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Parti Mü/et- Almanlar Holanda, Sovget 
/işimiz 

Dün~~0h:ı.~!d~erdiği· ler de Hindistan ·ve Letonga 
~;~ı:;~~~::!i" ~~!~ıııi~~.:~ /ı-:ı.dutlarına asker gı~ıyorlar 

Londra ve 
Moskovada 

Müzakereler muvaf
fakiyetle devam 

ediyor 
kut dün öğl~den sonra saat ~ 

• f 17 de Ankaradan lskenderu· Sovyet tahşidaiınıngayesi nedir? 11
' na gelmiştir. Profesör, isken· 

Moskova 5 A. A. -
Türkiye Hariciye vekili Şük· 
rü Saraco]lu ile Molotof ara 
smda müzakereler devam ut· 
mektedir. Saracoğlu dün Le· 
ninin mezarına bir çelenk 
koymuştur. Merasimde Tür· 
kiyenin Moskova büyük elçi· 
si ile Sovyet Rusyanm An· 
kara büyük el.;isi de hazır 
bulunmakta idi. 

deruıı istasyonunda başta Va· Rayhiştağ Meclisi bugün toplanacak ve Hitler bir nut\lk söyli-
; lirniz Şükrü Sökmensüer ol· yecek-Hitler Varşovada-Bir Alamn heyeti Moskovaya gidiyor 
il ına~ üzere p~rti ve. hük~met Paris5-Havastan:Holandadan tekliflerini tedkik etmiştir. tir.Bu heyc!tPalonyanın son taksi 

e~kanı, Beledıye reıslerı ve verilen habere göre Alman· Berlin 5 A.A.- Resmen mi şekline göre hududu kati 
&uzide bir kalabahk tarafından Iar, Poloyadaki a~kerleri· bildirildiğine göre Rayhiştağ surette trspit t>decekveSov· 
kar~ılanmışlardtr · nin büyük bir kısmını garp meclisi yarın(bugün) saatl 2 yt•llerle Almanlar arasında 

Parti Müfettişimiz istas· h · ki d k b 
. . cep t:sıne na e ere un· de içtimaa davet edilmiş!ir. eşya mubadelesi işini tanzim 

Yondu kendilerını karşılayan ları bilhassa Holanda hu· Bu içtimadaHitler bir nu~uk edecektir. 
r ~evata teşekkür eylemiş ve duduna yığmaktadırlar. Bir söyliyecektir. Amerikada hazıhk 

Valimizle birlikte Cümhuri· taraftan da Zilgfrid hattının Varşova 5 A.A.- Dün Nevyork 5 A.A.- Ame 

Londra 5 A. A. - Ge· 
neral Kizim Orbaym riyue· 
tindeki Türk askeri heyeti 
ile lngiliz harbiye nezareti 
arasındaki müzakereler de· 
vam etmektedir. Türk heyeti 
şerefine bugün harbiye neza· 

n Yet Halk Partisini tt-şrif ve B 1 'k h d d ·· · d ı.· k 
e çı a u u u uzerm e11;ı buraya gelen Hitler As erle merika hükumeti ordusu 

orada bir müddet isti~ah_at· kısmını da tahkim etmek ri teftiş etmiş ve Var,sova • ·· 1 · k · · 
· taıı sonra gece şehrımıze tedir iyi haber alan meha· nu motor eştırme ıçın aza· 

Rel · ı d · muharebelerine iştirak etmiş I mi faaliyete geçmiştir. 6mil-
mış er ır... . . . fil, bu hazırlıkların, Alman· olan ordular Hitlerin önünde yon dolar kıymetinde 329 Sayın Mufettışımıze hoş ) Holanda üzerinden k 

2 ld'l d · arın bir geçitresmi yapmıştır. son sistem tan ısmarlanmış 
k l ı er erız. Belçika ve Frunsaya geniş Berlin 5 A.A.- Bir Al- tır. Bunu diğer motörlü tec 

retinde parlak bir ziyafet 

arabzun mebusu mikyasta hücuma hazırlan· man Heyeti Cumartesi gü· hizat siparişleri takip edecek' 
şehrimizde dıkları kanaatindedir· Belçi · nüMoskovaya hareket edecek tir. 

verilmiştir. 

Denizlerde Alman tabtel· 
bahirlerinin faaliyeti azalmıı 
hatta durmuı gibidir. 

Tarabzun ~mebusluğuna 
11"Çilen Bay Şerif dün Parti 
Müfettişimizle birlikte Hata· a Yi\ gelmiştir. Hoş geldiler. 

• • 

Dikili f ela -
ket zedele-

• • 
rının 

Evleri yeniden yap
tırılacak 

lzmir 5 A. A. - lzmir 
Valisi, Dikili ve havalisiııde· 
ki zelzele mmtakasını geze· 
tek t<·tkikatta bulunduktan 
soıır,. buraya dönmüştür. Ev 
Itri yıkılan vatandaşların yu 
V~ları yeniden ve modern 
bır şekilde tekrar yaptırala · 
Caktır. 

İicar et Vekilimiz 
iyileşti 

Ankara 5 A. A. - Bir 
trı ... ı 

U\.ldettenberi hasla bulun · 
duğu için vazifeı,ine devam 
t:der:niyeıı ticaret vekili Cez 
~i Erçin iyileşmiş ve vazife 
11

''e devama başlamıştır. 
Türkiye gecesi 

~ Sovyetler bırliği Mosko· 
a _radyosu bir Türkiye ge· 
Cesı tertip etmi~ti r. Bu ak· 

, ~anı saat 21,15 le başlıya · 
·ilk konser bir !aat devam 
~dect!kt" l ır. 

•stanbulun kurtu-
luş bayraını 

lstıtnbutS- lstaırbulun kur 
llluş bayramı )'arın çoşkun 
ezaküratla kutlanacaktır. 
~ehepler, askeri kıtalar sa· 

~ 9,s e kadar Sultanahmet 
C} danında tcplanmış olacaı 

~r. Ilur~da, teftişi müteakip 
ı,ay saat onda Taksime gi
'ecek, <>rada nutuklar söyle-
ecek v . . 1 "k c geçıt resmı yapı a 

•it hr. 

ka hududundaki tahkimat 

da bu hücumu sitretmek için Fransado.· 
Jir. I . . . 

Londra S A.A - Alman· Sosya ist partısının 
larm Holanda nududunda bir k:ırarı 
tahşidat yapmakta oldukları Paris 5 A. A. _ Sos· 

haleri İngiltert:de çok çiddi yalist partisinin umupai kon· 
karşılanmışlar. lngiliz gaze· gresi dün bütün gün devam 
teleri şu cümleleri yazmakta· eden bir loplantıdan sonra 

dlrlar: bir karar sureti kabul et· 
'·Bitaraf bir toprağın in· miştir. Bu karar suretinde 

giltere tarafından işgali me\• bilhusa l#U cümle vardır: 
zuubahis değildir. Bunun için "Fransa, insani bir hisle 
Almanyanın telaşına lüzum Avrupa medeniyetini Hitle· 
yok. Biz vuruşursak F ran rizmin tasalfutundan kurtar· 
sa hududunda vuruşacağiz. mak için lngiltere ilf! birlikte 

Denizlerde 
Alml\n Denizaltı gemile· 

ri dün lngiltere sahillerinde 
Yunan bandıralı bir vapuru 
batırmışlardır. İspanya ban· 
dır ah bir vapur, kereste yük 
lü olarak lngiltereye gider· 
ken Alman denizaltı gemile 
ri tara fmdcln yakalanarak 
Alman limanlaı ına gö~üritl
müştür. 

Bir Fransız denizaltı gemi 
si bir Alman ticaret gemi· 
sini yakalıyarak Fransız li· 
manlarına götürmüştü . .ı 

Geçen bir hafta içinde Al 
manlar ancak 830 tonluk iü 
çük bir lngiliz vapurunu ba 
tırabilmişlerdir. 

lsveç donanması, kendi ti· 
caret gemilerini himaye için 
lsveç sahilleri boyunca kara 
kol gezmete baılamışhr. 

Kopenhagdan bildirilJijine 
göre dün bütün gün Norveç 
sahillerinden top sesleri du
yulmuştur. Helfiyolaud açık· 
larında bir deniz muharebe
si vukua geldiği tahmin e· 
dilmt":ktedir. Vaziyet bugün 1915 tekinin harbe girmiştir. 

tamamen tersinedir. Alman Polonya muharebesinde, l•--------------nmı• .. -••••• 
yanın yeni bir muhuebe tar Rusya, tarihin kaydetme· 
zı tatbik etmek istediği an· diği igrenç bir hiyanet irti· 
)aşılıyor. Bunu pek yakında kap eylemiştir. Harp ve ni· 
öğreneceğiz,, hayet kati zafer, Fransayı 

Moskova 5 A .A.- Ha her türlü tehlikeden kurta· 
vas ajansı bildiriyor: Hin· racaktır. En az 45 senelik 
distan hududuna 300bin as· bir barış temin edecek hale 
ker tahşid ettiklerine dair çı· gdinciye kddar harbe devam 
kan haber teyid eJilmemek- edeceğiz. Sosyalist partisi, 
tedir. Karlarla mestur olan Çemberlaynm Avam Kama· 
bu mıntakada askeri harekat rasındctki beyanatıııa kaydsız 
yapılması çok güçdür. şartsız iltihil.k etm~ktedir. 

fahşidatın aslı varsa, bu Daladyerı in nutku ve 
İngiltere~ ~e Fransayı sut Fransız matbuatı 
ha icbar etmek için alman Paris 5 A. A. - Bütün 
bir tedbirden başka bir şey Fransız matbuatı dün Dalad

değildir. yenin parlamentoda söylediği 
Moskova SA.A.- Leton nutku alkışlamaktadır. Fran· 

ya Hariciye Nazırının üç gün sız matbuatına göre, gerek 
müzakereden sonra ta} ya· Çemberlaynm ve gerek Da· 
re ile memleketine dönmesi Jadyenin söylediği nutuklar, 

üzerine Sovyetler Letonya Fransız -- İngiliz fikir birli· 
hududuna 20 fırka asker yığ ğini meydnna koyduğuna 
mışlardır. Letonya Harici işaret etmektedirler. 

ye Nazırının Sovyet teklifle· U f b/ ~ >J [ • 

rini kabuldt göst~rdiği muka n arp e ıg erı 
vemet üzerine bu t~dbirin Dünkü Fransız harp tebli· 
alındığı söyleniyor. ğindern: Harp cephesirıde nis 

Diğer taraftan Kovnoda l bi bir sükun hüküm sürmek 
bildirildiğine göre, Letonya te ve arasıra pusu muhare· 
nazırlar meclisi bugün fev· heleri olmaktadır. Düşmanın 
kalade bir toplantı yaparak dün gece yapmak istediği a· 
Moskovadan dönen Hariciye ni bir baskın te§ebbüıü püs 
Nazırını dinlemiı ve Sovyet kürtülmiiJtür! 

EN SON DAKiKA 

Askeri heyetimiz şeref ine 
Bu akşam bir ziyafet daha veriliyor • 

Londra 6 A: A. - lngiliz milli müdafaa nazırı tara· 
fı·,dan İngiltere hükumeti naınına dün Türk askeri heyeti 
şerefine verilen ziyafette birçok lngiliz ve Fransız yüka~k 
askeri erkim, hava mauşalı, deniz amirah, Fransa ve Tür· 
kiye büyük elçi!eri hazır bulunmakta idi. 

Avam kamarası namına da bu akşam Türk heyeti şe· 
refine muhteşem bir ziyafet verilecektir. Bu ziyafette 
Lordlardan başka, Mareşnl Bird Vud, Hariciy~ müsteprı 
ve Türkiye Büyük Elçisi de davetlidir. 

SQvyetlerle Letonya arasında imzala~ 
nan anlaşma 

Moskova 6 A. A. - Letonya ile Sovy~t Rusya ara· 
sm3a bu sabah beş maddelik bir anlaşma imzalanmışhr. 
Bu muahede şunları ihtiva etmektedir: 1 - Her iki 
memleket bir Avrupa devleti tarafından bir hücuma uğ• 
rarsa, birbirlerine karşılıklı surett~ yardım edeceklerdir. 
2 - Sovyetler birliği Letonyaya miiHid şaraitle silah 
ve harp levazımı verecektir. 

3 - Sovyetler, Letonya Limanlarında askeri üsler ve 
Letonya topraklarında bava istasyonları kuracak ve a1 

keri garnizonlar tesisine hakkı l)lacakhr. Bundanbaşka 
Letonya sahillerine Sovyet topları da yerleştirmeğe hak 
kı vardır. 4- Her iki taraf birbiri aleyhine bir muahe
de imzalayımayacaktır.5- Muahede on sene müddetlidir 
ve alh tün zarfında tasdi~ ~l~~a~a~ !eati olunacakbr! 



Bizim vazi-
yetiıniz 

Türk kudret ve azmini 
ve bu aı.im kudretin mahsulü 
olan Türk inkılabını, tarihin 
sayf ala ı mı dolduran herharı· 
gi bir savaş veya muvaffaki 
yet lı.1tırasile ölçmek affedil 
nıez bir saygısızlık tezahü · 
rüdür. 

Her şeyden önce bütün 
dimağlarda tespit edil · 
mesi g ereken nokta şudur 
ki : Türk inkılabı ; Türkün 
bugünkü v~ istikbaldeki si -
yasi v~ içtimai bünyesinin 
selabet ve selametini muha
faza etmek gayesinin doğur· 
duğu kuvve tli bir ileri ham· 
le demektir. " saltan et dev
ri ., adım taşıyan uzun bir 
mazinin teksif ettiği bütün 
seyyieleri: bütün gerilik ve 
çirkinlikleri ortadan kaldır · 
mak suretile yapılan bu ile
ri hamlenin muvaffakiyetini 
temin eden yegane vasıta; 

halkın hükumete karşı gös · 
terdiği emniyet, yani kütle · 
nin şefıerinin kudret ve 
dehalarına karşı besledikleri 
haklı ve sarsılmaz iti mattır . 

Halkta bu itimadın tees
süsü için her ş eyden önce o
nu idare edenlerin çok sağ· 
lam bir karaktere ve sarsıl · 

maz bir iradeye malik bu · 
luıımaları icap eder . 

lliz: memleketin en buh· 
ran!ı dt!vrinde vatandaşların 
önüne dü~erek evvela ona 
kurtuluşun, sonra da inkıla
bın yolunu gösteren şefle· 

rin dehalarından şüpheye 

düşecek aramızd.:t bir tek 
ferdin bile ınevcud olabile · 
c.eğine ihtimal vermiyoruz. 

• 
"/ngiltere ne 

şartla 
Sulh yapabilir,, 

İngiliz halkı üzerinde bü
yük tesir ve itibarı bulunan 
dini erkandan Y ork ba~pis· 
koposu Londra radyosunda 
verdiği bir nutukta İngiltere 
nin polonyanın istiklali dola 
yısile harbe girdiğini ve bu 
nunher hangi diğer bir maz 
lum memlekette olabi!eceği· 
ni söyledikten soara İngilte 
renin bu beşeri sulh ve ade 
let gayesinde muvaffak ola 
bilmesi için iki şarta dikkat 
etmesini tasviye etmiştir . 

1) Hitle r ve hükumeti ile 
sulh yapmamak, 

2) Diğer bir Alman nükii 
meti ile sulh yaparken İngil 
tere için hiç bir istifade , Ü· 

mit etmeyip Alman .hakkını 
da tezlil etmek niyetinde ol· 
madığını göstermek. 

York başpiskoposu Rayş· 
tağ yangınındanberi sıra ile 
1935 lt! mizleme hareketi, Dol 
füsün katli, Yahudilerin taz· 
yik ve tehciri gibi bir çok 
vakıaları sayıp dökerek, bü
tün bunlardan, en iyi Alman 
!arın hicap duyduklarını ila
ve ettikten sonra yeni sulh 
mevzuuna geçmiş, fakat an· 
cak Nazi olmıyan bir Alman 
hükumeti ile ydpılacak olan 
sulh müzakeresinde her şey 
den evvel Çeklerle Lehlerin 
hakkı gözetilmesi icap etti· 
ğini söylemiştir. 

Y ork ba~piskoposu bir 
"Avrupa federal birliği,, ku· 
ru lmasını tasviye. etmektedir. 

F dkctt bu birliğin kurulm :uı 
için (!vvela sulhun temin e· 
dilmesi )azı mdır demektedir. 

lugiliz b1şpiskoposu sözle 
rini "şayanı itimat .. diye tav 
sif ettiği bir Alman hü'<iime 
ti ile sulh yapıiabileceğini 
tekrar ederek bitirmiştir. 

f ürk zekasını, Türk ikti
dar ve kabiliyetini, kısacası 
Türkün maddi ve manevi 
gücünü temsil eden şeflerimi 
zin her sahada verdikle, i 
örnekln; en gür dimağlar • 
daki tereddütleri bile silebi· Ası n ehriııde 
lecek bir vuzuh ve azamet 
ta~ımaktadır. • Bulunan cesedin ka· 

13innenalt>yh son Avrupa tilleri yakalandı 
buhraııı münascbetile bizim Evvelki güra Meydancık 
va:ziydimizin ne olabileceği· köyü yakınında ve Ası nehri 
nı takdir e tmek hususunda kenarında bir cesedin bu
miişkülfıta ve kararsızlığa düş lunduğu ihbar edilmiştir. Ha· 
mek istidadını gösteren şu dise mahaline giden müddei 
noktayı k ıtiyetle anlat • umumi muavini Kemal Eren· 

1 mak isteriz ki memleketin le hükumet tabibi Cavid 
mukaddı;ratını ellerinde tutan Yurtman cesedi muayene 
lar, bundan, çok daha müş· ve tahkikat yapmışlardır. Bu 
kül şartlar içerisinde bulu· tahkikat neticesinde ölünün 
nan yurdu lmgünkü hakiki Meydancık köyünden Abdul
i.stikla!ine ve şerefli inkı labı· lah oglu Süleyman olduğu 
na eriştiren kimselerdir. Bu ve maktulün tarlasmda çift 
vaziyet karşısında biz·m için ı.ürerken başmda:ı pıçakla 
vaki bir sulh ve refah dev· vurulduktan so:ıra ayağına 
resinden başka bir hayat taş bağlanarak nehre atıldığı 
sistemt mevzuu bahis değil anlaşılmıştır. Katill~r d~rhal 
dir. Çünkü Türk mille ti" her 1 yakalanarak adlit~Y~ teslim 
tehlikeyi önlüyebilecek kadar o!unmuştur. 
kuvvetli ve Türk askerinin 
süngüsü her savleti durdura· 
r;ak kadar keskindir. 

Salahattin KUTLU 

Elektrik c:eryar: ı 

Elektrik idaresinden: 
He r pazar günü sabahııı 

altısmdan 11 buçuğa kadar 
postalarda temizlik yapılaca· 
ğından elektrik ceryanı ke· 
silecektir. 

Yaralama 

Reyhaniyenin Efnir mahal 
lesindeıı Mehmet oğlu Mus· 
tafa kıskançlık yüzünden 
akrabalarından cuma karısı 
21 yaşlarında Emin~yi orak· 
la muhtelif yerlerinden ağır 
surt'tte yaralamıştır. Yaralı 
hastaneye ve suçlu cürüm a 
letile birlikte Adliyeye sev· 
kedilmiştir. 

YENllilJN 
~ 

-.....; 

Küçük 
Haberler 
- lngiltere hükumeti bi-

taraf memleketlere gönderi
:lecek eşyayı, harptt!n evvelki 
miktarı geçmemek şartile, 
hususi müsaadeye tabi tut 
ıı:ıuştu. Yalnız, Türkiye, ame 
rıka Fransa, Portekize gönde 
rilecek eşya bu kayde 
dahil olmayıp serbestçe ihraç 
edilebilecektir. 

- lngiliz lirası, Ameri 
ka borsalarmda yükselmf'ğe 
başlamıştır. 

- - Romanyada bulunan 
Polonyanın eski hükumet 
azası, Yugoslavya hududunun 
500 kilometre garbinde kü 
çü.k _bir şehre hareket eyle 
mıştır. 

Almanyanın bitaraf dev· 
!etleri bir ticaret konferansı 
na davet edeceği haber ve 
rilmektedir. 

Bu konferansta, Almanya 
il~ bitaraf devletler arasın • 
da eşyamübadelesi için Dok 
tor Şahtın bir projesi görü· 
şülecektir. __,., .......... ~-------.-.ıı .... _ 

İLAN 
Antakya' inhisarlar Başrnü· 

"düdüğünden: 

Sümer Bank 
Gemlik sunğipekf abrikasında 

TOPTAN VE PERAKENDE~OL~RAK SATıŞA ÇL· 
KARILMJŞ BULUNAN VE BOBıN (KONıK VEYA 

ALEKSANDt..R) HALİNDEKı 
Sun'i ipeklerin .fiatları aşağıda ~?Ös{erilmiştir: 

Bu fiatlar, fabrikada ambalajlı olarak teslim şartiyle 
muteberdir. Bir veya muhtelif denyel~rdc::n bir ay zar· 
fında çekilmek şartiyle 1000 kilo veya daha fazla mik
tarlar için bu Hatlardan 200 denyeye kadar (dahil) yüzde 
8,200 denyeden yukarı olanlardan da yüzde 10 tenzilat 
yapılır. 

Siparış vo::rmek istiyenler doğrudan doğruya fabrika· 
mıza müracaat edebilecekleri gibi lstanbulda yerli mallar 
pazarlaı ı müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
Den· Kalitesi Perakende Den· Kalitesi Perakende 
Vesi Kg· satış fiatı yesi Kg. salış fiatı 
60 1 540 Kr. 250 1 460 Kr. 

11 530 ti 11 445 
" 111 51.0 " 111 430 
" 1 530 300 1 445 
" 

·ıs 

11 520 " 11 415 
" 111 510 " 111 400 
" 100 1 520 it 350 1 425 ,, 

11 505 ,, 11 415 
" 111 490 il 111 400 
" 1 505 " 400 u 415 120 

11 490 " 11 400 
111 435 " 111 390 

1 500 " 450 1 400 
" 11 485 " 11 390 

111 470 " 111 380 " 
1 485 " 500 1 390 " ,, 

150 

180 
11 470 " 11 380 

" 

lmt 

lisi 
tin 
aç 
kar 
heı 

liat~ 
}'o 

sın 

SlC 

ba 
Iay 

lskenderundan Antakya, 
Kırıkhan, Y ayladağ ve Rey- 200 

111 450 ., 111 370 
1 470 ,, 600 1 370 " ille 

ıı 450 ,, 11 350 " hal haniyeye gidecek ve mahaller· 
den İskenderun ambar ve de 
polarma gelecek mamul tü· 
tün, yaprak tütün, bilumum 
ispirto ve ispirtolu içkiler 
gıbi inhisarlara ait her nevi 
eşya şartnamesi mucibince 1 
teşrinisani 939 tarihinden 31 
teşrini evvel 1940 tarihine ka 
dar bir sene müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

,, . 
111 435 ,, 111 330 tın 

" ild 

ilan iki Hay< n kolcu isteni· lu 

Nakledilec~k bu mevadın 
beher kilosunun muhammen 
nakliye ücreti 50 santimdir. 
1-lhale 31 teşrinievvel 939 
tarihinde sa.ıt 14te Antakya 
lnbiurlar Baş Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyon huzurun 
da icra olunacaktır. 

Ha~ay Sy. J. Piyade: Alayı 
ihtiyacı için (3100 · 3500) ki 
lo gazyağı eksiltme suretile 
21, İkinci Teşrin 939 Cümar 
tesi günü saat 11 de Antak
ya kışlasında Jandarma alay 
karargahında satın al· 
ma komisvonunca satın alı-

nacaktır. 
Taliplerin şartım .neyi gör 

m~k ve almak için mezkur 
alay levazımına ve ilıale gü· 
nü 47 lira 25 kuruşluk mu· 
vakkat teminat makbuzile ka 
misyona miiracaatları 

yor 
Reyhaniye ve Ordu güm· 

rükleri için orta mektep me· 
zunu iki Bayan kolcu imti· 
hanla alınacaktır. 

imtihan neticesinde ehli· 
yelli görünenlerden Hatay 
hükumeti zanıanıııda güm· 
rükte çalışanlar tercih edile 
cektir. 

9, 10,939 pazartesi günü sa 
bah saat dokuzda imtihan 
yapacağından isteklilerin ilan 
edilen gün ve ,saatte ellerin 
de bulunan belğelerile birlik 
te İskenderun gümrük Baş· 
müdürlüğüne müracaat etme 
leri. 

m 

2-Muvakkat teminat akçası 
157 lira 12 kuruştur. Temi· 
nat ya nakden veyahut Ban· 
ka mektubu olarak kabul edi 
lecektir. 

misyona ibraz etmeleri lazım 
dır. 
4- BuBabdaki şartnamey1 gör 
mek ve fazla taf si lal almak 
istiyen!erin Antakya Kırıkhan 
Reyhaniye Vr! Yayladağ inhi 

Kayıp tastikname ica 
22, 6,939 tarihiPde Hatay ~e 

Erkek Lisesi yedinci sınıfmdaıı ~ıf 
aldığım tastikııam~yi kaybet· 

sarlar idarelerine müracaat 
)arı 

§e 3-Taliplerin nıuayyf.n olan 
gün ve saatten evvel temiııa 
tını Başmüdürlük veznesine 
teslim edip makbuzunu ko 

tim . yenisini alacağımdan 
eskisinin h~kmü olmadığını 

5~10- 939 ilan ederim. Mehm ~d Güler tıi 

Antakya CümrÜk muhafaza toburunıın ~~ 
senelik erzuk ihtiyaç listesi ~~ 

Miktarı Muhammen bedel Temin<> lı muvak1,:ıtası ihale günü Ne suretle la 
Kilo Lira K. Lira K. ve saati yapılacağı 

Cinsi 

Şeker 3150 945 70 88 16. 10. 939Sa.10da A . eksiltrll( 
Bulgur 15350 1228 92 JO ll:i. 10. 939Sa.llde ,, 
Kuru fasulya 14475 1737 130 28 16. 10. 939Sa .14d~ ,, " 
Mercimek 4975 348 25 26 12 16. 10. 939Sa.15de ,, " 
Zeytin yağ·ı 2125 850 63 75 17. 10. 939Sa.10da ,, " 
Patates 11900 952 71 40 17. 10. 939Sa.llde " 
Pirinç 8775 2544 75 190 86 17. 10. 939Sa.14de " " 
Kuru sof~an 4125 165 12 38 17. 10. 939Sa.15de " " 
Nohut 8850 531 39 83 18. 10. 939Sa.10da " " 
Sadeyağ 3800 3534 265 5 18. 10. 939Sa.l lde :: " 
Sabun 4125 1237 50 92 81 18. 10. 939Sa.14de ,, " 

tıa 

illi 
A 

I<· 
to Saman 135500 2032 50 152 44 18. 10. 939Sa.15de ,, :: 

Kuru ot 201800 8072 605 40 19. 10. 939Sa.1 lde Kapalı zarf :Ya, 
Odun 925500 9255 694 13 19. 10. 939Sa.15de 11 1 
A " » r\ 

rpa 270000 8505 637 88 19. 10. 939Sa.16da ., ,, 
Sığır eti 55000 9075 680 63 20. 10. 939Sa.1 lde :, ,, 
Un .. 1.?0000 12225 .916 88 20. ı.o. 939Sa.15de :, ,, 

1 • Hatay gumruk muhafaza taburunun senelık erzak ( on ma) ıs 940 nıhayttine kadardır. } lhti.>. •acı 
yukarıy.a çıka.rılmış olup yazılı günlerde Aııtakyada gümrük muhafaza taburu satın alma komisyo· 
nun~a . ıhalelerı. yapılacaktır. Bu husustaki şartnameler me::zkiır komisyonda her zamaıı görülebilir. 
2:: 1 a~ıp ~angı erz~kl~rı~ ~-halesine ~ire.cekse o erı.aklar için gerekli teminatı mu vakkntayı (skendeı uıı 
gumruklerı. baş . mudurluğ~ ınuhaseoeı,ıne yatıracak ve hangi ihaleye ait olduğunu teminat makbu 
ıunda tasrıh cttırecek ve ıhale saatinden önce komisyona müracaat edeceldir. 


