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Millı ,.~ef imiz le lngiliz Kralı 
ve Alber Löbrün arasında 

Samimi telgraf lıır teali edildi 
Askeri Heyetler Ankaradan ayrıldılar- General Veygand 
Şanlı Türk ordusundan hayranlıkla bahsediyor-Anlaşnıa Arap 

memleketlerinde fevkalade sevinçle karşılandı 

Anlaşmanın dünyadaki akisleri 
Ankara 22 İngiliz Şark 1 Türkiyeye bu mevkii kaz~~1 

Orduları Başkumandanı Or· dlrma~a muvaffak olan hu· 
R'eneral Vevel ile Fransız kiilneti tebrik eylemiştir. 
Şark orduları Başkumandanı Kahire 22 A .A.- Türki 
ÜrgeneralVeygand dün Cüm- ye ile İngiltere ve Fransa a 
hurreisi İnönü tarafından ka rasında akdedilen karşılıklı 
buf buyurulmuşlardır. yardım paktı Mısırda büyük 

Kabul e-snasında Fransız bir memnuniyet uyandırmış 
Ve İngiliz büyük Elçileri de tır. Bu Paktın şark millet-
hazır bulunmakta idi. }erinin mukadderatını tespit 

Ankara 22 A.A.- Üç eden tarihi bir hadise oldu
Riindenberi şehrimizde bu· ğu umumi ve kati bir kana 
lunmakta olan Fransız ve in al halindedir. 
Riliz askeri heyetleri bugün Filistinde de bu ha,\ise 
tayyare ile Ankaradan ayrıl sonsuz bir sevinç doğurmuş 
tnışlardır. ve Araplarla Yahudiler ara· 

Türk, lngiliz ve Fransız larındaki muhasematı terke-
~ayraklarile donanmış olan derek ~sevinç hususunda 

ava istasyonunda Genelkur. birbirile yanşıı geçmilerdir. 
rnay ikinci Başkanı Orgene- Beyrut 22 A.A.- Havas 
tal Asım Gündüzle askeri Ajansının muhabiri, Ankara 
e~kan, Fransız ve lngiliz bü daki üç taraflı anlaşmanın 
Yuk Elçileri, Elçilik erkanı akislni arasında Arap bü· 

k
haz,r bulunmakta idiler. Bir yükJerinin fikirlerini sorma 
ıta asker ihtiram resmini ğa devam ediyor. Arap Bü-

ifa eylemiş, Bando Türk. yükleri, yeni Türkiye zimam· 
rransız ve İngiliz Milli Marş darlarının, yurtlarının mu
arını çalmıştır. kadderahnı demokrasilerin 

General Veygand Anka- mukadderatile birleştirmekle 
tadan harc!ıoetinden evvelHavas hak ve adalet adamı olduk 
aiar.sı muhabirine beyanatta larını ve barışa bağlılıklarını 
hulunarak demiştir ki: 

"Ankarada gördüS?"üm 

bir kerre daha ispat eyledik 
lerini söylemektedirler. 16 
ıncı asırdanberi Türklerle 
b!raber yaşıyan Arapların 
bu anla~madım duydukları 
sevinç çok derindir. 

Paris 22 A.A.- Fransız 
matbuatı, günlerdenberi An 
kara anlaşmasının cihanşü

mul ehemmiyetini tefsire de 
vam etmektedirler. Bu gaze 
tdere göre, anlaşma İslam 
aleminde derin bir sempati 

ile karşılanmıştır. İslam dün 
yası artık Almanyaya kapan 
mıştır. 

Hitler son günlerde iki 
mühim mağlubiyete uğramış 
tır: Finlandiya ve Türkiye 
Hitlerin bilhassa Ankara an
laşmasından sonra derin bir 
inkisara uğradığı muhakkak· 
tır. 

Türk, Fransız, lngiliz mu • 
ahedesi Akdenizde ve Bal· 
kanlarda vaziyeti değiştirmiş·. 
tir. Almanya öyle bir rnağ 
lubiyete uğradı ki, Ribben
tropun hazırdığı planları 
artık baştanbaşa değiştirme

Sonu 2 ncide 

.. 
Rauf Urbay 

Ankaraya döniiyor 
Ankara 22 A. A. - Mün

hal bulun'1n Kastamonu me· 
busluğuna, eski lstanbul me 
busu ve eski Başvekil Rauf 
Urbay v~ Urfa mebusluğuna 
Demiryolu mühendislerinden 
Razi Soyer Cümhuriyet Halk 
Partisi namzedi olarak gös
terilmiş ve her ikisi de bu
gün yapılan~intihapta ittifak 
la seçilmişlerdir. 

Hitler 
Bütün Valileri davet 

etti 

Sivas lokomotif 
ate iyesi 

Sivas 22 A. A. Erzu 

Berlin 22 A. A. - Hit· 
ler, Berline davet ettiği Al· 
man elçileri,erkamharbiye ve 
hariciye erkaniyle görüştükten 

sonra Almanyadaki bütün vali· 
leri içtimaa davet etmiştir. 

Bu d<wetin fevkalade mühim 
olduğu söylenmektedir. 

Ma jino hattını yar-
mak için 

Paris 22 Havastan: Hit· 
lerin Maiino hattını yarmak 
için hazırlıklara başladığı ve 
bunun için bir milyon kişi 
f~daye razı olduğu Berlinden 
gelen haberlerde bildirilmek 
tedir. 

rum Demiryolunun açılma 
töreninden Vekiılerimiz on 
binlerce halkın alkışları ara 
sında bugün buraya gelmiş 

ve Sivas !okomotif vagon Fon Papen . 
fabrikasının açılış töreninde 
hazır bulunmuşlardır. Müna· Anka .. aya dönüyor 
kalat Vekili bu münetsebetle Bertin 22 A. A. _ Ha-
çok heyecanlı bir nutuk söy vas Ajansı bildiriyor : 
liyerek, büyük Şeflerimizin Berlinin Ankara Büyük 
dahiyane sevk ve idaresi le Elçisi F onPapen, Hitl ~rle üç 
açılan bu atelyenin ehemmi saat süren bir mülakat yap· 
yetini tebarüz ettirmiş, şimen mışhr. Haber verildiğine gö 
döfer menzumesinin bununla re Fon Papen Ankaraya 
tamamlandığını, bundan do dönmek ve Türk ~ Fran. 
layı duyduğu iftihar ve sevin sız _ İngiliz anla,manın ba 
ci açıklıyarak, her işte bizi zı noktaları hakkınd~ mü -
daima iyi, daima güzele ve temmim malumat almak üz~ 
doğruya sevk eden Milli Şef re derhal Ankaraya dönmek 
lnönüne saygı ve tazimleri- için emir almıştır. 
ni sunmuştur. Almanya haricindeki 

Ziraat Vekilimiz Almanlar 
Moskovada Berlin 22 A. A. - Ro-

Moskova 22 A. A. ~manya, Yugoslavya, Maca· 

fevkalade samimiyetten çok 
lllernnunum. Tarihin mühim 
bir hadisesi olan muahede 
ilin altına imza konurken 
butuıımakla duyduğum derin 
Se . 

Türkiye Ziraat Vekili Muh _ ris.an ve ltalyadaki Alman· 
lis Erkmen ile refakatindeki ların Almanyaya nakli mese· 
Türk heyeti şerefine dün lesi 'üzerinde müzakereler 

rp k l ı • l akşam bir kabul resmi ter . başlamış ve İtalya ile Alman~ 
ı iı· r .. ., ngi lZ m a f tip edilmiş bu merasimd ! ya arasında bu hususta bir 

yabancı memleketlerle kül . anlaşma imzalanmıştır. hal· 

vınci açıklıyorum. Mua-
hede akıl ve mantık eseridir 

Keza şanlı Türk ordusu
nun muzaffer Şerefi l\lare
Şa~. Fevzi Çakmak ve diğer 
llluncvver J'ürk kumandanla 
tile yaptığım temaslardan 
dolayı bilhassa bahtiyarım.,, 

Ankara 22 A.A.- fürki 
Ye ile= Fransa ve İngiltere ara 
sıııda karşılıklı yardım paktı 
şın akdi münasebetile Milli 
Cef İnönü il~ lngiliz Kralı 

Orç ve Fransız Cümhurrei· 
si Alber Löbrün arasında 
Çok samımi telgraflar teati 

· cdifrniştir. 
n Yine bu münasebetle İrak 
aşvekiliNuri Sait Paşa Baş· 

e':.ki.~imize;.bir telgraf çekerek 
uyuk Atatürk tarafmddn 

terneli atılan ve lnönü ta· 
t11fıııdan tahakkuk ettirilen 
~~asetin, kardeş Türkiyeyi 

urk rnillctine yakışan bey· 
tıclrnilel yüksek mevkıa ve 
lrıuazzam devletler sırasına 
jcçirdiiini tebarüz ettirmiş, 

l tür münasebatı idame etti • yada 200 bin, Romanyada an aşmas l ren cemiyet ile, Haridye er 600 bin, Yugoslavyada 600 
• kanı, edipl\~r, musikişinaslar bin ve \lacaristada 400 'bin Al 

I n g il tere Türk i g ege : 6O1m il lJ on .d.a .ha._z.ır ·b•u1.un·m·uş.tu.r.. __ 111m.anıııııı.ııva.rd.ır •. • ·-...... 

lngiliz liralık bir kredi açıyor· 
Bundan başka lngiltere ·fürkiyenin 

en büyük m;: şterisi olacak 
Londra 23 A. A. - Röyter Ajansı tebliğ _ediyor : 
Türkiye He lngiltere arasında yapılmakta olan m-'li 

müzakereler sona ermiştir. Bu anlaşma mucibince İngil
tere, Türkiyeye 60 milyon lngilizJ liralık bir kredi aç · 
maktadır. Bundan başka İngiltere hükumeti Türkiye mah
sulatının en büyük müşterisi olacak ve Türle ihracatının 
mühim bir kısmı lngiltere tarafından satın alınacaktır. 

Sovyetler har be sürüklenniiyecek 
Berlin 23 A.A.- Havas ajansının Berlindeki bitaraf 

kaynaklardan aldığı habt!re göre, Hilter Staline gönder 
diği mektub1 cevap teşkil eden b ir mektup almıştır. 

Emin kaynakların temin ~ttiğine göre, bL' mektup Hit 
ler için çok acı bir hayal inkisarı olmuştur. Zira Stalin 
Almanya ile birlikte herhangi bir harbı! sürüklenmek 
istemediğini bu mektupta biıdirmiştir. 

Bunun içindirlı.i, Hitler bütün nazi şeflerini ve Vali
lerle Berlininin itimada şayan adamlarını umumi bir iç· 
timaa davet etmiştir. Bu iştimaın fevkaladde ehemmiye· 
ti haiz olduğu ve Hitlerin mühim bir karar vermek 
niydinde bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Cümhuriyetin 16 ncı yıl 
ı dönümünde .. 

Fevkalade nushamız intişar edecek 
Cümhuriyetimizin 16 ncı yıl dödümü olan 29 ilkteşrin 

939 pazar günü gazetemiz ftvkalade bir nusha halinde 
intişar edtcektir. 

Büyük bir itina ile hazırlanmakta olan bu sayımız 8 
sayfa olarak zengin münderecat ve ne!is r~simlerle süşlü 
olarak çıkacaktır. .... 

Bir Rus heyeti Berline gidiyor 
ıvfoskova 23 A. A. - - Almanya il~ Rusya arasındaki 

ekonomik müzakereler müsp~t bir tarzda devam etmekte 
dir. bir kaç güne kadar bir Rus heyeti Berline giderek 
iki hükumet a;asındaki mübadele işlerini tetkik edecektir. 

İngiltere ispanyaya da kredi açacak 

Madrid 23 A. A . - ispanya hükumeti, Beynelmilel 
vaziret Jolayısiyle lrülliyetli eşya idhalına karar vermiş· 
tir. ispanyadaki İngiliz bankası, ispanya hükumetine mü· 
racaat ederek bu hususta ispanyaya lazım gelen kredi 
yi açmağa amade olduğunu bildirmiştir. 



Sayfa-= 2 .= 

Milli Şef imizle1 

Başı 1 incide 
sı lazımdır. 

Roma 22 A. A. 
Türk, Fransız ve İngiliz an· 
laşmasmın ctkisleri İtalyada 
çok iyi karşılanmışhr. ltalya, 
bu muahede ile, Rusların 
ilerlemesine mukavemet eden 
tam istiklaline sahip bir Bal· 
kan blokunun doğmasından 
çok memnundur. ltalya, bu 
meselede Türkiye ile ~rnmfi· 
kirdir. 

Havas Ajansına göre, bu 
anlaşmadcın sonra Türk -
ltalyan nıünasebatı süratle 
iyileşecektir. 

Paris 22 A. A. - Siyasi 
Paris mehafili, Moskova mü· 
Zil kerelerinin muvakkaten 
durduğuna ve Sovyetlerle 
Türkler arasında yakında bir 
a'1laşma ümidi mevcut oldu
ğu kanaatindedir. 

·İzvestiya» nın bir 
makaltsi 

Moskova 22 A. A. -
"lzvestiya,, gazetesi , Anka· 
rada Türkiye, Fransa ve ln
giltere arasında akid ve im· 
za edilen anlaşmaya dair 
bir makale neşretmiştir. 

Gazete, bu anlaşmanın 
büyük siyasi ehemmiyeti haiz 
bir vasika olduğunu , lngiliz 
ve Fsansız planlarının sadecf" 
Sovyetlerle Almanların ara· 

C,sını açmak gayesini istihdaf 
ettiğini, Çemberlaynın, bu 
anlaşmaııın üç hafta evvel 
h1t2.1rlandığını, fakat Mosko· 
va müzakereleı inin netice· 
sine intizaren imzasının tehir 
edildiğini söylediğini tebarüz 
ettirdikten sonra makalesine 
devamla diyorki: 

"Rundan anlaşılıyor ki, 
Fransa ve İngiltere, Türk -
Sovyet anlaşmasına bir ümid 
bağlamış ve Alman - Rus 

... münast:batına bir kama ~sap· 
lamak istemişlerdir. Barış po· 
litikasına sadık olan Sovyet· 
ler birliği, Türkiye ile Sov
yetler arasındaki ananevi 
dostluk s:ynsetine devam ni· 
yetindedir. Fransa ve lngilte· 
renin plar ı mahirane bir su· 
rette akim bırakılmıştır. 

Karadenizin en büyük devletı 
olan Sovyet Rusya,bu denizin 
mahrecine aid her şeyi dikkatle 
göz önünde tutmak mecbu
riyetindedir. 

Türkiyenin taahhütleri 
sarihtir. Bu pakt ile Türkiye 
icabederse, Akdenizde ltlya 
ve Al manyaya karşı, Fransa 
ve lngiltere ile yan yana 
harbedecektir. Bu itibarla bu 
aııla!i ma bir barış unsuru 
olarak gösterilemez. Türkiye 
bir:mesuliyet deruhde eyle· 
miştir. Yakında bir harbe 
i'irmesi ilıtimali vardır. Sov 
yetler birliği, bugün bu olup 
biten i~lerden dolayı mütees 
sir değildir." 

Romanya da 
Bük:-eş 22 A. A. - An· 

karada imzalanan üçler itti
fakından bahseden Romanya 
Hariciye Nazırının gazetesi 
hükümetin r7smi nok!ainazarı 

Cephelerde 
Harp tebliğleri 
Fransız tebliği : Garp 

cephesinde mühim bir şey 
yoktur. iki taraf keşif kolla 
rı faaliyete devam etmişler 
dir. 

Denizlerde 
12 Alman tayyaresinden 

bir filo, lngiliz zırhlılarının 
himayesinde sefer etmekte 
olan vapar kafilesine hücum 
etmişlerdir. 

Derhal faaliyete geçen 
İngiliz tayyareleri, bunlardan 
üç tanesini düşürmüş, diğer 
leri de firar etmişlerdir. 
Gemilere hiç bir şey olma 
mış, lngiliz tayyareleri de 
hiç hir zarara uğramamıştır. 

Güstav Adoıf isimli 1500 
tonluk bir Noryeç vapuru, 
bir Alman Denizaltı gemisi 
tarafından batırılmıştır. 

İngiliz Bahriye Na
zırının nutku 

Londra 22 A . A. - in 
giliz bahriye Nazırı söyledi 
ği bir nutukta, harbin neti 
cesine olan itimadını açıkla 
mış, zamanın İng\ltere ve 
Fransa lehine çalıştığını, müt 
tefiklerin~~lıtskerlerinin haya 
tını beyhude yere tehlikeye 
koymamak için hesapsız ha 
r,.ket edemiyecelderini, garp 
ephesinde Polonyada bulun 
mıyan Majino hattının mev 
cud olduğunu söyledikten 
sonra Türkiyeden sitayişle 
bahsetmiş, Ankarada imzala 
nan muahede ile Alman emel 
(erine kati sed çektiğini söy 
l'!miştir. 

na tercüman olmaktadır. Ga· 
zeteye göre, muahedenin 
Rusyaya aid olan kısmı Şark 
ta sulhu takviye etmiştir. 
Moskova müzakerelerinin 
levakkufuna rağmen,Türk -
Rus dostluğu devam etmek· 
tedir. Muahede Türkiyeyi, 
cenubuşarki Avrupasmda 
bir rol oynamaktan menede-

YENIGON-... 

Yurtdaş! Nüfusa yazıl 
Belediye C.H. Partisi Açık eksiltme 

• • 
seçımz 

Bu akşam bitiyor 
Belediye lntihabahnının 

bütün mülhakatta sona erdiği 
ni, şehrimizde nüfus kesafe· 
ti ve intihabın yalnızbir yer
de yapılması dolayısile müd 
detin bir 'hafta uzatıldığını .. ev 
velce haber vermiştik. 

Uzatılan bir hata müddet 
bugün sona ermektedir. San 
dıklar bu hafta açılarak tas· 
nif edilecek ve netice yarın 
belli olacaktır. 

Şehrimizdeki ne ticenin 
de diğeyr kaza ve nahiye mt'r 

kezlerindeki nisbetten aşa2'ı 
düşmiyeceğine şüphe yok
tur. 

Bugüne kadar intihaba 
iştirak eden yurtdaşların sa -
yısına nazaran iştirak nisbe 
ti yüzde sekseni geçmiş 
tir. Bu günkü iştirak 
edeceklerle beraber nisbetin 
yüzde doksanı bulacağına 
şüphe yoktur ki bu netice 
şehrimizin medeni seviyesi 
bakımından ıftihar edilecek 
bir nisbettir. 

Yeni tayinler 
Dörtyol Ziraat mücade -

le müdüdürlüğün~ Manisa 
mücadele müdürü Eşref U • 
raz, Hatay arazi tahrir mü
fettişlikine Mugla / arazi tah· 
rir müfettişlerinden Şaban 

Bilge nakil ve tayin edilmiş 
lerdir. 

Trahom mücadele 
teşkilatı 

Trahom mücadele teşki -
latı tamamlanmış ve bu iş 
için tayin edilen mutahassıs 
doktor şehrimize gelmiştir. 
Bina kiralanmış ve lazım 
gel~n atat, edevat ve ilaçlar 
da yola çıkarılmış olduğun -
dan teşkilat bugünlerde faa-
Hyete ba~hyacaktır. 

Teşkilatına ait ba
zı isimlerin değişti

rildiği bildirildi 
Parti Genel Sekreterliği . 

tarafında vilayetlere bir ta
mim gönderilmiş. eski nizam 
namede kabul edilen teşki
lat isimlerinde bazılarının de 
ğiştirildiği bildirilmiştir . 

Bu tamime göre, üye ye 
rine aza. aday yerine nam· 
zet, Parti örğijtü yerine Pc1r 
ti teşkilatı , genbaşkur yerine 
genel başkanlık divanı, gen 
yönkurul yerine umumi ida
re heyeti, il, ilçe, kanun, o
cak yönkurulları yerine vila 
yet, kaza, nahiye, ocak 
idare heyetleri, Partikur 
yerine Parti divanı, saylav 
yerine mebus, tüzük }'erine 
nizamname, sekreter yerice 
katip, 8akan yerine Vekil, 
Başkan yerine Başv~kil, Baş
sekreter yerine başkatip, iş
yar yerine memur, hizmet 
adamı yerine müstahdem, Ka 
mutay yerine Büyük Millet 
Meçlisi, onurkur yerine hay 
siyet divanı, yasav yerine 
inzibat, çekim yerine istifa 
kelimeleri kullanılacaktır. 

Edirnede ışıkları 
söndürme tecrübesi 

Edirne 22 - A. A. -
Dün akşam pasif hava ko • 
runması ve ışıkları söndür · 
me tecrübeleri yapılmı~tır. 
İlk defa · yapılmasına rağmen 
muvaffakiyetle neticelenmiş. 
tir. 

in gilizler külliyetli 
üzüm alıyorlar 
fzmir 22 A. A. - İngi

liz firmaları lzmir ve hava
lisindcn külliyetli mikdarda 
kuru Çt"kirdeksiz uzum ve 
İncir almak üzrre müracaat· 
ta bulunmuşlardır. 
Bir Çekoslovakya -
dev 1 eti kurulacak 

Londra 22 A. A. 

Vakıflar Müdürlüğünden: 
Vakıflar umum müdürlüğü 

kalemi için yaptırılacak 1588 
lira bedeli keşifli masa san~ 
dalye ve saire 16,10,939 ta· 
rihinden itibaren 20 gün müd 
detle açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

1 - Eksiltmesi 6, 11,939 
pazartesi günü saat 15 de 2 
inci vakıf apartmanda vakıf 
lar umum Müdürlüğü inşaat 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

2 - Eksiltlme şartnamesi 
ve buna mütef erri diğer ev
rak Ankarada vakıflar umum 
müdürlüğü inşaat müdürlü
ğünde ve Hatayda Hatay va 
kıflar müdürlüğünde görüle· 
bilir. 

Eksiltmeye girmek istiyen 
ler teminatlarile birlikte yu
karıda yazılı gün ve saatte 
ihale komisyonuna müracaaı 
lan ilan olunur. 

100 bin kilo ot 
alınacak 

Hcıtay Sy. Jandarma piyade 
alayı hayvanatı için (85-100) 
bin kilo ot açık eksiltme sure 
tile 25,1 teşrin, 939 Çarşam· 
ha günü saat 16 da .Antakya 
kışlasında Jandarma alay ka
rarğahında ki Satın alma ko 

1 misyonunca satın alınacaktır. 
1 Taliplerin şartnameyi görmek 

ve almak için mezkur alay 
levazımıııa ve ihale günü 225 
li,ralık muvakkat teminat mak 
buzile komisyona müracaat· 
ları 

Eski Çekoslovak Cümhurreisi 
Benes Paristeıı Londraya 
gelmiştir. Y ~ni bir Çekoslo· ' 
vak hükumetinin kurulması 
için müzakerelere başlan· 
mıştır · Çekoslovak hükumeti 
Londra da teşekkül edecek 
ve Benesin başkanlığında oJa 
caktır. 

mez.,, ı••';--r~---~~-~~---~-"'~--~-~-----•••-•-H af ag gümrük muhafaza taburunun Yunanistan da 

Atina 22 A. A. - Bü-
tün Yunan gazeteleri, Ankara 
ittifakının şümullu manasını 
tefsire devam etmektedirler. 
Gazeteler, bu muahedenin 
Balkanlarda ve Akdenizde 
nizam ve sulhu tarsirı 
ğinde müttefikdirler. 

ltalyada 

etti-

Roma 22 A. A. - Ha
vas muhabiri bildiriyor: An
kara muahedesi, ltalyan mat 
buatının bütün dikkatini çek· 
mekte devam ediyor. ltalyan 
müşahitler, Türkiyeye karşı 
fevkalade kızğın olan Alman· 
yada büyük bir infiıtle rağ· 
men, Sovyet Rusyada Türki
yenin hattıhareketinin gayet 
tabii görülmekte olduğunu 
söyliyorlar. Yine bu meha· 
file göre, Türkiye ile Sov· 
yet Rusya arasında bir ihtl· 
laf çlkması muhtemel değil· 
dir. 

se-
nelik erzak iht(qaç listesidir 

Muhammen Muvakkat ihale gürıü 
Miktarı Bedeli teminatı ve saatı ihalenin n~ suretle 

Cinsi kilo Lira Kr. lira Kr. Şeker 3150 
945 88 yapılacağı 

Burgur 15350 1228 ~~ 10 26,10,939 Perşemle Sa:lO da açık eksil. 

Mercim~k 04975 0348 25 130 28 " ,, Sa:ll de " ,, 
Kuru ot 201800 8072 605 40 " " Sa:14 de " " 
Zevtinyaği 2125 850 " " Sa:l5 de kapalı zarf 

P 
63 75 27,10,939 Cuma Sa:lO da açık eksitl. 

irinç 8775 2544 190 86 ,, ,, Sa:ll de 1 
Kuru soğan4125 165 12 38 S " " 
Od 

,, " a:14 d~ 
un 925500 9255 694 13 S " " 

Arpa 270000 850
5 

" " a:15 de kapalı zarf 

N h 8 
637 88 ,, ,, Sa:16 da 

O ut 8 50 531 39 83 28 10 u39 · " " , ,7 cumrtesı Sa: 9 da açık eksil. 
Sadeyağ 3800 3534 265 05 S 
S b 4 2 

,, ,, a: 9,30 da,, 
a un 1 5 1237 50 92 81 ,, ,, Sa:lO da ,, 

Samdn 135500 2032 50 152 44 ,, ,. Sa:l0,30 da,, ,, 
Sığır eti 55000 9075 680 63 " 
Un 150000 12225 916 88 " " Sa:.11 de kapalı zarf 

,, ,, Sa.12 de 
1- Hata}' ~ümrük muhafaza taburunun senelik erzak ihtiyacı yukarıya çık~rılm;; 

_olup ~azılı günlerde Antakyada gümrük muhafaza taburu satmalma komisyonunca ~ 
ıh!llelerı yapılacaktır. Bu husustaki şa,·tnameler mezkur komisyonda her zaman ~ .. "I 
b'l' 0 oru e· 

ı ır. 

2 - .Muva~ket teminatlar lskenderun gümrükleri ~eznesine yatırılacak ve k p ı 
zarfl~ra aıt teklı~ m~lt~pları gösterilen saatlerden b~hemehal bir saat evelsine k:d:r• 
komısyona tevdı edılmış ve numara alınmış bulunacaktır. 


