

Bu görüşmelerden sonra· 
Bulgarislanın Balkan anlan· 
tına girmeı,i kolaylaşacaktır. 

Balkanlarda ltal -
yan faaliyeti 

Belgrad 19 A. A. 
Yugoslav gazeteleri yakında 
ltalyanın idaresi altında bir 
Balkan bloku teşkiline çalı · 
şıldığını, bu bloka Bulgaris
tanın da dahil olması kuvvet 
le muhtemel olduğunu v~ 
teşekkül edecek bu blokun 
kati bir bitaraflık siyas~ti ta 
kip edeceğini yazmaktadır · 
Jar. 

Bulgar Ba şvekiH 
is tifa etti 

Sofya 19 - BuJgar Baş 
vekili Köseivanof istifa etmiş 
ve yeni kabinenin teşkilin~ 
Kral tarafından tekrar ken· 
disi memur edilmiştir. 

Ço umda petrol 
bulundu 

Ankara 19 A. A. - Ço 
rumda bir temel kazılırken 
petrol bulunmuştur. ÇoK zen 
gin bir damar olduğu söyle 
nen bu petrol hakkında tet
kikatta bulunmak üzere lkti 
sad vekaletinden bir ınühe n 
dis istenmiştir. 

• 
lngiltere ve 

Fransa 
Amerikaya 5750 

tayyare ısmarladılar 
Eondra 19 A .A . :ngilt; 

re hükumeti Amerikaea bu 
lunan lngiliz heyetine Ame 
rikan Fabrikalarına 30(.)0tay 
yare sipariş etmek salahiye 
tini vermişlerdir. Bunlar çif 
te motörlü bombardıman tay 
yareleridir. Diğer taraftan 
Fransa hükümeti de Ameri 
kan Fabrikalarına 2750 bom 
baı dıman tayyaresi ısmarla 

mıştır. Bunlarııı becieli 350 
milyonRuble yapmaktadır. 

Dört bin milyon 
tahsisat 

Nevyork 19 A A . - Ame 
rika Ctimhurrei:;ıiRozvelt yeni 
silahlanmaProgramımn tatbiki 
için kongreden dörtbin milyon 
dolar tahsisat istemiştir. Bu 
rakam Amerikan tarihinde 
görülmemiş bir rakamdır 

Hitlerin itiınadı 
sarsılmış 

Bt'rlin 19 A . A. - Hit· 
ler, Avrup1daki son vaziye 
üzerine, Hariciye nezaretinde 
mühim blr toplantı yapacak· 
tır. Hitlerin Hariciye Nazırı 
Ribbentropa karşi itir>ıadının 
sarsıldığı bikJirilmektedir. 
Alman efkarıumumiycsi de, 
Baltık meselesinde Sovyetlere 
fevkalade müsaadekar dav· 
randığından dolayı Ribben· 
tropa karşı münfaildir. 

HarF tebliğleri 
Garp cepht!sinden: Dün· 

kü Fransız tebliğine göre, 
cephede gece heyetiumumiye 
si itibariyle sükunetle geçmiş 
havanın çok yağmurlu olma· 
sına rağmen , düşman piyade· 
terinin birçok noktaları hü
cumu püskürtülmüştür. 

!ından tehdi<l \'!dile ıı diğer 
bir Avrupa devleti için teh· 
dit t<'şkil ~den bir tecavüz 
takdirinde, yükst>k aki<ller 
derhal isti~arede bulunacak· 
lardır. 

[kinci Protokol: Yukarıda 
adı geçen muahedede Türki 
yece alınmış olan tahhü.llerin 
Türkiyeyi Sovyet Rusya ile 
müsellab bir harbe icbar 
etmiyeceğini tasrih etmekte 
ve bu protokol, muahede 
nin ayrılmaz bir cüzü olduğu 
z ikı olunmaktadır 

AnlaşmaAvaın Kamaraszııda 

6 Bu muahede hiçbir 
devlet aleyhine ınütevveccih 
değildir. He<lef: Tecavüze 
karşı koym1ktır. Bununla be 
rab~r zaruret hasıl olursa 
Türkiye, Fransa ve lna-iltt"re 
kar~ılıklı yardım ve müzahe· 
ret yapacaklardır. 

7- Bu ınualıed t" n : n hüküm 
}eri, akidlcr için !ki taraflı 
taahhüt olarak telakki edil 

, mi;.tir. 
8- Yüksek aki<l taraflar: 

bu muaht:denin tatbikı neti 
cesi olarak rnuhasemata gi· 
ri§irleraeAncak müJterek bir 

Mareşalin ziyafeti 
Ankara 19 A. A. - Bü 

yük Erkanıharbiye Reisi Ma 
reşal Fevzi Çakmak bugün 
şehir lokantasında İngiliz ve 
Fransız Şark orduları ku • 
mandanları ile maiyetleri şe-

•refine bir öğle yemeği ver
miştir. Yemekk Milli müda 
faa Vekili G::neral Naci Tı· 
naz, büyük Erkaıuharbiye 
ikinci Reisi Orgeneral Asım 
Gündüz ile Kor ve Tümge· 
neraller, .... Hariciye &kanı, 
misafirlerin maiyeti, Fransız 
ve lngiliz Elçilerile elçilik er 
kanı ve müst~şarJar hazır 
bulunmuşlardır. 

Başı 1 incide 
ğini bildirmiş, bu mesut anlaşmanin ehcm·niyetini teba· 
rüz ettirip Türkiye hakkın la çok do3 'an ! sözl tı: rle hila 
besine nihayet vermiştir. 

Nutku sık sık c1lkışlarla kesilen Çemberlayodan sonra 
kürsüye gelen i~çi muhalefet partisi vt: Liberal muhale 
feti namma söt söyliyen hatipler de 'anlaşmanın biiyük 
ehemmiye tiııi tebarüz ettirm i ş , fürkiye hakkındaki sitayi~ 
kRrane ve dostane sözler söyliy~rek sÜr('kli suret 
te alkı~lanmışlard lr. 

Ankara 20 A.A. - lngiliz Başvekili Çemberlayn, Ba~
vekil Bay Refik Saydama bir telgraf çeker~k Türk Fran 
sız ve lngiliz anlaşmasından dolayı iyi temennilerini ve 
tebriklerini lildirıniştir . 

Paris 20 A.A. - Fransız Nazırları meclisi dün topla· 
narak Ba~vekil Daladyenin d plomatik v ~ askeri vaziyt-t 
hakkındaki izahahnı dinlemiştir. 

Bay Daladye bilhassa Türkiye Hariciye Vekilinin Mos 
kova temaslarını izah etmiş, Türk-Fransız-lnıitiz anlaş 
maşanın meıut neticeye vard ıtını bildirmittir. 

Hassada 
EV YAPTIRILACAK 
Hatay Vilayetinden: 
1 Eksiltınt-ye konulan iş: 
Hassada.,. yapılacak üç oda 

lıdan üç adet; iki adalıdan 
iki memurin evleri olup be 
deli keşifleri üç odalı bina 
nın beheri (1847 lira 66 ku 
ruş) iki odalı binanın beht>ri 
(1491 lira 13 kuruş) ~lup ce 
man (8525 lira 451 kuru~tur. 

2 - Talipler şartname ve 
merbut evrakını Hatay Na· 
fıa Müdürlüğünde görebilir 

1 
ln. 

3 - Eksiltme 1) 1,939 Çar 
şamba günü:saat 15 de An 
takya hükumet konağında en 
ı;ümt>n odasında yapılacak 
tır. 

4 - Eks·ıtme açık eksilt 
me usul ile olacaktır. 

5 - Muvakkat lenıinat(619 
lıra 39 kuruş tur. 

6 - Taliplerin ajağıda ya ı 
zılı vesaiki ibraz etmeleri 
icap eder. 

a - Ticaret odasına kayıt 
lı bulunduklarına dair .ivosika 

b - Muvakkat teminat için 
evrakı müsbite. 

c - Bu inşaata mahsus ve 
sika komisyonundan alınmış 
vesika mezkur vesikayı almak 
için ihale gününden bir haf 
ta t-vve) .... Vilayet makamına 
müracaat etmeleri lazımdır ... 

iLAN 
Antakya lngisarlar Başmü

dürlüğünden : 
İskenderundan Antakya, 

Kırıkhan, Yayladağ ve Rey· . 
baniyeye gidecek Vt: mahal
lerden İskend~run anbar ve 
depolarına gelecek num Jl 
tütün, yaprak tütün, bilumum 
isp!rto ve ispirtolu içkiler 
gıbi inhisarJara ait her nt"· 
vi eşya şartnamesi mucibin· 
ce 1 teşrinisani 93'.) tarihin 
den 31 teşrini evvel 940 ta- . 
rihine kadar bir sene müd- .. 
detle açık eksiıtnıeye konul· 
muştur. 

Nakledilecek bu mevadın 
1 

beher kilosunun muhammen" ı 
nakliye ücreti 50 s"ntimdir. ~ 
1 - Jhale 31 teşrini evvel 

939 tarihinde saat 14 te An· 
takya inhisarlar ~aşmÜdürlü· 
ğ'üııJe müteşekktl komisyon 
huzurunda icra olunacaktır. 

2 - .vtuvakkat teminat ak· 
çası 167 lira 12 kuruştur. Te 
minat ya nakden veyhut Ban 
ka mektubu olarak kabul edi 
lecektir. 

3 -Taliplerin muayyen olan 
gün ve saatten evvel temina 
tını tfaşmü<lürlük veznesine 
teslim edip makbuzunu ko· 
misyona ibraz etmeleri Jfl. 
zımdır. 

.~ - Bu babtaki şartname;i 
iormek ve fazla tafsılit al· " 
mık iıtiyenlerin Antakya Kı" 
rıkhan J<eyhaniy~ ve Yayla. 
dağ inhisarlar idaresine mü 
ractatları. 

Arsuz nahiye 
müdürlüğü 

Payas nahiye müdürü AH 
Riza Sanal, teı fian Arsuz 
nahiyesi müdürlüğl;ne nakil 
ve tayin cdilmiıtir. , 
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