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7 B. Teşrinl939 ~ Şayısı her-'yerdelJ2.~kuruştur. J Cumaıtesi· 
imtiyaz sahibi ve Baş muharrirl 

Şükrü BALCJOCLU -Gazeteye ait yazılar Neşriyat 
fMüdürü adına gönder il melidir 

ilanların her kelimesinden 
5 kuruş alınır ücret peşindir 

.. ... Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

Abone : Yıllığı : 5 Lira 
Yabancı memleketlere 8 Lira 

Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 

Telefon: 1 · 46 - P. K. 24 ----
HALK GAZETESİ - TESiS TARİHi 1928 YILll SAYl2299 - ADRES:YEN1GON1ANTAKYA 

Zelzele F elô.ketze· ı Ebedi Şefin 
delerine gardım için 

Dün ııkşo.·m Halk Sinema 
sıııda bir toplantı yaıJzldz 

Toplantı Valimizin kıymetli bir nutkile 
açılmış ve seçil~n komisyon derhal faa .. 

liyete geçerek teberrüleri kabule başlamıştır 
Dikili, Bergama \'e hava listesi oldukça kabarmıştır. 

lisinde yer .-;arsıntısı felake· yarım saat içinde teberrü 
tine uğrıyarak yersiz, yurtsuz Komisyon bugünden iti· 
aç ve çıplak kalan binlerce haren hamiyetli yurtdaşların 
kan kardeşimiz için yurdun teberrülerini kabule başlamış 
her tarafında olduğu gibi, ]ardır. Bu hayırlı kutsal va-

liatayda da bir yardım komis· zifeye koşanların listesi her 
Yonu teşekkül etmiştir. gün muntazaman gazetemiz· 

Felaket kurbanlarının acı· le neşredilecektir. 
sını dindirmek onlara bir , ... 

Dün akşamki sıcak yuva temin etmek için 
başlıyan bu faaliyet şükrana 
layık bir şekilde inkişal et 
rrıekte ve birçok yerlerde 
halk bu felaketzede kardeşle 
tine yardım için birbirile 
ilcleta müsabakaya geçmiş bu 
lunmaktadtr. 

Hatay Cümhuriyet Halk 
P .-rtisi bu maksatla dün ak· 
Şam Halk Sinemasında bir 
Çay toplan tısl tertib eylemiş 
Ve bu toplanhda Başta Va 
limiz ve Parti müfet~işimiz 
o!duğu halde, hükumet ve 
Parti . ile güzide bir kütl~ 
davttli olarak hazır bulun-
muştur. 

Toplantı, P.trti Başkam· 
nın teklif ve ricası üzer~ne 
Valimiz Şükrü Sökmensüerin 
söylediği kıymetli bir nutuk 
la açllmıştır. Sökmensüer fe. 
laketzede kardeşlerimize yar 
dım için yapılan bu davete 
İcabet eyliyen zevata 
leerek şahsi ve gerek Vali 
sıfatile hükumet namına te· 
§ekkür ettikten sonra yapıla· 

Cak yardımın maddi değerin· 
deıı ziyade manevi kıymeti
tıi anlatmış beş i d ile beş 
kuruş arasında manevi cep· 
ht'den hiçbir fark olmadığını 
her vatanda~uı iktidarı nisbe 
tinde ve dilediği miktarda 
lardımda buluna bileceğini 
Veciz bir surette izah ey
lemiştir. 

Nutuk şiddetli alkışlar 
flrasmda bi tmi~ ve Valinin 
teklifi üzerine 9 kişilik bir 
komisyonun intihabına başla 
tıarak aşağıdaki zevat seçil
miştir: 
Audülgani Türkme.1, Vedi 

Karabay, Şükrü Melek, Dok 
lor Basil Huri, izzet Zekeri 
>'a, Nasıh Hoca,Fuad Sahilli 
Ali Uluç, Şefik Sabuni 

Komisyon derhal faaliye 
le geçmiş ve ilk olarak va· 
lirniz Şükrü Sökmensüerle 
Parti müfettişimiz Hasan Re
§İd Tarıkut ellişer lira ver -
rnişlcrdir. Bunu davet!ilerin 
"•berriiii takip e)'lemi§ ve 

Teberrü listesi 
Lira 

50 Vali Şükrü Sökmensüer 
50 Hasan Reşit Tankut 
50 Abdülgani 1 ürkmen 

100 izzet Zekeriyya 
25 Mehmed Tecirli 
'l5 Maarif Müfettişi Fethi 
25 Şükrü Melek 
25 Sadık. Belediyereisi 
25 Fevzi Şemsettin 
10 Remzi Siliöz 
25 Ali Mısırh 
10 Samih Azmi Ezer 
25 İbrahim Edhem Mümin 
25 Hüsnü Şemsettin 

S Beki:- Sıtkl Kunt 
1 O Nuri Aydın 
10 Feyzi Atahan 
5 İlyas Sayığ 
5 Haşim Üayaklı 
5 Mişel Traucan 

10 Yusuf Hacı Ali 
5 Fatih Habib 

16 Terzi Ahmed, terziler 
namına 

10 Mehmed Burç 
25 Hamid Hac\ ~al 
40 Bekir Deliağa 
5 Abdürrahman Güve-n 
5 Ömer Çelenk 

25 Operatör Yusuf Ziya 
20 Mustafa Şaho 
25 Doktor Basil 
5 Nutki Kunt 

15 Nazım Halef 
5 Fuad Mıstık 

25 Durmuş D ebbo 
15 Ömer Mıstık 
50 NasıhHoca ve biraderler 

811 yekun 

====.1-Bir günlük 
hasılatımızı 

F elaketzedelert te
berrü ediyoruz 

Dikili Felaketzedeleri 11e 
yardım için gazetemiz bir 
günlük gayri safi hasılatını 
taber rü eylemiş' ir.Gazetemiz 
fevkalade hir nüsha Çlkara
cak ve bu niishalar o gün 
için 5 kuruştan satılarak bü 
tün masrafı bize ait olmak 
üzere, hasllatı yardım komis 
yonuna terk edilecektir. 

Anıt kabri inşa 
sı hazırlıkla• ı 
Anka 6 A .A: - EbeJi 

Şef Atatürk için Rasat 
tepede inşasl karar veri· 

len Anıt kabir yerinin is 
timlak işleri tamamlanmış 

tır. Bunun için bugünBaş· 
vekalette Başvekil Doktor 
Refik Saydamın riyast-tin· 
de toplanan Komisyon 
inşaatın pek yakında başla 
ması ve Anıt kabrin Türk 
Milletinin şerefile mütena· 
sip bir şekilde inşası için 
beynelmilel müsabaka açıl 
masına karar verilmiştir. 

İstanbulda 
Kurtuluş bayramı" 

dün kutlulandı 

lstanbul 6 A .A. - lstan 
bulun kurtuluş bayramı bu 
gün coşkun ve muazzam te· 
zahüratla kutlulanmıştır. 

Sabahleyin Sultan Ahmet 
meydanında toplanan halk 
taksim meydanına giderek 
Cümhuriyet Abidesinin etra· 
rafında yarım daire şeklin· 
de toplanmıştır. 

Merasime istiklal marşı 
ile başlanmış ve iki lahı'iye 
limiz şan!ı bayrağımızı şaref 
diregine çekmişlerdir. muh
telif teşekküllerden gelen bir 
Çı)k çelenkler abideye kon 
muş veVali bizzat çelenkle 
rin yerleştirilmesine nezaret 
etmiştir. 

Bunu bir g~çit resmi ta 
kib eylemi;; ve kahraman 

askerlerimiz şiddetle alklş· 
lanmıştır. S ıat 9 da başlı· 
yan merasim bu suretle sa· 
at 13 te sona ermiştir. 

Dikili Felaketzede 
lerine yardım. 

Konya6A.A .DikiliCivarında 
ki zdze'ede feH kete uğrıyan 
yurtdaşhıra yardım içinCüm· 
huriyet Halk Partisi Başka
nının RiyasetinJe tt:şekkül 
eden komisyon faaliyete 
geçmiştir. Halk, Felaketze 
delere yardım için adeta 
birbirlerile müsabakaya gir· 
miş buluıım&ktadır. Topla· 

nan para daha şin <l den 
mühim bir yekun tutmuştur 

Serbest döviz ver 
diğimiz memleket 

lerden gelen paınuk 
iplikleri 

Muvaridatına serbest dö· 
viz verilen memleketlerden 
mubayaa edilip 12. 4. 939 ta 
rihine kadar gümrüklerimize 
gelmiş bulunan Amerika,Mı 
sır, Suriye, Filistin, Kıbrıs 
ve Malta menşeli pamuk ip 
liklerinin yurdumuza serbest 
çe ithalı kararlaştırılmı~tır. 

Hitler diin bekle
nen nutkunu söyledi 

• 
Fransa ve lngiltt!re sulh 
teklif /erine cevap verdiler 

Hitler, Alsas Lorende gözü olmadığını 
ve bundan sonra hiç bir arazi jstemiye-
c~ğini söylüyor - Litvanya hariciye Na
zırı da Moskovaya davet edildi - Ro· 

men Hariciye Nazırının beyanata 
Berlin 6 - Hitler bugün 1 muharebelerindeki Alman 

toplanan Rayhiştağ Meclish zayiatının, tahminin ancak 
de beklenen nutkunu söyle· yüzde beşini teşkil ettiğini 
miştir. Alman Devlft Reisi, söylemiş ve bu zayiatın 
Alman ordusunun Polonya • 10572 ölij 30322 yaralı, 
da gösterdiği ınuvaffakiyet · 3404 kaypten ibaret bulun • 
ten, harbe Polonyanın sebe· duğunu Polonyalılardan 600 
biyet verdiğinden,~harp müs bin esir ve sayısaz mühim • 
tevliyetinin Almanyaya ait mat alındığını izah etmiştir. 
olnıadığmdan uzun uzadaya Londra 6 A. A. - iyi 
bahseylemiş ve sözlerin~ de· haber alan m~hafile göre, 
vam ederekV-!rsay muahede Musolini tarafından sulh tek 
sine şiddetle hücum etmiş liflerine lngiltere ve Fransa 
ve bu muahedenin son ba • cevap vermi~lerdir. Söylen· 
kiyesi olan Polonyanm da diğine göre Fransa ve lngil 
ortadan kaldırıldığını söyle· tere kendi şartlarına uyaun 
dikten sonra demiştir ki : olmıyan herhangibir sulh tek 

" - Almcınya bundan lifini kabul edemiyeceklerini 
sonra hiçbir toprak istemi - Musoliniye bildirmişlerdir. 
yecektir. Alsas Lorendeki Moskova 6 A. A. - Lit· 
metalibatımızdan vazgeçiyo· vanya Hariciye Nazırı Mos· 
ruz. Fransa ve _ lngdtt:reye kovaya davet edilmiştir. 
şimdi sulh teklifinde bulunu- Nazırın yarın Moskovaya 
yoruz. ıVhlyonlarca insan ve gdmesi bekleniyor. Söylen· 
milyar!arca servet mahvol • diğine göre, Sovyet Ru))ya 
madan bugün bir te~riki me ile Letonya ve Estonya ara· 
sai yaratmak ve Avrupayı sında yapılan anlaşmaların 
ebedi sulha • kavuşturmak_ ayni Litv.mya ile de yapıla· 
mümkündür. " caktır. 

Hitler, sı.ılh teklifleri r(·d Dolaşan bir şayiaya gö •. 
dedilirse harbe sonuna kadar re, Sovyet Rusya, .E.stonya 
devam edeceğini, Polonya l Sonu 2 incid~ 

....... .a ..................... ..,.. 
EN SON DAKiKA -· Nuckun dünyadaki akisleri 

rl İTLERlN NU fKU MÜZAKERE K~PlLARlNI YlKMIŞTıR 
lngilterede: Hitlerin nutku Londra siy<tsi mehafilinde, 

tahriklerle dolu olarak tavsif edilmektedir. Bu nutukta 
haksızhkların tami:-i için hiç bir tertip yoktur. Bununla 
beraber Hitlerin sulh teklifleri inceden inceye tetkik olu 
nacaktır. Ancak Almany.rnın bundan evvel verdiği söz· 
leri tutmamakdaki hareketleri okadar çoktur ki, itimadı 
tesis için kelimelerdt'n daha başka şeyler lazımdır. 

Fransada : Hitlerin nutku beklenildiği gibi çıkmıştır. 

Hitler, bolşeviklerle teşriki ın ..: saisini mazur göstermek 
için çok çetin yollara sapmış, Stalini Rayhişlağda alkıı;
latmıştır. 

ltalyada : Gayri resmi müşahedelere göre, Hitlerirı 
nutku sulh müzakeresi kapılarını yıkmıştır. Bu nutuktan 
sonra İtalya, sulhu bütün samimiyetle arzu etmesine rağ' 
men bir tavassutta bulunmıya ':aktır. 

Amerikada: Hitlerin nutkunu tefsir eden Amerikan 
gaz~teleri, Polonyaya Alman hakimiyeti altında bırakan 
bir sulhun Amerika tarafında:ı kabul edilem iyeceğini 
yazmaktadırlar. 

Bir İngiliz vapuru batırıldı 
Londra 7 A.A. - Alman denizaltı gemileri 870 tonluk 

bir İngiliz vapurunu torpilleyerek batırın ışlardlr. Geminin 
mürettabatı kurtarılımş~anlır. 

lNGlL TEREDEN FRANSA YA ASKER SEVKIY Afi -
Londra 7 - lngiltere<leııF raıısaya asker sevkiyatl hiçbir' 

maniaya tesadüf etmeden i~ti!a~ı!a ~evam etmekted~~! 



Sayfa- '2 ;__: 

Harı1:tebliğleri, f İngillereden 
Dünkü Fransız tebliği~ Fransaya ınühim 

den: ·k d h l 
Gece sakin geçmış. Sar· m. tar l arp ma -

. brükün cı·nubi :;:ırkisinde dev· zemesi gönderildi 
riye faaliyeti olmuştur. Lük· Londra - Frarısadaki in· 
semburjun iki kilometre ka· giliz ordusuna mensup bir 
dar uzağındaki bir Fransız zat, kendi gözleri ile gör
köyü. Alman a~ır topçusu müş olduğu şeyleri, İngiliz 
tarafından bombardıman edil ordusunun vazifesini ifa et· 
miştir. mek için hazırlıklarını ne su 

Alman Başkumandanlığı· retle yapmakta olduğunu nak 
nm tebliğinden: letmektedir. 

Polonyadaki rnn Polonya lngiliz askeri, Hitler ve 
kıtaları da bu sabah leslim Stalinin yapabilecekleri hakkın 
olmuşlardır . General Kleberiı daki fikrini, kendine has bir 
kumandasında olan Polonya tarzda ifa etmektedir. Bu da 
ordularmııı bakay'1st 8 birı Almanlara karşı kullanılacak 
kişi kadardır. olan harp malzemesini tera· 

Fransız hücum kıtcıları küm ettiren sayısız kamyon· 
bugün ani bir hücumla bir lan doldurmak ve boşatmak 
ormanı kamilen ele geçirmiş tır. 

YENllilJN 

.lngil~~~e . Sümer Bank 
Polonya hukumetıa . 

neSmilyon lira veriyor Gemlik'sunğipekf abrikasınd 
Lonjra 7- lngiliz hüku TOPTAN VE PERAKENDE.OL.\RAK SATıŞA Çl· 

meti Polonya hükumetinin KARILMJŞ BULUNAN VE• BOBıN (KONıK VEYA 
emrine 5 milyon İngiliz lira ALEKSANDt.R) HALtNDEKı 
sı t~hsis etmişt~r. Bu para Sun'i ipeklerin fiatları aşağıda gösierilmiştİ( 
Parı~~e ~yerl:şmış olan Pol~n Bu fiat~ar, f~brikada amba~iilı olarak teslim şartiyle 
ya huk~~etı tara~ından. mu· muteberd'.r. Bır veya muhtelıf denyel~rden bir ay zar· 
cadele ıçın sarfedılecektır. fında çekılmek şartiyle 1000 kilo veya daha fazla mik· 

Fransız ve ıngiliz as- tarlar için bu fiatıardan 200 denyeye kadar (dahil) yüzde 

k 
.. .. .. l . 8,200 denyeden yukarı olanlardan da yüzde 10 tenzilat 

erı gorJş me erı yapılır. 

Pris 7 A.A. - ln?ilizGe· Siparış v~rmek istiyenler doğrudan doğruya fabrika· 
net Kurmay Başkanı ıle Fran mıza müracaat edebilecekleri gibi lstanbulda yerli mallar 
sız orduları başkumandanı pazarları müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
General Gamlen ve yüksek Den· Kalitesi Perakende Den K l't · p k d 

k 
~ ~ . • a ı esı era en e 

As erıŞura azası bugün uzun y esi Kg· satış fialı yesi K t . r· t 
b. ·· ·· ı d g. sa ış ıa ı 
ır goruşme yapını~ aı ır. 60 1 540 Kr. 250 1 460 Kr. 

Yeni memurlar 
alınacak ·ıs 

11 530 " 11 445 
111 5L.0 " 111 430 

1 530 ,, 300 1 445 

" ,, 

" ve Almanların numidane mu· Barp malzemderinin ade· 
lkabil tarruzlarına rağme11 ta dağları andıran yığınları Maarif Müdürlüğünden: 
burasmı tahkim ederek yer· Fransada bütün rıhtımlarda Dair~miz kadrosuna yeni 

11 5 20 " 11 415 
" 

111 5 ı o " 1 11 400 
leşmişlerdir. görülmektedir. memurlar alınacaktır. Müra 

Havas Ajansı da cephe· lngiliz askeri, bu malzeme caat edeceklerin aşağıdaki 
deki harekat hakkında şu şartları haiz <ılmaları lazımdır. 

nin bir kaç gün içinde ye-
yarı resmi tebliği neşret- 1 - Lise mezunu olmaları 
mektedir: rinden kaldırıldığını çok u· 2 - Yirmi beş yaşından 

Fransız kıtaatının bugün zak yerlere müstakbel muha csşağı, 40 yaşından yukarı 
bir ormanı ele geçirmeleri rebelt•rin sahnelerine ya cm olmamaları. 
müstakbel h.~rckat için çok mahallere nakl~deceği anla· 3-Maarifin bir masa şefli 
mühim bir ha<lise o1arak te- şılmaktadır. ğini idare edebilecek tecrübeye 
lakki e<lihnektedir. Bu suret· Üııiformaları üzerinde mad 1 sahip ve muameleye vakıf ol 
le Zigfrit istihkamlar: h·hdid ni plakaları bulunan lngiliz malan. 
edilecektir .Fransız Başkuman· askerleri, İngiltereden gel· 1 4- Askerlikle ilişiği olma 
<lnnlığı, bu kadar geniş ha· miş olan mühimmat yanln· malan 
rekatı, mümkün olduğu kadaı da nöbet bddem.ektt-dirler. 1 Yukarıda şartları haiz o· 

f 1 h 
Askeri bina'arın dahi! ve ha lanların 5, birinci teşrin939 az insan ye az a arp mü-

himmatı sarfederek idare ricindeki bütün Fransızç<ı. ya akşamına kadar: 
zılara İngilizceleri de ilave a - - F otograf istidaları 

100 

120 

150 

180 

200 

1 520 " 350 1 425 " 
" 11 505 :• 11 415 
" 111 490 " 111 400 
" 1 505 " 400 u 415 

11 490 " 11 400 
111 435 " 111 390 

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

ti 

111 470 " 11] 380 
" ı 485 " 500 1 390 
" 11 470 " 11 380 
" 111 450 111 370 

1 470 " 600 ı 370 " 
11 450 " 11 350 " ,, 

111 435 " 111 330 
" 

ilan İlan etmeğe çalışmaktadı:-. edilmiştir. Sebebi de lng"ıl"ız b Şıındi bütJn nazarlar, Mo - Lise mezunu bulun 
zel ılc Lüksemburg arasın· askerlerinin Frclnsız askeri duklarına ait şehadetnamele 

6. 10 · 939 saat 14 te Vakıflar Müdürlüğünden: 

daki havzaya çevrilmiştir. kadar yolunu bilmesini, şa· rinin asılları 
Almanların büyük bir şırmamasını t'!min etmek· c - Hüsnühal ilmuhabe 

ihalesi mukarrer olan Antak Hale"p Osmaniye camii v 
ya Cezaevi ekmeğine istek. fından maşukiye köyün 
liler tarafmdaıı verilen fiat deki Selahdar namile maru 
haddi layık görülmemiş ol . yekdiğerine muttasıl hahçe 
duğundaıı ihale 17 . 1 O • 939 ve tarlalarla evlerin üç sen 
salı günü saat l 4 te y.ipıl . lik icarı açık arttırmaya ko 

taartuz hazırladıkları tahmin tir. ri, emniyet idaresinden. 
edilmektedir. Fakat bu ta· Eşya fiatları al- d - Evv .. lce nerelP.rde 
arruzun d<>ğrudan doğruya tüst oldu bulunduklarına dair kısa bir 

M ·· ' tt t ·h d l terce.!lleihal. 
aııııo .ıa ına mı evcı e ı Londra 6 A.A. ·- skan· 

b f d 
e - Hükumet tabipliğin 

leceği, yoksa İtara ev· dinaviya memleketleri de dahil den sıhhat raporu. 

nulmuştur. 
mak üzere 16 gün uzatılmış ıhale 16, 10,9 39 salı gün·· 
tır. İstt-klilerin şartnameyi saat 14·de vakıflar idar esin 
görmek üzere Ce-zaevi mü · dt! yapılacaktır. isteklilerin 
dürlüğüne müracaatları ve vaıkflar idaresine müracaat 

Jetlerden birinin Rrazısıııe olmak üzere, bütün biraraf f - Askerlikle ilişiği bu
hücum edilmek suretiyle mi devletlerin murahhasları Lon lunmadığına dair evrakı ile 

yapılacağı henüz belli değildir. rada bir toplantı yapacaklar birlikte Maarif müdürlüğüne 
Askeri mutahassıslar, Al· dır. Murahhaslar Londraya müracaatları. · yüzde yedibuçuk dipozito ları ilan olunur. 

man ordusunun 1914 deki gelmiştir. Talipler arasında g5rülerek 
Alman ordusu olmadığını, Bu toplantıda harp şeraiti lüzum üzerine müsabaka İm· 

parasını yatırmış bulunmala-,_ . ,6,10,939 
rı ve mezkur günde C. müd ,_k_o_m-is_y_o_n_a gelmeleri ilan o 
deiumumiliğinde müteşekkil lunur. gt!re k manevi kuvvet, gerek ve seyrüsf"fer işleri konuşu· ti ham da açılacaktır. 

mutahassıs zabit bakımından lacak, harp dolayısile altüst 'sken derun A. satzııalma komisyonundan 
çok geride bulunduğunu be· olan fiatlar tanzim edilecek· ~~ 

1 - lskenderun garnizonundaki erat için aşağıda icins ve miktarları yazılı on do· 
Yan etmektedirler. Fakat bu· t' ır . 

nn mukabil, Almanlar ağır ---H~~.------
tanklara maliktirler. Ve Al· tf J e g 
ınaıı ordusunun Fransa ya taş Başı 1 incide 
l.ca teft:, vuku ha\a ku~vt-tlerı· ile yaptığı anlaşmayı tevsi 
nin fazlalığı ve Alman tayyare etmek niyetindedir. Rus as· 
cilerinin cesaretidir. kerleri için tahsis ~dilen 

Fakat buna mukabil Fran· yerlerin kafi gelmediği ve 
sız tayyurer:ileri teknik ha· daha bazı şehirlerde de as· 
kımından büyük bir üstünlük keri garnizonlar tesis edile • 
arzetmektedir. ceği söylenmektedir. 

Denizlerde Bükreş 6 - Romanya 
Bir Fransız petro! gemisi Hariciye Nazırı Gafenko be 

kendisine hücum etmek is~ i- yanatta bulunarak, dolaşan 
yen bir Alman denizaltı ge· şayialar hilafına, So vyetlerin 
misini bir manevra ile çarp· l3asarabyayı ilhak etmek iste· 
mak suretiyle batırmıştl(. mediklerini, b~taraf bir Bal· 

Alman denizaltı gemileri kan antantının vücude ge • 
yeni bir faaliyet sistemi tat· tirilmesine Romanyanın ta • 
bika karar vermiştir. Bunlar mamen muvafakat edeceğini 
ddha ziyade ticaret gemilerini bu vaziyetin, Tür'l<:iye ile Sov 
takip edecek, bilhassa iskan- yetler arasında Moskovada 
dinavya sahillerinde faa- l cereyan eden müzakerelerle 
liyet ve kontrola geçecektir. halledileceğini söylemiştir. 

lngiltere açık denizlerde MUSOLtNl ALMAN SEFI 
sefer edecek ticaret gemile· Rf Nİ KABUL ETTi 
rine harp gemileri terfikini Roma 6 Almanyanın Roma 
karar allına almıştır. Bu ka· Elçisi Fon Makenzen dün Mu 
rarlar. ve diğer tedbirler saye· solini tarafından kabul edilmiş 
sinde Alman denizaltılarının tir. Kabul esnasında ltalyan 
fa .. liyeti pek az semere ve· Hariciye Nazırı Kont Ciano 
!ecektir. da hazır bulunmakta idi. 

kuz kalem iaşe maddeleri satın alınacaktır. 
Tahmin fiatlarile muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
2 - Mevaddı iaşenin evsafı ve teslim yerleri şartnanıclerinde yazılır. 
3 - lst~kliler şartnameleri görmek içir. Ankara ve lstanbul<la levazım amirlikleri 

satın alma komisyonlarile lskenderunda A· Sa•ın alma komisyonuna müracaat edecek· 
lerdir. 

4 - ihale aşağıda yazılı erzakların hizalarında gösterilen gün ve saatlerJe isken 
derunda cskeri satın alma komisyonuna müracaat edeceklerdir. 

5 - Teklif mektupları 23.10,939 günü saat (9)a kadar lsk~nderunc.Ja satın alma 
komisyonuna makbuz mukabilinde verilmiş olaı;aktır. Bu saatten sonra mt!ktup kabul 
edilmez. 

6 - Şartnamenin 4. maddesinde istenilen muvakkat teminatın konulduğu zarf 
içerisine 
Cinsi 

konulmalıdır. 
Miktarı Tahmin 

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

Kilo Lira 
1162000 104580 

195300 39060 
22400 2j520 

887000 31045 
1133000 62315 

88000 8800 
66500 11305 
37200 13020 
16500 7425 
32760 3276 

571800 8577 
1680 756 
~000 1710 

27300 2730 
19400 1940 
42000 1680 
29400 1176 
60900 2436 

352000 32'20 

Bedeli 
K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
()() 

00 

Muvakkat 
Lira K. 
7844 00 
2930 00 
1764 00 
2328 00 
4674 00 

660 00 
848 00 
976 00 
557 00 
245 00 
643 Oo 

57 00 
128 00 
205 00 
145 00 
126 00 

88 00 
183 00 
264 00 

Temi. eksiltme iha!t Saati 
usulleri tarihi 

kapalı zarf 23, 10,939 9 da 
kapalı zarf 23,10,939 11 ,, 
kapalı zarf 23, 1O,939 M 

" kapah zarf 23,10,939 16 ,, 
kapalı zarf 24,10,939 9,, 
kapalı zarf 24, l 0,939 l 1 ,, 
kapalı zarf 24, l 0,939 14 

" kapalı zarf 24,10,939 16 ,, 
kapalı zarf 25, 10,939 9 

" açık eksilt. 25,10,939 11 
" kapalı zarf 25, 10.939 14 
" açık eksilt. 25, 10,939 19 ,, 

açık eksilt. 26, 10,939 9 
" açık ı·ksilt. 26, 10,939 11 
" açık eksilt. 29,10,939 14 
" açık eksilt. 26, 10,939 16 ,, 

açık eksilt. 27, 1O,939 9 
" açık eksilt. 27,10,939 11 
" açık eksilt. 27 ,10,939 14 JJ ,.,. 


