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e~~1aııistana gön- IrandilAımanıara göre\.\ıingilizlere görel 

So b~ ecek gıda/ar isyan mı '. Lenin.grat Almanlar 
~ıı ın ton ağır lığında olan Bir çok vilaye.t mü tahkem Rusya da _bir 
~,?zduddeıer men1Jeketi- ler asilerelı.nd hattı qarıldı kış sef erıne Z e ALMAN ORDUSU YENi .LJ [ 

en satın abn"ıış Budapeşte 14 A. A. - ZAFERLER ARIFESıı'1DE nazır anı· 
Ofi Fransız Ajansı bildiri· Be ı · l4 A A A [ ~ mah il d. rın :\. . . - l· yor ar 

Jıl' ı. ''nka,. SU er ı r yor : ~!acar Ajansının Sof- ıuan resmi t•bliği: 
'~tl1 • '' 15 yu tal'ikile Irandan aldığı ~)J l tıızcı A.A.-Mcm dil 

1 
t' B 

1 
<l • l Alman orduları Lenin 

İLK.KAH uoş~u~(;~ HA~ 
Lı\l>l -AL'\lc\N HAZlll• 
ucı D~VAM EDLYH 1 

uar "U y . t cc { ır. ..ın ar an bnşka bır telgrafa göre, randa ıi>' 
1
ht p letnk uııunıstan · Kızıluy cemiyoli.tıırafındıın ansızın bir isyan çıkmış, grııt mtıstalıkem cephesi· 

ct;ı lr... aç ııı···ı etıedeler't1 e yr · ta ı ı · ı 1 n'ı yarmıı:ı ve k v tı· b' "llkı~~ •ı ı, lk • unnnıs D• a u çocuklara mll ıim kürt çeteleri ru - • u ve ı ır a.ıı ~re a a dağı d~ıtılmak üzcrcre 25 ton nın birçok noktalarında surette mUdafaa edilmekte 

~ g'liu g6nderilecek 

Loodra 14_.A. ;\.-

aı.ıı maddele . gıda meddesi hediye de ansızın lr.gitizlere karşı ha 
E<tjı..: lı~ındad rı 5 )bin vardır. rekt1te geçmişlerdir. Bu 
~ ır. Bunlar . k" t t l · · K .... ~e lngilt d 'ı:unanıstaoa gönderile ur çe e erının erenşah 

olan şehrin mulıasarasmı 

tamam\amıştır. Alman or 
duları şarkta yeni ve mü· 
him zaferler arıfesindedir. 
Bir ordu Kumandanımız 
12 eylCllde; ;iark c~phe.:
sinde ölmüştilr. 

Gelen huberlere .. göre, Hus 
cephesinde muharebeler bii 

tün ~iddetile devam etmekte. 

o. ,~ ianeleri •re e cek olan bu malısulilerin ta toplandığı ve 5 eynle • 
~~~~!en SUte nıernle sevki için lngiltere Alman tin bunların elinde bulun· 
1~ı1. ı>r 

1 
ınalınmı 1 1 

h ' duğu bildirilmektedir. 
r~ "\' k' o Up Kı· ş ya ve tu ya ük(\metleri .. . 1 . ·, l'il~ y ıruları zılay va \ le ayrı ayrı milzakcreler . Muhım nıplız adamlu-\lıhtı . nnAuana vu . 

1 
. rıle H.öyter Alansının mu-

Q 
ııstana ııakJc· ya~ı ;:1~ş ~e .he.psı do mu 

1
, :ııabir:nin de Asll9riıi ~Hne ,S va a n e nııştır. dllştilğıi lıaber verıliyor. 

Qr ru' .t b l Tahranda vahim ka~uşa 'll J ono arı !ıklar çıktığı vs asilerin Jt h • sokaklarduki duvarlara 

Q l ' eps l satıldı ilanl~r y.apış~ı~aruk halkı 
c 9 e ', kendilerıne ıltıhaka davet 

ıı lı~ J\n\{il v ekilimi . b t ettikleri söylenmektedir. 

~110 ~ • .~;~ 1~ AA.- M.a ZM eqana 1 flit/er harbi 
6ı " A \11.ın llııt \ mek isterim. Satışın yüzde ~ 1Jeya1~11uııı. <.>

1ar1 hı kğrnh, doksanından fazlası birse· kaybetmek 
ıutl4t İ\ u kın- d ~ "-ı bu\\t ıa~ına ne va elilerden olmuştur. ı .. d. 

ııe< ~ 1"1 ihr lıısııaı,''tıuşıur; şıı düııy a buhranının doğurdu u zer (J f r 
1,rı•ıl' l411tlıtın~Ynçı,~ ~liU; Müda ~u mali ve iktisadi şartlar , Blll lı'>GILIZ NAZii\! 
1 J :11ı ka' rız.,..., tın karşılık karşısında lınlkımızın 3,.6 BÖYLE J.JIYUll 

ı;r•ı. 11Uııu11 4 ısa ,.uma uy vadeli bonolarda mev Londra 14 A. A. -
~ ııuı. ısı,80dverııiği saıa eut bulunduğu halde en u· Harpten sonra yapılacak 
\ '"'ıı~"•n •at"n ltısurr 

1 
zun v adel il ere mğbet gııs imar işleri N azır ı Gam iv od 

~Ur k,, 1lluııu.,,!eu cıkarıl~t ternlt'siCümhuriyet mulivesi bir ımtuk sövliycrek demiş 
'~ J ti' ki t~ı. tı bu · Mez ne olan emniyet ve itima r : 

" ı ıs ııun d \ ı,,.Pıt llıilyon -"7.ami ına yeni bir tezıılılirdllr. liitler harbi kaybetmek 

~ lııl """• ~lıııişıır lıı:. ola Elde edilen bu netice bir üzeredir. Rusya, Bitlere 
%. (! ~ uzla b: ı ay taraftan tasarruf fikl'inin şarka gid~n yolu kapıyor. 
ı. ı u rn· ır z n l k 1 · ı llitl .. 
4 

Qcttıı ·utktaı· ıınıan ıem e otte esı.:slı bir suret ngı tere, ere Urla Şur 
~"1 la Sij lllış otu nı lama te. birleşmekte olduğunu ka ve Hindistana giden 
~~ ı,,~11Y•lıü;~~"':f il- glislerınokle beralıer diğer yolu kapamış bulunuyor. 
~, Ulu u Satış · ıuaen 1~araftan vutandaşhırın :Mil Amerika da, Hıtlt!l'C gurbe 
~~n b'"nkt~~ır ~Pllıı· ı Mfidnf•a ınovzuundaki giden yoıu kapayacağını 
'11tı..~ \![ij~ lıusulit~ öutun ali\ka ve hassusiyetlt-rine 1htar etmiştir. 

"l'ı IU •l•ız ta~ •ter kuvvetli bir delil teşkil et HiUerin Rusyayn karşı 

4 
krıınla k 1 ve ınesi itibarile takdire şayan yaptı~ haiııaııe hllcaıu 
~uydet· dır. pek pa'haııya mal.ı olu-

,S J _ - cnk telılik•li bir cinayot 
1(. e,. ı · - olarak kendis:ni göstermiş 

llerlin 14 A.A.- lyj 
halıo.r alan lrnynaklaru gö· 
re, dUn gece cereyan eden 
hava mutıurebelerındc 53 
l'US tayynreıü düşUrUlmüs 
tUr. 

Alman ordusu fena hu 
va ve en milşkül yol şart 
larına rağmen dün ınühım 
!lluvaffokıyetler elde etmiş 

vo6glin süren \,elin~ muharebe 
lerde l 13Rustdnkmı tnhribey 
lemiş. 60J kamyon,, 70 
top vo 150 csır almıştır. 

M0H1M HADlSELl!:llE 
l NTlZAH EDILl YOR 

Bern 14A.A.- Lasüvis 
gazetesinın askeri mu 
harriri™ göre, Alman 
Başkumandan1ı~ının mak· 
sadı herşeyden evvel .H.us 
ordusunu imha eylemek· 
tir. Ünilmılzdeki hafta için 
dıJ çok mlihim muharebe-
ler cereyan edecektir. Lo
ningr adı, hücum için hn· 
zırhklur devam edıyoı· Fa· 
kat dal'~a ziyadeKıyef :mn 
takasınJa mühilhnn hfidi. 
selere intizar edilmelidir· 

1 

l 

lk yapma. tir. Bu hücumda en iyi_ta-
liın görmüş yüı.binl·~rce Al 

!. Ş l l munın kanı akıyor. 'Uu hü· 
'"'~6 o an ar cuın tıpkı şidılotli bir or 
Q ll ~ 8 man yangını gibi Bitlerin 

Ruslara göre 

Aımarı galan 
Jarı alt üst 
olmuşulr 

AL~1AN VE FiN KUMAN 
DANLAlU AllASlNUA 

~Os ' , elediqe R . . karli ve hava kuvvetlerini 
~l\l.,. ı, 1n e...... el s l ve idame iı:in ihtiyacı bulu . 
ıuı::ırn ( v . • .• ,~ur oJısmınn.cak nan geniş petrol, mühim! 

t lfı l\""lık akıt ) _.. .,, .,. mat, tank ve tayyare stok 
r... ~1tı111 hızın . ~ vakk t larım yok ediyor. Hus or 
·~ı.. ,, uı t-t\nr · a memur veya nnrn 

A:\LAŞ.MAZLıK H \~ 
GOSTEll\lıŞ 

tedır. ıngiliz harp tay-
yareleri Leniııgrad üzerin· 
<le cereycuı edım h wa mu 
haı·ebelerine iştirak otm iş· 
tir. Rusların Lenıngrad cep 
hcsinde şidddıı ıııukalnı 
ııucumlurda bulunduğu biz 
zat Almııulur taraıınuun 
ıtiruf odılınektt>.d.ır. 

ilk kar dü~meğo ,baş· 
lanııştır. <.,;omt}ı -:.mmtaku· 
sınd 11 vazı yet telılıkolıdiı·. 
llus lel>lığı Çernılrnfuıı ter· 
kocilldığını l>ıtdmyor. Uu 
mıntakudd,..da kar b'1Şla
mı:-J tal{.ıt Lennıgrad ne
n üz <;t•vrıııneuııştır. Alman 
bu· ::;er t kışu gclınce tulıam 
n1Jl edebıh~CclKlcımı vı; su 
ğuli mevsıme karşı büluu 
ıazını gelen teduırleriıı alın 
dığını hidıa edıyorlar. Al
llldnlar kı~ Stferı ıt;in ahşap 
kulubelcı-e kalın ve ı:.'lctıK 
elbiseler eldıvenier ve ka · 
yak aletleri hazırlamışhır· 
dır. Alınanlar bir taraftau 
l{syadu uır kı~ harbine ha· 
ı.ırlunırkeıı, mğeı· turuHun 
lııgiltere ve Anıcriku Hus-

yaya yapılacak yanlınıı leşki 
lutlaudırmakla meşgu\dur. 

KlBHI::;A YENl KUVVET· 
LEl{ GÖND~IULDl 

Lefkoşa 14 A. A.
Kıbrıs H.dasnıa büyük mik 
tarda lngiliz kıtaları gel
miştir. Gelen kıtaat okudar 
çoktur ki, bu miktar Kıh
rıs a.iasının tarihinde gö
rülmemiş derecede mühim 

dir. 

""' Unla "' ıın zet dularımn kahmmanca mu 
~et.. rırı ı1•1 l . · memur dalıı' 01~mıyu· 1tıın "' alı çoır w kavemeti bu bllyük dün'-'il 

iıı.. ·~ ııtnaın ı ~~lurdır. Askerlik lıizme- ,, 1 "'' ltıı (>lun\a a urı tını yapmıyanlann Mebus- harbiııin destanıdır. Yeni 
1! l~ kktrıct~ r.ı~ ~ıka- ı k müttefil(a luzuınlu yar • 

~ılı Y-.- nı b' u • Belediye Peı's'ı ve aza d l ~ cısı ır lık .
1 

. . ' mı arı yapacağız: Hillere 
r. Bu . hazırluıa- . gı JJ sıyasi intihnplardn karşı mucade'ıe yapılan 

Mo~kova14 A. A. -
Moskova radyosuna göre, 
Husların Odesada göster· 
dıklerı anudune mukavc· 
met, Alman başkumandan· 
lığına büyük müşkUlUt çı 
karmış ve Almun Sev kul• 
ceyişi plilo l armı ta mum ile 
uozmıı-ştur. 

göre, Almaı,ı kumandanlığı 
ile f inlaııdiya Gent-rulleri 
orasında anlaşrrul7Jıklar. 
huş göster iştir. 'Almanlur 
Fıulundiya darı Alman da
dzıv.a_,ın,1 kafi derecede mu 
7J hıırat etnıenıekle ve kcn 
dilerini Alman haı·p gay
retlerine halel getirmek· 
le ittiham eylemektudirler. gıbiler lllu- seçılenlerin intihapları mak her cephe bizim OO"'hem'. z 

bul olmıyucaktır, . .t:' dir. ,, 
Stokholrne gelen habarlere 



!Şundan bUndanl 
Siyasi hayatta insanla

rın en korkunç düşmanı 

" unutulmak ,,tır. 
Takdir; siyaset adamla 

rınm hareketl~rini kolay -
Iuştırır, tenkit onu, zinde 
ve hayatiyette tutar. Fakat 
medlı olunmak veya ·'unu 
tulmuk onu öldUrür. 

1ngiliz ~alimlerinden 
~ ( llerbcrt Gasson): 

" Bir Heia·n; dostu da, 
düşmanı da çok olmalıdır. 
Bunlardan ona hiçbir za -
rar gelmez, ona zarar an 
cak onu tanımıyanlardan 

ı:elir "der. 
Metlıedilmdk insana bir 

Yelpaze serinliği verir ve 
uyutur. Fakat tenkidin izi 
hic.;bir zaman yok edile
mez. 

Dostlal'lnızdan takdir 
ve tenkitle bahsedebilirsi
niz. Sevmediklerinizi unu 
tanık ilııııul ediniz. 

Çünkü; tesirleri müsu 
vidir. 

Ş. OGUZ 

HALEP K Oi\SULOSU.M UZ 
Halt p u Konsoloımınuz 

cvvelkı gün Hulepten şeh 
rımiz.e gelımş ve dün bu 
rada ka!dıktau ;wnra bu -
gün lekrur Halebedönmüş 
tür. 

MÜESSl.F BJH ÖLÜM 
::5uhık Vilayet ı\lccfü,i 

Daimi Encümen azasından 
~leııli Seydi Oğuz.un (lğ
lu Mustafa Oğuz dün lle
lende vefat etmiştir. Ke 
derli ui lesine samimi tazi
yelerimizi sunurıı. 

DAKTİLO ALINACAk 
ı\lıntı ku Iktisud müdür 

. lüğündeu : 
Dairemizde münhal 

daktiloluk için evvelce ya 
pılan ilandaki orta - okul 
mezunu kaydi kaldırılmış
br. Taliplerin 20,9,941 gü· 
nüııe kadar müracaatları. 

IRANDAKI AL
MANLAR 

HUSYA VE İNGILTEREYE 
TESLl M EDILl YOilLAH. 

Londra 14 A. A.-Per
şembe günü Tahrandaki 
lngiliz elçisinin iki defa 
üst üste vukubulıın bir te
şebbüsü neticesinde Alman 
.Elc.;ili&1i ile 250 kişilik bir 
Alman kafilesinin hareketi 
13 saatlik bir tehir ~kayd 
olunduktan · sonra bu kafi
leden 80 kişilik bir kısım 

c uma sabahı Tahrandan 
.. hareket eylomi~tir. Bu 8~ 

Almandan 72 ikisi lngiliz 
lere ve 8 zide Huslara t· s 
lim olunacaktır. Ruslara 
teslim edilecek 50 Alman 

·ıaraoıııda Irak iı:tyan hare· 
kil.tını idare etmiş olan 
meşhur Alman deniz suba 
yı ve ajanı Gamonşade bu· 
luıımaktadır. 

Tarla icarı 
Ha t:ıy Defterdarlığından: 

Harbiye nahiyesine ta· 
bi Sinaniye köyünde Dervi~ 
oğlu i b' r a hlnı Seyfidin-
den metrük bir kıtada 
30Udönüm tarla(3)scne mild 
detle ican; venleceğınden 
taliplerin IJcdeli muham 
meni ulan 300 liradan 
ıOO de 7,5 teminatukc.;a8ı 
le birlikte 25-9-941 ta 
tar ilıinde Defterdar lığa 
müracuatları. 

AHlY E MÜUÜlU) 
ALINACAK 

İ.latay Vilayeti dahilinde 
münhal nahiye müdürlük
lerine müsabaka ile haric.; 
ten memur alınacaktır. , 
.Lise mezunu olmak ve as 

' kerliğini ifa etı niş bulun
mak şarttır. Uu cvı:ınfı ha· 
iz t alipleriıı bır tlilekço ile 
vilayet makamına müraca 
atları ilan olumu. 

D r=mzı c n .... :aı; 

Neşriyat Müdürü 
SELİM Ç8LEı';K 

C.H.P. ~latbaası Antakya 

M .. otöı lü nakil vasıtaları
nın plaka t.umaraları 

değişecek 
Udediye Rehliğinden: 
Helediyemi~de l)eyrUsefer işlerinin muntazam bir 

surette l<.'<ivir i ve benzin tevziatıııın usulli dairesinde 
haladan salim olarak yapılabilmesi i~in balen çok ka 
r~.şı~ ve o~~nmuz bir vaziyette bulunun bilClnıum mo· 

1 torlu vesaıtı nakliye pHlkuJuıı tebdil edilecektir. 
Vilfiyet me!'kezindeki motörlü vesaiti nakliye}e 

1-300 numurn tahsis edilmiş bulunduğuna göre bu· 
numaralar uşağıda 11öı:;terildi~i füıcrc tulısiı; olunacak- _ 
tır. 

p,evai~i resmiye ot?nıo~illerine evvelki gil>i 1-25 numara 
lene:ıztih otomobıllerıne 26-100 numara 

Otobüsle.re 101-200 
" Kamyonlara 2Ul-3UO 

. n.ug~~den itibaren plaka tevz~atına ;ukarıda göstıoJ• 
11ldığı uzere başlandığı.ıdaıı bilumum mutörlü vesaiti 
nukliye s lhiplerinin Belediyeye mUr.ıcaatlu eski pla
kularmı tebdil etmeleri ve 20 -10 -941 tari 
hiııden sonra tebdil edilmemiş bulunan otomobillerin 
&lyrüseferden menedilecekleri ilnn olunu.r. 

Milli Emlak satışları 
Hatay Defterdarlığından 

i\luhammcn bedeli Kimden metruk 
Linı Parsel o ~evi mahallesi Olduğu 
200 157 Hane izzet ağa Mihail Hoca .\tabun oğlu 

2500 103 
" 

350 503 
" 300 19 
" 

2000 1038 
" 

500 293 ,. 
3uo 35 ,. 

1000 158 
600 31 

350 227 ,. 
300 28 " 

62 " 

1300 156 ,, 

6000 294 " 

llcdrı>S 
Kashıl Hı- Alxllilnıesilı azar oğlu 
ristiyan Alber ve Arusti 
Kubilay ,, ,, ,, ,, "' 
Gazipaşa Mütt .. vdfu Hanna Andiıyct ~ı 

oğlu Circi Tııııl 81 
Cedit Şakir C<•bbara ve Karısı 

Vedia Cebbaru " 
F'evzipaşa Hanna Nusilı oğlu Uya '' ·,ş>' 
( ;azipaşa CirciKehhUii oğlu mihail 32 . 11'esı 

8 111SS 

l~evzipuşa İlyas Circi oğ"lu Tomu \' ar•f:ıSo',o;; 
Gazipaşa Cırci oğlu Yakup verese 24 ·s.#' 

sinden oğlu Circi 4 ııı sı 
Ethemivc Kertuş İlyas oğlu Celmul 1ıır; i'I'.,, 
Gazipaşa Fethullah oğiu Circiz 24 

1

11j~ 16. _,,,.ıe' 
gJıı~ Acun Kostantiıı paşa kızı 

Ve8ile tıisseSl 
lzıelağa Hanna J );p Şahura oğlu ıııt 

Circi · ·r11111ıı 
Gül Derviş Seyfittin oğlu Se· 

1. 1.:~ f yıırıSI ını vı:;y ı ttin ~ 1ıoıı; Yukurıda yazılı gayrimenkullerin ıntilkiy\\lİ açık arttırma ile satışa çıJ;ılr 0/ 

lır. Tulip olanlarııı yüzde 7,5 temiuulıle birlikte 23-9 -Y41 Salı stinU saııl" 1or 
Deftcrd!.ırlığıı m üracuatlal'ı ve evleri görmek istıyeulerin Milli Emlilk ~liidilr 
tarafından her vakıt göstt.•ril';!ceği 

Balık avı mü, Gugri menkul satış/af! 
zayedesi 

Kırıkhan Malıniidürlüğüntlen 
1- Kırıkhan kazası

na buğlı Gölbaşı ve Kara 
su nehirlerile hırsız~ pma· 
rı gölü (Karasu nehrinin 
Hf-yhaniye ~osusı üı,eri nde 
kiademir köprü:ıün nlt kıs 
mı) mu üc.; senelik balık 
avlamak ve suydiye resmi 
iltizama verilecektır. 

2 - ~nelik muhamm~n 
kıymet ~O ,o bin lira üç 
senelik 24 ... 00 liradır. 

3- ~uıtnanıe Kırıkhan 
Malmütlurlüğuudeilir. Ar
zu edenler oraduıı öğrenir 
ler. 

4- iltizam uçık arttır 
ma ile 24-9-1~4 l çar-
şamba günü saat 1J,3J da 
Kırıkhan ıııalmüdürlüğü 
odasında müteşekkil ko· 
misyondu yapılacaktır. 1 

5- Muvakkat temi ' 
ıı.at yüzde 7 ,5 hcs.ıbilu 18Ju l 
lıradır. • 

6- Yukarıda yazılı 
arttırma gilrıü ihale saatin 
den bir ı:taat ovvd taliple 
rin depozit akçalarmı mal 
Dandığına yatırarak nıuny 
yen saaltu makbuzlarını 
komisyona il>ruz etmeleri 
itan oıunur. 

Zeytin ve tarla icarı 
Hum Ortodokı:t vakfı 

mütevclliliğinden : 
Saracık ve Kovasiye 

köylcrınde kain ve Antak 
ya.Hum Ortodoks ldisesi
ne uil zeytin ve turla ve 

· bahçelerin 941 yılı muhsu 
lü bir ve üç senelik icarı 
arttırmaya c.;ıkarılmıştır . 
Ihalei lrntıyesi eylülün 22iııc 
pazarlesi günü saat 18 de 
ıcra kılınacağından taliple 
rin lnönü cctddcsindeki 
Mütcvelliliğc müracaatları 
lan olunur. 

HEYllA~lYE KAZASI KA Y1\tAKAVlLIDlı'.'~t\· 
Lı·r Jıı:ı 

Panıel t~nıumınııı rıı ... sahası 
Uörtte 1 ı16ti 
sesinin .k1>'1 d~d tW 
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