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Menemencioğlu 
A vrupaya hareket ediyor 

liariciye Genel Sekreterimizin riyasetin
deki Heyet Fransa ve İngilteı e ile yeni 

müzakerelerde bulunacak 
~ Ankara 19 A. A. -
tansa ve lngiltere ile akde 

di!~rek alakadar hükumetler 
te tastik olunan ve meriyet 
~evkiine giren Ankara pak 
k~11l }~ab~tı~dan olarak ~ez 
Ur ıKı hukümetle bazı tıca· 

ti Ve iktisadi meselel~ri mü 
~kere etmek üzere Harici· 
)c Genel sekreterimiz Bü· 
~ Elçi Numan Rifat Me • 

•• 
Uçüncü 

~ . 
lln iversiteınız 
Sivasta kuruluyor 

1 
• Ankara - Maarif Veka 

,ctınin Şark vilayetlc:-rinde 
~Çiincü üniversiteyi kurmak 
1
fo1 yaptığı t~tkikler sona 
k"rrıiştir. Üniversite Sivasta 
Urulacak ve bu surt!tle ls · 
~nbuı Ankaradan sonra 
ij .• ' 
Çuııcü üniversite olacaktır. 
Şark üniversitesinin plan 

1
ilt1 hazırlanmıştır . Şimdilik 
~b fakült .. si kurulacak ve 
t u suretle memleketin dok 
0ra olan ihtiyacı karşılana· 
~~ktır. Üniversitenin profe · 
' 0r ve döçt:nt kadrosu ha· 
~it lan maktadır. 

Fro:nsaııın 
l\ı1oskov a Eıçisi 

Ankara da 
Ankara 1~ - Fransa -

~ın Moskova büyük elçisi 
~ajyar Paristen buraya gel 
l)}\ştir. Büyük Elçi bir müd 
dettenberi Pariste izinli ola 
!'ilk bulunmakta idi. B Y 
~ajyar şimdi Karadeniz yo 
lıle Moskovaya gitmek üze· 
te lstanbula gelmiş ve bu 
fıtsattan istifade ederek dev 
~t - - k .. adamlarımızla goruşme 

li~ere Ankarayı da ziyaret 
Ctıniştir, 

Yalan haber 
Ankara - Anadolu Ajan 

&ı te-bliğ ediyor : 
Son pos•a gazetesi, mu 

.\ıa22'lf ask~rlik müddetinin 
•k· ı seneye çıkarılacağını ve 
tıilkdi bedelin ilgasına karar 
~erildiğini yazmıştır. Bu ha 
erin asılsız olduğunu beya 

~il Anadolu Ajansı mezun 
llt. 

Ankarada kar 
Anka~a 19 A. A. - Yur 

~un. birçok yeı )erinde bere 
D-~lı )ağmur yağmaktadır. 

Un akşamdanberi Ankara 
\ıe Konya havalisinde kar 
~aitJıağa başlamıştır. 

nemencioğlunun riyasetinde 
bir heyet yarın Avrupaya 
hareket ed~cektir. 

Hariciye, lktisad ve Tica 
ret vekaletlerinin müm~ssil
Jerindtn mür ~kkep olan he
yet Paris ve Londrada Fran 
sa ve lnf{iltere hükumetleri
le müzakerelerde bulunarak 
yeni anlaşmalar imza edecek 
krdir. 

Fransaya 
40 milyon franklık 
kuru sebze sata -

" cagız 

Ankara 19 A. A. 
Hükumetimizin bir çok gıda 
maddelerile zirai mahsull~ri 
mizin ihracın.ı miısaade et • 

mesi piyasada büyük bir can· 
lalık husule getirmiştir. 

Diğer taraftan Fransa 
hükumeti, Türkiyeden 40 
milyon frank kıymetinde ku· 
ru sebzenin F rat' sa ya idh ... ~ 
line müsaade etmiştir. Bu 
müsaade üzerine birçok ih· 
racatçılar Fransız firmalari le 
derhal muhabereye girişmiş· 

lerdir. 
Bwıdan ba~ka İngiliz f:r

maları da Türkiyeden kuru 
sebze satın almak için Türk 
firmalarile temasa gt-çmiş 

bulunmaktadırlar. Bu günler 
de geniş wikyasta ihracat 
muamelelcrinin başlıyacağı 
anlaşılmakta \'e piyasad" 
yerli mahsullerin kıymeti 
hergün biraz daha yükselmek 
tedir. 

İzmir 19 \. A. - lzmir 
ile ltaıya limanları arasında 
ltalyan vapurlarının tekrar 
mutad seferlerine başlaması 
dolayısile dün jzmir limanı 
na gelen ilk İtalyan vapurun 
da büyük bir ziyafet veril 
miş ve bu ziyafette Vali, 
Belediye Reisi ve güzide 
bir kal:ıbalık hazır bulunmuş 
tur. 

Yataklı vagonla ... 
da ttnzilat 

Ankara - Münakalat 
vekaleti ile yataklı vagonlar 
şirketi arasında devam eden 
müzakereler neticelenmi.'j 
ve yataklı vagon v~ yemek 
fiatlarının yüzde 20 ilt" 25 
araı ında indirilmesine karar 
verilmiştir. 

fıu kararın tatbikine önü 
müzdt-ki birkaç gün içinde 
başlanacaktır. 

Milli Şef imiz ' 
Bir memleket s ~
yahatine çıkıyor 
Ankara - Milli Şefimiz 

Cümhurreisi ismet lnöııünün 
yakında bir memleket seya· 
hatine çıkması ihtimalinden 
bahsedilmektedir. Milli Şef· 
in bilhassa şark vilayetlerini 
ve bu arada Erzurumu da 
ziyaret etmesi muhtem~ldir. 

Dahiliye 
Vekili 

Yakında Hatayı 
ziyaret edecek 
Ankara Memleket da 

hHindeki tetkik seyahatinden 
Ankaraya dönenDahiliyeveki 
li Faik Ôztrak yakında ce · 
nup vilayetlerimizde yeni 
bir tetkik seyahatini Hataya 
kadar temdit edecektir. 

Romanya ve 
Almtınya mii

nasebatı 
Henüz bir anl, şma 

ya varılmadı 
Bükrtş 19 A. A. - Al

manya hükumeti, Romanya 
daki mahsulatı ·satın almak 
içiıı Romanyaya piyasadan 
yüzde 011 beş fazla fiat tek
lif etmektedir. Fakat bedeli 
peşin para olnnyan bu tek· 
lifi Romanya kabul etmemiş 
ve bu yüzden iki hüı umet 
arasındaki ticari müzakel"e· 
ler suya düşmüştür. Almanya 
mübadele esasını kabul <'t· 

mesi için Romanyayı tazyika 
dvam etmektedir. 

İsviçrede tt, dbirler 
Bern 19 A. A - ls.viç

re hükumeti, şimdiki beynel
milel kararsızlık devam et· 
tiği müddetçe ordudaki ef
rada izin verilmemesini em· 
retmiştir. 

Bir Holanda vapuru 
batınldı 

Londra 19 A. A. - İçe· 
risinde dört yüz yolcu bulu· 
nan 8500 tonluk bir Holan· 
da vapuru Şımaldenizinde 
torpile çarparak batmıştır . 
Vapurun bir Alman denizaltı 
gemisi tarafından torpillen· 
diği de söylenmektedir. Ge
mideki 400 yolcudan 250 si 
kurtulmuş, 150 si batmıştır. 
Kurtarılarak lngiliz sahilleri
ne çıkarılan 250 flaketıedt> 
içinde birçok ağır yaralılar 
da vardır. Geminin nasıl 
battığı hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Harp başladığındanberi 
Rovayal Ok İngiliz zırhhsın· 
dan sonra en büyük deniz 
faciasının bu olduğu bildi-
rilmektedir. 

Türk-Sovget mü· 
zakereleri 

Yakında tekrar başlıga
cal<. mı? 

• 

3ofya ve Belgrad radyolarına göre, Sov
yetlerin m1izakerelere tekrar başlamak 

hususund~ki teklifi hükfımetimjzce 
kabul edilmiş 

Belgrad ve Sofya radyo· 1 betlerinde hi :bir değişiklik 
!arının vardiği bir habere gö husule getirmemiştir. Harici 
re hükfimetim\zle komşu ve ye Vekilimiz Şü~rü Saracoğ· 
dost Sovyetler hükumeti ara Ju da Moskovadan ayrıldık 
sındaki müzak er el ere bıra- tan sonra Moskovada üç haf 
kıldığı yerden yeniden de- ta devam eden müzakerele· 
vam olunması için Sovyet rin . durması inkıta mahiye· 
hükumeti hükfimetimize tek· tinde olmadığını ve ileride 
lifte bulunmuştur. müzakerelere devam olunabi 

Sofya radyosunun bildir· leceği11i söylemişti. Bu iti· 
diğine göre müzaket el ere barla Belgrat ve Sof ya rad
Moskovada devam olunması yolannın verdiği haberler 
nıhükumetimız kabul etmiştir. üzerinde duraklamak iktiza 
Halbuki Belgrad radyosu Ha eder. 
riciye Vekilimiz :$ükrü Sa· Diğer taraftiln. Bulgar 
racoğlu ile Sovyet murahhas- ga1.eteleri d~ Rusya ile Tür 
lan arasında müzakerelere kiye arasında müzakerelere 
Ankarada i devam: oluna yeniden başlanacağına dair 

cağm1 bildirmişti. bir kaç gündenberi nıuhte-
Esasen,TürkJngiliz Fran lif yabancı membalardan al

sız paktınm imza.lan:nası Sov dtkları haberleri neşretmek 
yetlerle olan dostluk münase diri er. 

EN SON DAKiKA 

lngiliz Harbiye 
Nazırı ,. 

Majino h1ttında tet'<ikat yaptı 
Paris 20 A . A. - Cephede mevzii topçu faaliye· 

tirden ba:jka bir şey yoktur. İngiliz Harbiye Nazırı 
Hor Bclişa Majino lıattının lngiliz mıntakasım gezmiş 
ve tanklaı a karşı kurulan seyyar maniaları teftiş ve tei· .~ 
kik eylemiştir. Hor Belişa, teftişten sonra Frnnsız ve A
Amerikan gazetelerine beyaııatta bulunarak ordunun mü· 
kemmel teşkilatından ve havanın fen1 olması ıa rağmen 
büyük bir canlılık gördüğünden memnun olduju"nu 
söylemiştir. Nazır, Daladye ve General Gamlen ile gö • 
şecektir. 

Paris 20 A. A . - Fransaya ge!ecek olan Kanada 
ftrkasının kumand Jnt beyanatta bulunar.~k Jemişdır iri: 

"Kanada askerleri tam bir şevkle Fransaya gitmek· 
tedirler. Askerler çok temkinlidir. Halbuki 914 de ise 
KanaJa askerlerinin fazla sergüz•!tçi tavırları Vctrdı.Kana
da fırkasının tcslihatı, lııgiliz fırkalarının teslihah kadar 
mühemme!dir. Kanada fabrikalarmda büyük toplar da imal 
edilmektedir.,, 

Bir İtalyan ve bir Yugoslav vapuru batta 
Londra 20 A. />., - 6375 tonluk bir Yugoslav vapu· 

ru şimaldeııisindt: bir Alman torpiline çarparak ?atmış
dır. ıtalyan Bandıralı ••Garaçya,, vapuru da Şımalde· 
nizinde ve İngiliz sahillerinden 7 mil uzakta bir Alman 
torpiline çarparak batmıştır. Mürettebatından 3Q kişi lngi· 
liz vapurları tarafından kurtarılmıştır 

Londra radyosu bu akşam tiirkçe neş 
riyala başhyormuş 

Londra radyosu bu akşamdan itibaren T irkçe neşriyata 
başlıyacaktır. Sacıt 18,55 te başlıyacak olan bu neşriyat 
bu akşam Londra Büyük Elçimiz Tevfik Rüştü Arasın 
kısa bir nutkile açılacak!•!. i . 
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Dün gece Cephelerde ilan · Elektrik Şirketi hissedtır-
Fındık büyükliiğiinde Hava faaliyeti arttı ıskenderun Hastanesinin Jarılll fop/ anlıya davef 

dolu yag"' dı Paris 19 A. A . _ Cep· 1939 yılı ihtiyacı olan ilişik Ş 
henin muhtelif noktalarında listede Cins ve miktarı ya- irket statüsünün 34 üncü ve ilaher maddeler~ne göre 

Çiftçinin dör• gözle bek- k I" d zıh 31 kalemden ibaret olan " Antakya Elektrik Şirketi ,, idare m~clisi, .,hissedasları-
lediai yag" mur d ün sabaha dün hava faaliyeti fev a a e 3 n· . . k" 939 

c. D b·ı· k. yiyecek azami miktarının nı ırıncı anım pazar günü öğleden evvel tam karşı başıanlış Ve bu .. tu·· rı gu··n artmıştır. ene ı ır ı mu· 11 d H 1 t " C . 'f 1 k b 
b 1 d tahmin olunan bedeli 4709 saat e a ep e ezayır ve unus 3dn ası ,, ina-

hemen fasılasız olarak devam b~a::•:a~:ı~c.r ~~:~~ıcıngili~ lira 59 kuruştan ibaret olup sında akdedilecek f c::vkalaıle umuıni toplantıya davet eder 
etmiştir. Hava akşama doğru bü}ük hava muharebeleri her bir cins ayrı ayrı açık Müzakereler ruznamesi 
fenalaşarak fırtınanın şid- l F h eksiltmey"! 20 - 11-939 ta· 1- Suriyede Fransız Cümhuriyeti Yu .. ce Komiser·ı ıarafın · deti artmış ve saat 9 d'! sağ· 0 mamıştır. ransanm emen , 

her tarafında dün Alman' rihinden itibaren konulmuş· dan verilen emir üzerine şirkete ait teessüsat ve malze-
( nak halinde ve fındık cesa· tur. menin Türk otoritelerine ded r ve teslim edildi'yi hakkın-

metinde dolu yag" magv a b.ışla- tayyare leri çok yüksekten da beyanat. o 

l l d Al 2- Eksiltme 4 - 12- 939 rnışhr. Onbeş dakika kadar uçuş ar yapmış ar ır. man· 
b. k şehı0 rler·ı pazartesi gu··nu·· saat 15 te 2-Şirkete ait mezkür teessüsat ve malzemenin ter!:·ın-devam eden bu dolu neti- yanın •rço .. 

[ cesindl! bütün sokaklar ve üzerinde de Fransız ve İngi· hastane binası içinde topla- den dolayı muadil karşılık eld ::: edilmesi için, lazımgelen 
ı . t l · k ·f 1 nacak olan komisyonda yapı salahiyetin idare heyetiııe veıı.lmesı· n' akkın·la ' damlar dolu ile örtülerek ız ayyare erı eşı uçuş arı ' 

t kt O a do··nm ··şı lacaktır. 3-Şirket merkezinin nakli, işbu nakli i.:raya ve mah bem beyaz bir halt! gelmiş yap ı an s nr u er-
d. 3 tsteklilerin yüzde 7.5 dut bir idar~ servisinHalepte teşkiline dair heyeti idareye bulunuyordu. ır . 

H ·k· ı k t t muvakkat teminat akçasını salahiyet verilmesi hakkında. Hava bu sabah açmış er ı ı mem e e op· 
ki ·· · d l b veya banka mektubunu ha- 4 - H .!yeti idare azaları istif ası hakkında ve güneşli bir hava orta· ra an uı.erın e yapı an u 

1 d h. b. b b ı milen müracaatları lazımdır. 50 Heyet idarei azaları tayinen tasdiki lığı ısıtmıştır. UÇU? ar a ıç ır om a atı · 
4 - Şartnameyi anlamak Statünün 47inci m:ıddesinc e her hissedar favkalade u· LJatayın kur- mamıştır. n j ç 1 l k istiyenlerin her giin saat8 12 mum\ toplantıya !ştirak hakkı vctrdır,hisse s enedatının ade 

tu "uş jı· T.mı· eKOS OVQ - ve 13-17 ye kadar hastane dine itibar olunmaz. 
1. ı 1. ~ idarisine müracaatları ve İs· Hissf:daran, toplantı salonuna girmeden evvel eshamlarını ~ 

Büyük bir rağbet yada teklilerin belli gün ve saatte ilmuhaber mukabilinde depo halinde tediye eylemelidirler 
görüyor Neler oluyor? ticaret odası vesikası ile bir- Halap 14 ikinci teşrin939 

H A k likte komisyona müraccatları Şirket idare heyeti atayın navatana a· Paris 19 A. A. - Havas ilan olunur. 
vuştuğu 23 temmuz gunu Ajansı Avusturya hududundan l Aııtioche Electriq ue J 
yapılan bütün merasimi gös· istihbar ediyor: Azami miktar Asgari miktar Avis de Convocation 
teren kurtuluş filimi bayra· Çekoslovakyada büyük Cinsi Kilo Kilo 
mm dördüncü gününden iti- b' 1 k . Ekmek ekstra 7000 6500 Suivant articles34 et suivants des status, Messieurs les ır memnuniyetsiz i ve ısyan A d S ba en U··~ gu··n ı' ç'ın halka go··steril U k 50 lO') ctionnaires e la ocietc (Antioche ElectriqueJ son'l con r '" emareleri hüküm sürmekte· n e stra 1 
nıeğe başlamıştı. Sinema dir. Bütün fabrikalardaki Süt 7500 6500 voques par le Conseil d 'Administration iı I.Assemblee Ge 
ideresinin günde üç matine ?OO nerale Extraordinaire qui se tiendra a Alep le dimanche 
yapmasına rağmen filime Çek amelesinin yerine ted- Şeker SOO 3Decembre 1939, iı il heures precises,au siege du Credit 
rağbet gittikçe artmış Ve riceıı Alman amt'leleri yer- Mercimek 410 40° Foncier d'Algerie et de Tunisie a Alep 
bunun neticesi olarak filmin Ieştiriliyor. Birçok Çek mek. ~!ohut 450 400 Ordre du jour" 
üç gün daha temdidine mc.c· hpleri ordunun ihtiyacı ba- Böğrülce 250 200 

h · 1 · l d' l · · p· · 150" 1300 Compte-rendu de la re mise des installa ti ons, approvisi on buriyet hasıl olmuştur. anesıy e ışga e ı mıştır. ırınç v 
M h S k 1 B 1 200 150 nements. ete ... de la Societe aux Autorites Turques, en Sinema her ~ün dolup eş ur " o o ,, spor u S?ur 

dl f 4 O 400 verlu d'un or<lre <lonne pır le Haut-Commissaire de la taşmaktadır. Hataylılar için teşkilatı lağve i miş ve isyan Kuru asulya 5 
h bb d Republique Française en Syrie fevkalade bir ehemmiyeti aiz çıkarmak teşe üsün en Şeriye 200 150 

olan bu tarihi film bugün ve suçlu olar. ık on binlerce Tuz 300 250 Pouvoir au Conseil pour obtenir toutes compensations 
d d d k h ç k k f S 4 equitabf P.S a (a dcpossession des İnstallatİ ons, magazin~ yarın a evam e ere er· e tev i olunmuştur ... on Karabiber • 5 ete . . . de la Societe 

kesin görebilmesi temin olu· bir ay zarfında tevkif:edilen i<uruüzüm 200 150 
k Transfert du siege social. Pouvoir au Conseil pour ce naca hr. Çeklerin mikdarı 91 bini Nı·şasta 40 35 f ı· 

S. 'd . b f'l . trans ert et organisatioıı d'un service administratif re-ınema ı aresı u 1 me geçmektedir. 9 Çek talebe~ Çay 6 
h 1 k ·· f. ti 0 duit a Alep. ma sus 0 ma uzere ıa ar· sinin kurşuna dizildiği teyid Makarna 450 400 · 

d ··h· t ·1 t yapmış ve Demi~sion d ' Adıninistratt-urs a mu mı enzı a olunmaktadır. Sog" an 250 200 
d b. k d Ratification de ııominalion d.Adıninistrateurs hasılatın an ır ısmmı a Londra 19 A. A. Patates 800 700 Suivant article 47 des statuts, toııt actionnaire p eut as-

fakir mektep talebelerine Sabık Çekoslovakya Cümhur· Salça 100 80 · l'A bl · G · · l E 
elbise ve kitap parası olmak sister a ssem ee enera e xtraordinaire, quelque 
üzere' terkeylemiştir. reisi gazetelert- , verdiği be- Taze meyve 350 300 soit le nombre d e ses actions. 

· Sa;m halkımızın filmi yanatta, Çekoslovakyadaki Üzüm, Portıkal, karpuz Chaque actionnaire devra deposer ses titres contre reçu 
k . · ki · cereyan eden Tahamül fersa Taze sebze 3500 3000 avant d'entrer dans la salle des dclib ~rations. r görme ıçın verece erı pa· 

ranm bir kısmını da bu su· vaziyeti izah etmiş ve Alman Domates,Pathcan,Kabak,Fasul Alep, le 14 Novambre 1939 
retle fakir yavrularımızı se· or.~u~unun bu mı~takdd~ ya, ıspanak, prasa ve saire Le Co'lseil d'Administration, 
vindirmek gibi yüksek hayir muthı~ ve amansız bır tazyık T3vuk 40 30 , ________________ ... ____ _.. ..... 
işine sarfedildiğiııi görmekle ;yaptığını, fak.ıt her ne olursa\ Balık 100 80 
en büyük hazı duyacaklardır.ı olsun Çekoslovakyanm ergeç Yumurta 2000adt-t 1500 

( Doğu ) vapuru - 1 Alman boy~.ndur~ğ~ndnn Sade yağı 400 · 350 

1. kurtulcıcağı:u soylemıştır. Tere yagvı 12 10 muz ge ıyor 8 9 ç k 1 b · · 
Al 1 k enes, e ta e esının z,.ytı.nyag" ı 38 25 manyaya ısmar anara f d k · 

. b. f k t h d Almanlar tara ın an ur şuna y t~rli peynir 50 40 ınşaatı ıten, a a arp o· d ' .1 · · h · b. h 
Jayısile .getirilmesine imkan ızı mesmı Vn şıy.ana .1r. a· Kaşar peyniri 20 16 
bulunmıyan 5300 tonluk reket ol.arak tavsıf etmııtır. Buz 30000 25000 
" Doğu ,, vapurumuzun ge Ber.lın 10 A . P:-· - Al· Koyun eti 3000 2500 
tirilmesi için yapılan te~eb- man Aıansı Prag ıle Çekos· 
büsler müspet bir şekilde lovakyanın diğer bazı kısım-
neticeleıımiştir. Vapuru ge· larıııda örfi idare ilan edil- Kayıp şehadetname 
tirmek• üzere kaptan ve tay· diğiıü bildirmektedir. 

• lalardan mürekkep kadro 
... yakında Almanya ya gidecek 

tir. Diğer taraftan AlmAn 
t~zgahlarında inşa edilmek 
te olan dığer vapurlarımız 
da biter bitmez . t("slim edi 
leceklerdir. 

~Nakil ve tayinler 
f'1 Afyonkarahisar eski Be 
;._Iedediye ebesi ismet Akkir 

pik Hassa kazası husu.si ida 
re ebeliğine 

Antakya Veterineri Faruk 
Baron ilaveten mezbaha ve 
terinerliğine nakil ve tayin 
~dilmişlerdir: 

Cani yakalandı 
Bundan bir haf ta evvel 

İskenderunda mechul bir 
adam tarafından bıçakla öl
düı üler~k cesedi jstasyona 
yakın sazlıklar ara.nna bıra· 
kılmış olan Gaziantepli Ha· 
nifi oğlu Mehmedin katili 
aranmakta idi. 

Yapılan tahkikat netice-· 
sinde katilin Adanalı Hacı 
Haliloğlu İbrahim olduğu tes
bi t edilmiş ve cani yakalanıı
rak evrakiyle birlikte adliyeye 
teslim edilmiştir, 

Beylan Rüşdiyesinden al
dığım şehadetnameyi kay· 
bettiın. yerıisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 
Yusuf oğlu Mehmed Ez er 

Kayıp cüzdan 

içerisinde bir pasaportla bir 
ikamet tezkeresi para ve hususi 

evrak bulunan bir.para cüz
danı Kusı~yr - Reyhaniye 
ve Kırıkhan arasında kaybol 
muştur. Bulanlar idarehane 
mize getirdikleri takdirde 
içindeki paradan mada (10) 
lira ikramiye:aıacaklardır. 

ilan 
Cinsi. M ıktan. İhalenin Tahmin Muvakkat Umum 

Tutarı kilo. g nevı edilen Teminat 
fiat. 

~ığır eti. 3700) 0'.) kaµ1lı 
zarf. 

kuruş S. lira K. 
18 OJ 50~ OJ 

lira K. 
6650 00 

1- İskenderundaki kıtaatın ihtiyacı için senelik !'et __ 
münakasası kapalı zarf ile münakasaya çıkarıla~aktır. , 

2 - Münakasa İskenderunda kışla binasında'28 - 11 - 939 
çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. 

3 -Tafsilatı yukarıdaki cetvelde yazılıdır. 
4 - -Şartname hergün kışlada telep vııkuunda okunabilir 

Cinsi Nevi Miktarı 

Pırasa Açık 2772 
eksiltme 

İlan 
Umum 
futarı 
5542 

Muha nmea 
Fi atı 

2 ou 
Muvakkat 

Teminat 
405 

Lahana ,, 2772 11088 4 00 810 
.. 

ıspanak ,, 2772 13860 5 "OJ 1010 
1-ıskeııderundaki kıta atın ihtiyacı için · pırasıı,1spanak 

lahana münakasaya açık · eksiltme ile çıkarılacaktır. 
2- Münakasa fskenderunda kışla binasında 28- 11-=....-

939 çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. 
3- Tafsilatı yukarıdaki cetvelde yazılıdır. 
4-Şartname hergün kışl<1da talep vukuunda okunulur! 
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