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Kan kardeş- _I 

Zerimize yar· 
dım borcumuz 

Polis kursu bugün açıldı 
Valimiz ilk kıyınetli direktif /eri verdiler 

Türkün en bariz şiarın -

Emniyet müdürü çok müh\m bir nutukla yurdun emniyet 
bekçil~ıinin kudsi vazifelerini anlattı 

dan biri, felakete uğrıyan Hatay Vilayeti Polis kur vazifesini derin bir vukuf 
kan kardeşlerine Vı! insanlı- su bu sabah parlak mera . la anlatmış ve polislerimize 
ğa yardım etmek, onlara simle açtlmışhr. Merasimde ilk direktif dersini vererek 
şefkat elini uzatmaktır. Bu, Valimizle Parti ve hükumet kursa muvafakat eyfomiştir. 
onun aze-li Vt'. ebedi hasleti, erkanı hazır bulunmakta idi. Valimizin nutkundan sonra 
dt-ğişmiyen karakteridir. Merasim tam saat sekide hazırlanan büfede d.lvetlilere 

Asil milletimiz, bu insan Polis müdürümüz İbrahim A limonata ve pastalar ikram 
lık şiarını her yerde, her za· kmcının okuduğu veciz bir edilmiş ve kur,-;ta tedrisata 
ınan, her hadisede göstermiş nutukla başlamış ve bunu Va başlanmıştır. Kursun t ılim 
ve felakete uğrıyan yurtdaş· limizin söylediği kıymetli heyeti aşağtdaki zevattan mü 
farının derhal imdadına koş- bir direktif nutku takib eylt! rekkeptir. 

tupçu yurt bilgisi 

Hukuk işle:-i müdürü ta
rih ve coğrafya emniyet 
ikinci şube müdürü meslek 
terbiyl"si, birinci şube müdü
rü yazı, hesep, üçüncü şube 
müdürü, fotograf parmak izi. 

Komiser Hamdi talim. 
ilk dersi bu sabah sıhhat 

müdürü vermiş ve kurs bu 
sabahten itibaren faaliyete 

muş, elinden gelen her tür -
miştir. Uzun müddet emniyet Vali Muavini Akif lşcan geçmiştir. 

Moskovada 
Hariciye Vekilimiz· 
le Molotof arasın
da müzakerelere 
tekrar başlandı 
Moskova 1 A: A· -Tas 

Ajansı bildiriyor : 
Türkiye Hariciye vekili 

Şükrü Saracoğlu dün Fran
~a ve lngilterenin Moskova 
büyük elçilerini Türk sefaret 
hanesine davet ederek ken· 
dilerile görüşmüştür. 

Saracoğlu ile Sovyet 
Hariciye Komiseri Molotof 
arasında müzakerelerin dün 
akşam tekrar baş1adığı ha • 
her verilmektedir. 

.. 

lü yardımı esirgememiştir. H · 
umum müdürlüğünü yapmış zabıta nizamatı ve kanunlar. atay emnıyet 

Aziz Türk milleti şimdi V b k C h d için çok mühim ve 
yine bu asil civanmerdlik olan Sayın alimiz u nutu - üm uriyet müd eiumu· 

l d d d h·ı· · m· · dl" k l hh t neticeler dogv uracak 

teşkilatı 
faydalı 

olan 
General Kazim 

vazif esindt>n birini daha yap arm a yur un a ı ı emnı ısı a ı an un ar sı a 

mak ödevile kar~~şmış b~ l~y•e•t•b•e•k•ç•is•i•o•l•an~P•o•li.si•n~k·u~rs-•m-üd•u···r•ü•s•ağ~l.ık••b~i~~.is•i~•m•e•k•-•k•u•r•s•a•b•a•ş•a•r•ıl•ar~d•iJ•e~r•iz•.~ Ur bay 
lunuyor : İngiliz gazeteleri diyor ki: 

23 eylUI ~ünü ve gec:esi 

Tekrar Londraya gitti 
Fondra 1 A. A. -- Röy 

lzmir, Dikili ve civarında za · 
liın tabiatın acı bir darbesi· 
le vukua gelt!n elim yer sar 
sıntısında 3 binden fazla soy 
daşımız yersiz yurtsuz kal · 
mış, yüzlere~ yurtdaş yara -
lanmış veya ölmüştür. 

Evini barkını, varını yo 
ğunu kaybetmek felaketine, 
uğrıyan bu bedbaht kan kar 
deşleriıniz:n imdadına, her 
zaman olduğu gibi, iik de -
fa Kızılay kurumu koşarak 
onlara müşfik einesini açmış, 
Para, ilaç, sıcak yemek, ça· 
dır gibi ilk ve müstacel 
yardımları yapmış bulunmak· 
tadır. 

Fakat kış gelmeden bu 
felaketzede yurtdaşları birer 
sıcak yuvaya kavm;tnrmak 
ve onlara tabiatin bu a~ı 
darbesini unutturmak ıçın 
) ordun her köşesinde yar · 
dım komisyonları teşekkül 
etmiş ve faaliyete geçmiştir . 

Hatayda henüz Kızılay 
şubesi kurulmamıştır. Bunun 
İçin yurdun her tarafında 
olduğu gibi, Hatayda da bir 
Yardım kolunun derhal,, te
şekkül ederek süratle faali • 
Yete geçmesini zaruri görü • 
Yoruz. 

Bu kutsal vazifede Hata 
Yııı diğer \'ilnyetl erimizden 
&'eri kalmıya:ağırıa ve vatan 
daşlarımızm bu asil ve insa 
rıi borcu ödemek hususunda 
birbirlerile müsabakaya gire 
ceklerine imanımız büyüktür. 

Selim ÇELENK 

F elaketzc deler 
yerleştirildi 

k· . Atıkara 1 A. A. - Di -
ılı ve Bergama zelzelesinde 

8.çıkta kalan yurt<laşların hep 
8

\ Yerleştirilmiş ve hiçbir 
j1

: açıkta kalmamıştır. Ev· 
~rı Yıkılanlara para yardımı 

"""' lııcakbr. 

R •l A b • lr J_ k b l ter Aiansı bi!diriyor : 
« ezl Qlle 17 SU llll Q U Türkiy~ ile İngiltere arasın· 

daki kredi anl.:tşması, ve 

etml~lleceğı•z» Türkiyeye verilecek silah ve 
~ harp levazımı ve askeri an· 

b k 
laşma hakkında müzakereler 

~'Sulhtan ahsefıne için vaf<ii çok erken,, de bulunmak üzere General 

ltalyan llariciye Nazın)3erHne gitti - Italyanın bir tavassu· Kazım Urbayın riyasetinde. 
_ ki Türk askeri heyeti bu 

tundan bahsediliyor - Rayhiştağ yakanda toplanacak-ltalyada hafta içinde Londraya va. 
haırp aleyhdarlığı Sovyetler Letonya ile debi pakt yapa cakf ar racaktır. Geçenlerde ayni 

L d A R .. A" b·ıd· · esaslar üzerinde Londraya on ra 1 A . . -- Al· oyter ıansı ı ırıyor: dog~ ru ilerlemek için Letonya 
ı gelerek temaslarda bulun· man Rus anlaşmasından Rus Alman anlaşması tal- limanlarının işgalini istiye-

d b. k ı k h duktan sonra Ankaraya dö· sonra Ribbentrop tarafından ya a ır ararsız ı avası cektir. 
G ı S nen General Kazım Urba • ortaya ahlan sulh teklifi şa- yaratmıştır. azete el' ov- Roma 1 - A. A. _ İtal· 

1 l b. l"ğ" d b h d yın bu sefer nihai anlacma• yiaları, ngiliz gazeteleri ta· yet er ır ı ın en a se er· ya Hariciye Nazırı Kont Ci-' y 

f d ·dd f l k k S k • yı daha ileri götüreceti ra ın an şı et ve ne ret e en artı ovyet elimesini yano, Alman hükumetinin 
k tahmin olunmaktadır. karşılanmaktadır. Başta Tay kullanmama ta ve sadece daveti üzerine dün akşanı 

1. ı· b. d ı ı k Gaf en ko Moskova mis gazetesi olduğu halde· ota ıter ır ev et o ara Ber1ine hareket eylemiştir. 
hemen bütiin lngiliz gazete· anılmaktadır. ya ifitmiyor 

S. · h ''ld 1 l Londra 1 A. A . - Kont B k leri hülaseten şu mütaleayı ıyası me a.! e ta yanın ü reş 1 A.A.- Roman 
d. b' f Ciyanonun, Hitlerin daveti H 

Yazmaktadırlar: ığer ıtara ve dost dev· aridye Nazırı Gafenkonun 
1 1 b k b üzerine BerJine gitmesi Lon· k "Ribbentropun beyana· let er e irli te ir tavassut d ya ında Moskovaya gidecegy i 

bb rada alaka uyandırmıştır. d tındaki elfaz ve insafsızlık teşe üsünde bulunacağını B ne air y.ıbıncı kaynaklardan 
.d k d" 1 u sı:yahatin sulh tavassu· h b 1 R h insanı cidden hayrete düşü · ümı etme te ır er. sızan a er er omanya Ü· 

1 tiyle alakaJar oldu ~u zaıınc· k ~ · ı l 
ren bir hadisedir. İki yüzlü En koyu faşistler bile, tal· diliyor, ~ umetınce resmen ya an an· 

bir teklife cevap vermek ko· yanın Afrıkadaki emellerinin --~------.••lllİ•m-a.kt•a•d•ır··-------• 
laydır. Sulh şartları bu ka- harp yoliyle değil, müzakere EN SON DAKiKA 
dar muhkirane teklif edile· ve barış yoliyle halli daha 
bilir mi'? Böyle bir t<>klif münasib olacagı fikrind .> dir. 
üzerinde konuşma imkanı Efkarıumumiye harbe girme· 
yoktur. Çünkü Hitlerle sulh mek tc.raftarıdır . 
yapmak imkansızdır. Berlin 1 - A. A . -

Sovyet Rusyaya gelince: Rayhiştağ meclisinin bu hafta 
Stalinin maksadları açık ol· içinde toplanarak Hıtlc-rin 
maktan çok uzaktır. Biz Şov· bir nutkunu dinliyeceği ha
yetler!e kavga çıkarmak is· ber verilmektedir. Hitler 
temcdik. Fakat Rusların bizim· Rayhiştağm bu toplaııtısmda 
1- harp isteyip istemediklerini icraatının tasvibi için Alman-
he•ıüz bilmiyoruz. yada ~eri bir plebisit yapıl· 
ruz. masını isteyecek ve Çem· 

Sulhtan bahsetmek ıçın berlaynın y;mn Avam Kd· 
vakit çok erkendir. Da marasında söyliyeceği nutka 
ha ordularımız h.~rekete cevap verecektir. 
geçmedi, kılıcımız kını"ldan Londra 1 A. A. - İs· 
çıkmadan ve hatta bileııme- tokholmdan gelen v~ birbi
den bizi sulha davet ediyor· rini teyid eden haberlere 
lar. Halbuki terazi bizim le· göre, Almanya, Sovyet Rus
himize eğilmektedir. Bu ma· yanın nüfuz mıntakasını Le· 
nevralur, Hitleriıı bir çıkma- tonyaya da teşmil etmesini 
za girdiğini göstermektedir. kabul etmiştir. Sovyetler, şim · 
Daha harp başlamadan rezi · di Estonya ile yaptıkları pak
lane bir sulhu asla kabul 1 tın eşini Letonyaya da kabul 
etmiyeceğiz. ,, ettirmek için teşebbüse ge· ı 

Roma 1 - A. A. - çeceklerdir. Sovyetler ıarbe 

Hariciye Vekilimiz 
Moskovııda görüşmelerine 

devam edİIJor 
Dün dört saat süren bir toplantı yaıaldı 

Moskova 2 A.A.- Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sn· 
racoğlu <lün, l teşrinievvd 939da Kremlin Sarayında 
Molotofla görüşmüştür. Stalin,Potemkin ve Sovyetlerin 
~n.kara Büyük Elçisi ile Türkiyenin Moskova Büyük Elçi• 
sının de hazır bulunduğu bu görüşme tam dört saat 
dt>vam etmiştir. Bu görüşmede, Türkiye ile So rıet Rus 
ya arasında bu günün meseleleri konuşulmuştur. 

ÇORÇILIN BiR NUTKU 

Londra 2 A. A. -İngiliz Nazırlarından Çorçil dün 
a.k~am.. bir nu!uk. eöyliyerek, bir aylık harp vaziye• 
tını gozden geçırmış ve demiş tir ki: 

. :'.B~lka~l~rm v_e Türkiyenin Nazi ökçeleri altına gir· 
dıgını asla ıstemıyoruz. Harp ateşini Balkanlara ve Tür· 
kiyeye götürmek istiyen Almarıyayı bundan menedecegiz, 
Kati zaferi elde edinciye kadar, her ne olursa olsun hi• 
mayeye devam edeceğiz. Elleri kania kirlenmiş olan Hit· 
lerin ve onun eşkiya çetesinin imhasına kadar harp de
vc..m edecektir :a 
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lskenderuna 
Vapur seferleri 

başlıyor 

Nıızi Şf!/ /eri Maarif 
kadrosu 

Harp ieb/ig/eri Vakıflar ~1ij~~lüğünden 
Şark cephesinde yeni bir 1-- Vil5.yet merkezinde Rum 

İstanbul - İskenderun va· 
~pur seferlerinin tekrar ba~la 
ması için Ankaradan denız· 
yolları umum müdür~~ğü~e 
tebliğat yapılmıştır. Boylelık 
le Akdenizde normal yo\cu 
nakliyatı başlamış demektir. 
Aynı zamanda · yük taşıyan 
şileplere de lskeııderuna ka· 
dar olan limanlara girebil
mek müsaadesi verilmiştir. 

lstanbul - lskenderım se 
ferleri 6 teşrinievvelde baş· 
lıyacaktır . O gün ilk vapur 
stanbuldan hareket edecek 

ve haftada bir gün seferler 
normal o!arak yapılctcaktır. 

1 Eskiden haftada iki defa o· 
' lan postalar bir defaya indi. 
rilmiş fakat bu postaların gı 
diş ve dönüşte biitün iskde 
)ere uğramaları kararlaşmış-
tır. Vapurlar lskenderundan 
dönü~te lzmire her sabah cu 
martesi günleri uğrayacak
lardır. 

Seyhan barajının 
temeli atıldı 

Adana 1 A. A. - Bü· 
yük Seyhan barajının temel 
atma töreni dün parlak me· 
rasimle ydpılmış ve bu bü -
yük işin ehemmiyetini tebarüı 
nutuklar e tiren söylenmiştir. 

· Maarifte 
Yeni tayin ve na

kli ter 
Hatay Erkek Lisesi be 

den terbiyesi ö~retmenliğinf" 
Ziya Ünsel, Tarih yardım~ 
ÖRretmenliğine Mahmut Ah 
Kimya 'yardımcı öğretmenli· 
ğine Emin Güvensoy, Fizik 
yardımcı öğretmenliğine Ab 
dülkerim. Çinçio, Fransızca 
yardımcı öğretmenliğine Ke 
rim Esat, Resim yardımcı 
öğretmenliğine Rasım, tabiiyt 
yardımcı öğretmenliğine Fu 
ad Hattat, Riyaziye yardımcı 
öğrntmen!iğine Şükrü Barut· 
çu tayin edilmişlerdir. 

Kız Lisesi beden terbiye 
öğretmenliğine Leman Kavan~ 
Yılmaz, tarih coğrafya öğr ·t 
menliğine Hayriye Altay, Edt 

'biyat öğretmenliğin~ Makbu 
le Tekin, tabii ye yardımcı 
öğretmenliğine Nüzhet Bilgin 
Türkçe, yurt bi'gisi yardımcı 
öğretmenliğine Tomris, tarih 
yardımcı öğretmenliğine Saf· 
vet lnal tayin edilmişlerdir. 

Kız ve Erkek Lisesi 
~abiiyeöğre.tmenliği 

Evvelce Balıkı!sirdeki va· 
zifesiue dönmek üzere emir 
aldığını yazdığımız tabii~e 
öğretmeni Ayşe lren Veka· 
)etçe Hatay Kız ve Erkek Li 
sesi tabii ye öğretmenligi ne 
tayin edilmiştir. 
ISKENDERUN ORTAO

KUL ôGRETMENLlK
LERt 

lskenderun ortaokul riya 
ıiye öğrf"tmen liğine Muam· 
mer Günbay, türkçe öğr~t
menliğine Kamil Parkrı, tabi 
iye öğretn1enliğine Enver 
Pasinli tayin edilmişlerdir. 

MEKTi7.PLER AÇILDI 
Vilay~timizde Lise, orta 

ve ilk okullar bugünden iti
baren açılmıt ve tedrisata 

an "' 
•ıiiliiıllliiiiliiiıiiiiıil 

Amerikan banka-
larına para yatırmış 

Londra:;l A.A.- İngiliz 
tayyareleri Almanyay:ı attık 
lan son beyanndmelerde Net 
zi Şeflerinin bir , bozgunluk 
vukuuuda kaçmak için hazır 
landtkları ve bu m,ıksatlar 
la Amerikan bankalarına 
mühim m\ktarda altın para 
yatırdtkları , Bankaların ve 
yatıranların isimlerile yatırı· 
lan paraların miktarı yazıl 
maktadır. 

Bn beyannamelerinAlman 
halkı üzerinde mühim tesir· 
ler yaptığı, Alman propa· 
ganda teşkilatının mukabil 

:faaliyetten anlaşılmaktadır. 

Göbelz azledilmiş 
AmesterdamlA.A.- Pro· 

paganda Nazırı Göbelzin 
Döviz ticareti yaptığı için 
azledildiği söylenmektedir. 

L~ninin ve Stalinin 
res•mleri 

Moskova 1 A .A: - Havas 
ajansının aldığı habere göre 
MoskovaJa Lenin ile Stalinin 
milyonlarca resmi Öac;ılmak 
tadır. 

Bunlar Polonyanın ~ov· 
yetler tarafından işgal edilen 
mıntakasında halka dağıtıla· 
caktır. 

Fransız kabinesi 
Paris 1 A.A: - Başvekil· 

Daladye, Harbiye ve milli 
Müdafaa Nazın sı{atile dün 
Fransız orduları Başkuman· 
danı ile Generalleri ve aske 
ri erkanı davet etmiş ve ken 
dilerile görüşmüştür. 

Yeni men1urlar 
ahnacak 

Maarif Müdürlüğünden: 
Dairemiz kadrosuna yeni· 

memurlar alınacaktır. Müra· 
caat edeceklerin aşağıdaki 
şartları haiz .olmaları lazım· 
dır. 

1 - Lise mezunu olmaları 
2 - Yirmi . beş yaşrndan 

aşağı. 40 yaşından yukarı 
olmamaları. 

3 - Maarifin bir masa şef 
liğini idare edebilecek tec· 
rübeye sahip ve muameleye 
vakıf olmaları. 

4 - Askerlikle ilişiği ol· 
mamaları. 

Yukarıda şartları haiz o· 
!anların S, Birinciteşrin 939 
akşamına kadar: 

a - Fotoğraflı istidaları. 
b - Lise mezunu bulunduk 

Jarına ait şehadetnamelerinin 
asılları 

c - Hiisnü hal il mü habe 

şey yoktur. Garp cephesin Ortodoks ,müsavi, ermeni , 
deki har ckata dair. dün ne ş Süveydiye nahiye merkezile 
rec.lilen Fransız tebliğinde, Bab turun nahiyesinin Cünte 
l\ıfozelin şarkında topçu fa köyününde ve Karso Nahiye· 
aliyetiı1\n devam ettiğini bil sinin Suri köyündeki R~.m 
dirmektedir. Bir İngiliz teb· Ortodoks vakıflarına mute 
liği de İngiliz hava filoları· velli tayin olunacaktır. 
nın A1m1ıı toprakları ü terin 2- Mütevellilik için 15 ilkleşrin 
de yaotakları uçuşları mu· 939 pazartesi günü saat on 
vaffakiyetle ikmal eniklerini beşde imtihan icra olunacak· 
ve cephe üzerinde çok yük· tır · . . . . . 
seklerde düşman tayyareleri· 3-ls~e~lıle~ın ımtıhand.a:ı 
le hava muharebeleri olduğu evvel ıstıda ıle makamı vıla· 
nu bildirmektedir. ye ' e müracaatları ilan oluuur. 

ri, emniye t idaresiiıden. 
d - Evvdce nerelerde bu 

lunduklarma Jair kısa bir ter 
cemeihal 

e - - Hükumet taibpliğin· 
d~n sıhhat raporu. 

f - Askerlıkle ilişiği bu· 
lunmadığına dair evrakı ile 
birlikte maarif müdürlüğüne 
müracaatları . 

Talipler arasında görüle· 
cek lüzum üzerine müsaba· 
ka imtihanı da açılacaktır. 

İlan 
Hatay Defterdarlığından: 
Akgöl ve Bağlama mevkile 

rinde balık avlama hakkile 
saydiye resmi 1.10. 939 tari· 

hinde başlamak ve30.9.942ta
rihind e hitam bulmak üzere 
üç sene müddetle müzayede 
ye çıkarılmıştır. 

İlan 

Birinci ihale 2. 10. 939 
pazartesi günü saat 16 da 
defterdarlıkta müteşekkil ko 
misyon huzurunda icra edi· 
lccektir. Taliplerin bedeli 
muhammen olan beşbin lira 
nın yüzde yedibuçuğu ni~be 
tinde Hk teminatlarını yev· 
mi ihaleden evvel Defter· 
darlık v~znesine yatırmaları 
lazımdır. Maliye Vekal~tince 
tadilen kabul ve tasdik edi 
leP1 şartnameyi gör~e~ ve 
fazla izahat almak ıstıyenle-

Hatay Defterdarlığından: 
Köyü Nevi 

Hıdır bey Portakal 
Vakıf Portakal 

Adedi 
Bir milyon 
Beşyüz bin 

Muhammen be<leli 
(3500) lira 
(2000) lira 

Zeytuniye 
Hırıstıyan Portakal ikiyüz bin (8~0) lira 
Hıdtrbey nahiyesinde kain yukarıda köy, nevi ve ade· 

diyle muhammen bedeli yazılı portakallar açık arttırma 
usulilt! 10,10 939 tarihine müsadıf salı günü saat (16) da 
Milli Emlak Mü Jürlüğü odasında Komisyon huzurunda sa· 
tılacağından talip olanlar muhammen bedelin yüzde (7,5) 
ğunu Maliye veznesine teslim ederek makbuzunu yevmi 
mezkurda Komisyona ibraz etmderi lüzumu ilan olunur. 

rin Varidat müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur 

Nüfus dairesi için 
K atip isteniyor 

Vilayet makamından: 
Hatay Vilayeti dahi tinde 

Bu toplantıda Fransız Ka -----------------------• 
binesi erkanı hazır bulunmak 95 hayvan satın alı nacak 

yaptlacak nüfus yazımında 
tahmatname ahkamına göre ay 
rılacak dörder bin nüfuslu 
tahrir mmtukalarına Türkçe· 
yi iyi yazar iki katiple bir 
reisten mürekkep üçer kişi· 

ta idj Adet Cins Hizmeti Yüksekliği Göğüs çevresi 
Alman kadınları 76 At Binek 1,43 (en aşagı) 1,60 (en aşağı) 

Hitleri itham ediyorlar 15 At Mekkari 1,35 : ı,40 1,52 ,, 
4 Katır ,, 1,30 : 1,35 1,52 : 1,37 

. lik ücretli tahrir heyetleri 
tayin edileceğinden yirmi yir 
mi beş gün devam edecek 
olan bu işte heyet reisi ve 
azalıklarına talip olanların 
birer dilekçe ile Vilayet ma 
.<:amma müracaatları ilan o· 
lunur. 

Amesterdam l A.A.- Yaşları 4, 8 arası olacaktır. 
Röyter ajansı bildiriyor: Hatay Seyyar Jandarma Alayı için yukarıda evEaf ve 
B~rlinden gelt-n habeı l ere mikd<irı yazılı ( 95) hayvan parası pe~in Ödenerek paZcJrlık 

gör egarbiAlmanyada':Büyük la satın alınacaktır. 
harpte aziz vücut'ar kay isteklilerin hergün kışlada Seyyar Jandarma Alayı satın 
beden kadınlar,, cemiyetin alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 
gizli bir beyannamesi dağıtıl· 
mıştır. Bu beyannamede, H.t 
lerin istiyerek harp çıkardığı 
ve harbin yegane mesulu ol 
duğu bildirilmektedir. 

ıki Danimarka gemi 
si müsadere edildi 

Kopenhag 1 A.A.- Zahire 
yüklü olarak lngiltereye git· 
mekte olan iki Danimarka 
vapuru Alman harp gemilni 
tarafından tt:dkik edilerek 
Alman limanlarına gönderil· 
miş ve müsadere olunmuştur. 
Bu hadise N orveçte büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. 

Tapuda tayinler 
Vilayetimiz tapu sicil gu 

rup müdürlüğüne tayin edilen 
Eskişehir tapu sicil muhafızı 
Şükrü Dincer cumartesi gü
nü şehrimize 5eleıek vazife 
sine başlamıştır. Vekaleten 
şehrimizde bulunan Seyhan 
tapu purup sicil müdürü Fev 
zi Ôz memuriyetine dönmüş 
tür . 

DEVAM SAA TLERIDEGlŞTI 
Resmi dairelerde devam 

s:ıatleri dünden itibaren de· 
ğişmiştir. Memurlar sabahla· 
rı saat 9 dan 12 ye 13,5 
tan 17 ,5 a kadar devam ede· 

-lskenderun A. satıılalma k omisyonundan 
1 - İskenderun garnizonundaki erat için aşağıda iCİns ve miktarları yazılı on do~ 

kuz kalem iaşe maddeleri satın alınacaktır. 
Tahmin fiatlarile muvakkat teminatları hizalarında yazıhdır. 
2 - Mevaddı iaşenin evsafı ve teslim yerleri şartnanıclerinde yazılır. 
3 - istekliler şartnameleri görmek içiı: Ankara ve ıstanbulda l evazım amirlikleri 

satın alma komisyonlarile lskenderunda A· Satın alma komisyonuna müracaat edecek· 
ierdir. 

4 - ihale aşağıda yazılı erzakların hizalarında gösterilen gün jve saatlerJe iskl!n 
derun da &lskeri satın alma komisyonuna müracaat edeceklerdir. • 

5 - Teklif mektupları 23,10,939 günü saat (9)a kadar lskenderunda satın afm1 
komisyonuna makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra m~ktup !<abul 
edilmez. 

6 -
içerisine 

Şartnamenin 4. maddesinde istenilen muvakkat teminatın konulduğu zarf 
konulmahdır. 

Cinsi Miktarı Tahmin Bedeli Muvakkat Temi. eksiltme ihale Saati 

Ekmek 
Sığır eti 
Sade yağ 
Kuru ot 
Yulaf 
Bulgur 
Kuru fasulya 
Pirinç 
Sabun 
Nohut 
Saman 
Zeytin yağı 
Kuru üzüm 
Patates 
Mercimek 
Lahana 
Ispanak 
Pırasa 
Odun 

Kilo Lira K. Lira K. usulleri tarihi 
.1162000 104580 00 7844 00 kapalı zarf 23,10,939 

195300 39060 00 2930 00 kapalı zarf 23, 10,939 
21400 2:>520 00 1764 0.J kapalı zarf 23,10,939 

887000 31045 00 2328 00 kapalı zarf 23, 10,939 
1133000 62315 00 4674 00 kapalı zarf 24,10,939 

88000 8800 00 660 00 kapalı zarf 24, 10,939 
66500 11305 00 848 00 kapah zarf 24,10,939 
37200 13020 00 976 00 kapalı zarf 24,10,939 
16500 7425 00 557 00 kapalı zarf 25,10,939 
32760 3276 00 245 00 açık eksilt. 25,10,939 

571800 8577 00 643 Oo kapalı zarf 25,10.939 
1680 756 00 57 00 açık eksilt. 25,10,939 
~000 1710 00 128 00 açıkeksilt.26, 10,939 

27300 2730 00 205 00 açık Pksilt. 26,10,939 
19400 1940 00 145 00 açık eksilt. 29,10,939 
42000 1680 00 126 00 açık eksilt. 26,10,939 
29400 1176 00 88 00 açık eksilt. 27,10,939 
60900 2436 00 183 00 açık eksilt. 27,10,939 

352000 3220 00 264 00 a ık eksilt. 27 10 39 
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