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SAYISI 2 KURUŞTUR 

2885 

Heyeti r Rusla~a göre 
Dün IJtıi/li Şef /nönü'niin Smolenskmu
Başkflnlığında toplandı hasara ediliyor 

ALMANLAll BlH l\IEY
DAN MUHAREBESİN

DE BOZGUNA LJCHAMIŞ 
VE 10 BiN OLO VEll

Vekille~ 

.Ankara 17 A. A. - lcra Vekilleri Heyeti bugün 
Mılli Şef Cümhurreisi İsmet İnönü'nün Başkanlığmdu 
toplanrmşlır. 

C.H.P. Kaza Koıı. 
greleri başladı 
15 egluldebaşlıgaıı kon
greler 15 ilk teşrinde so-

na Precektir 
Ciimhuriyet Hulk Barli ilk teşrinde mezkeadf'ki 

si Kuza Semt ocakları semt otakları konreleri 
le ~ahiyelerdeki ocaklunn 1 de 10 ilk teşrinde lıitmiş 
kongresi başlamıştır. 

Kongreler Iskenderun olacaktır. 
kaz.asında 15 eylOlde baş Diğer Kaza ve Nahiyeleroo 
larnış olup 15 ilk teşrin· de bugünlerde kongrelere 
de sona erecektir. başlanucaktır. 

Merkt1Z kazasındaki Nahiyelerle ~lerkezSenıt 
Semtocaklarile ahiye- ocaklarının kongreleri bit 
lerde de 20 eylQlda kon tiktensonraKaznKongressıtop 
grelcre başlanacaktır. Na L lanacak vePurtiKazladare 
lıiyelerdeki kongrı,ıer 15 ı Heyetini seçecektir. 
a c cna er n • n 

J .. ürk-lngiliı ticareti suratta · 
inkişaf ediyot 

İ ., g:liz sefui lıtnir f'1annda mühi.ıı 
bir nııtuk söyledi 

lzmir 18 A.A.- Iz- büyük inkişnflar arz.eyliye 
mir Fuarmı ıiyuret eden ce-ğine şüphe yoktur. 
Jngilterenin AnkaruJ>iiyUk Geçeu sene famir fuan 
Elçisi şerefıne dün akşam nı ziyaret ederken memle 
verilen Lir ı iyafette l>Uytlk ketim denizden, karadan 
Elçi uzun bir nutuk söyli havadan ve deııiıJerin al 
yorek bu ~ne Izmir fuarı· tından cidru tehlikelere ma 
Dl tekrar ziyaret etmek- ruz bulunuyordu. Fakat 
ten duyduğu sevinci tttlıa mukavemet ettik ve şanlı 
rilz otiirmiş, Türk- Jngiliz zaferler kazandık. Muvaf 
ticaretinin son iki sene zar fakiyetlerimiz tedricen ço 
fımluki mesut inkişafını i ğalucak ve yakında Hus 
z.uh ederek demiştir ki; yada <ln böyle olucuktır. 

••93B de Türkiyeden Durmadan kuvvetıeıimizi 
2 .. ruilyon 817 bin lira kıy arttırıyoruz. Türk do~tıa-
nıetinde mal ulnuştık Bu nmıı.a en iyi rt!fah ve & 

miktur 939 de. 6 milyon adet dilerken Türk l >ev· 
387 bin ve 94'.) ta 35 mil ıcı: adamlurııu .. takdirle yu 
yon lir.ayı bulmuştur. Bu· <lederim. Türk- lubriliz itti 
na mukabil 941 te Ttirki· f 
yeyel8 milyon liralık mal akı, Türkiyeye karşı taki 
teslim ettik. ootnıektc olduğumml ttifu-

SUratle inkişaf eJon kın temelini teşkil otrıı ek· 
bu ı-~u . te<.lir.,, 

munaseuu. erm harp- --------• 
ten sonra da devam ede· 
ceğine v11 iRtikbalde dnha 

1il olamaz. Başkaları tu-;:;.
f ıı.dan lOtfen ihsan edilen 
iı>tikla\ hiçbir şey ifade et 
meı;. Fakat bizzat alınan 
istiklilldir ki milletlere 

• " müstakil ,, vaı:rfını verir. 
Salim ÇELENK 

LU~DRA ILE LENlN
GllAT Kl>NU!;>U YOH 

Londra 17 A.A.- Lon 
dr.ılılnrın radyo ile Lenin 
grat halkına gönderdiği 
mes.ıja dUu alqanı l.Muüı 
gratlılar yine radm ile 
covap vermiş ve F •. ,·s Al 
mun kuvvetleri imha etli· 
linci1e .kadar milcaJ.elee 

MIŞLEHDIH 

1oskov a 17 A .A.
Hesmt Hus teblil1;i: 

Sovyet Rus kıtalnn 
merkez cephesinde S rı o 
lensk şehrini :muhasara et 
mek üzere yeni mevzile· 
re yerleşmişlerdir. Şimali 
şarkide yapılan bir mey· 
dan muharebesindt;, Alman 
lar inhizama uğramış ve 
10 binden fazla ölü ver
mişlerdir. 

Diğer taraftan kıtnlan 
mız ladog;, göllindeki ada 
lardua birini şiddetli bir 
hücumlu geri almap;a mu 
vaffuk otmuş ve buradaki 
Alıııaıı garnizonu esir edil 
miştir. 

Lenİ;ıgrtıi 
BOMBARDI:\1ANA BAŞ 

LANDI 
Homa 17 A.A.-Jurııu 

h) d'ltal~ ıı gazete8i yazı 
yor. 

Leningradın mukadde· 
rutı Hus başkumandanlığl· 
nın elindedir. Rus Kuman 
danlığı Ş-Jhri tahkim etmek 
lo ve halkı ~ilGhlaııdırmak 
Iu en bllyUk fenalığı yup 
mqtır. MUstnhkem olarak 
tanınan şehrin plan muci· 
hince bombardımanına 

dUn bnşlanmıştır. 
LENINGRADA ŞIODETLı 
HOCUMLAH YAPILIYOR 

Berlin 16 A.A.- Al· 
man ajansı askeri kuynik 
lardan bildiriyor. 
Leningradın müdafaasına 

ait 8ilsile istihkilmlarıııdan 
olup lltıs kıtuları tarafın· 
dan anud ne müdafaa edil 
melde olun kulelerden mü 
tı~ekkil çok mühim bir 
grup bir Alman fırka , 
sı turaf ından işgnl edilmiş 
800 Jeu fal'.la esir alınmış 
tır. 
ALMı\ ' YA YA HA\' A 

AKlc LAHl 
Bedin 17 A.A.- Dün 

gocc lngiliz. bombardıman 
tayyareleri cenub ı garlı i 
Almanyanın bazı şehirleri
ne nğır çapta yangın ve 
infilak bombalarJ. atmışlar 
dır. Sı viller urusınctu_:biı: 
çok ölü ve yanıb .vardır. 

deceklerini bildirmi~lcrdir 
füc aksum Loııdralılar rud 
yo ile Leningmtlılura tok· 
rar hitab edeooklerdir. 

__ P_e_r~~mb __ e __ 
AINne tartları ı 

Dahllde ylllıOı 5 •ura 
YebİlnÖı memlekette .. • 

a llra 
lllnların her kall!'l'I ı· 

al11den !S:kuru, ahr" ... 
Ooret P&flndir ;. 

BOnD ge99n sayılar 
10 kur ,tur 
1 

Sur iyede lJe ~ 
ni bir hüku

met kurııldu 
VE BU HÜKÜMETlN Rı

y ASETlı E ŞEYH TAC 
GETIHILDI 

Şum 17 A. A. - Su
riyedeld Hür Fransızlar 
Şefi Guneral Katru Suriye 
lıUkt1metinin istifasını ka· 
bul etmiş ve yeni lıüku ·.: 
metin riyasetine eski Uaş· 
vekillerden Şeyh Taciddin 
Hüsniyi 'Cilmhurroisliğiııe 
tayin eylemiş, Şeyh Tacid 
din de bu vazifeyi kabul 
ederek işe başlamıştır. 
Şeyh Taciddin ilk beyana· 
tındn Suriyenin müttefikle 
re iltihak eden Lıir hükü
met olduğunu söylemiştir. 

lran Millet 
Meclisiııde 

GÜHÜLT(JLO MÜNAKA· 
.ŞALAH OLDU 

Ankara H~dyo Gazete
sinden ~ 

Iran Şahı lliı.a Pehlevi 
nin İtitifusını ı3aşvekil Fu· 
rugi ifan Millet i\leclisine 
bildirirken gürül tül il mü
nukaşal.ır olmuş Deşti ud 
lı bir mebus, 20 seneden
bori bütün sa\ilhiyetıeri 
ııef sinde cemederek lıerşeiy 
kuyıt8ız şartsız diktatörce 
yapan et>ki hükümdarın 

hatalarını yeni ve genç hü 
künıdarın tamir l.ıdıp etıni 
yeceğıni ~ormuştur. 

lstifa eden l{ıza ~ahın 
Talmuıdaıı hareket ederek 
ısfahana gittiği, bıldirilmek 

tedir. 
Eski Amerika Cu01urreisi 

Amerikanın 

Har bt! girme
si ııden endi· 

şe ed~gor 
Vaşington 17 A. A.

Amerikanın eı:;ki Cümhnr 
rcısi Hov r radyo ile bir 
nutuk söyleyerek demiştir· 
ki : 

"Huı.veltin Amerikan 
<lonunmusmu verdiği emir 
Amerikayı hnroe sürükl.ü
yccck bir siynsctir. Bu sıya 
set kongrece kabul edil· 
ın emişlir. Amecika i~i.~ 
Avrupa harbine fili mu 
dahnlc siyaseti doğru de· 
ğildir. A merilrn ancul< sulh 
ukôedıJtl.ği z ııoan kullun· 
rııa~ Gr.ere kuv:vctlerini 
tasarruf etmelidir. Bitler 
Avrupudn ımığJfip eJil· 
mese bile onun hükumeti 
yaşayamıyacuktır. 



l~Rmek f iat
Jarına 

10 PAHA ZAMMEDILDI 
Mahrukat ve nakliye 

fiatlarımn artması üzerine 
ekmek fiatlurına 10 Lpara 
zam yupılmusı kararlaştı· 
rılmıştır. 

Şimdiye kadar 950 
v;ramı 13 bu~uk kuruşa sa 
tılınakta olan ekmeklH 
bugünden itibaren 13 ku· 
ru~ 3J paraya satılacaktır 
~ ' 

Anıerikun 

:donanması 
ateşe hazır 

-A'lE:~n~~ııu AL\IANYADA 
.r.\JASIL KAH:)ıLAilUl '? 

Nevyork 17 A.A.
Aruerikan harp donanma· 
sı dün gece yarısından iti 
barea ateşe hazır bir vaıi 
yelle ve lngiltereye göLde 
rilecek yardımların muha 
fazasma memur olarak va 
zife almıştır. Bu hal ha· 
kiki bir himaye kafilesi 
si.slemidir. 125 harp ge· 
misi şimdi bu vttzif e ile 

. meşgul olmaktadır. 
llerlin 17 A·A.- Ya· 

rı resmi bir kaynaktan bil 
1.cıiriliyor: 

Alman siyasi mehafili 
ruzveltin ateş emrini llıfsir 1 
eden •Amerikan lltıhriye İ 
Nll7.lrıKnoksun, llizzat Huz- \ 
veltten daha ileı i gittiğini 
süylemektedirlt-r. Noks, 
uzun zuman<lan beri bek
lediğiııe nail olmuş Vr! do 
nanmaya uteş elnı·ini ve.r 
miştir. Halbuki bu h< l bi· 
taraflık kanunile asla tala 
buk etmez bt. kaoı;n usu 
lii duhesiı•de tadil tdilme 
mişUr. 

Zeytin ve tat ta icarı 

Hum Cılcd<ıhs vııkfı 
mütevetliliğiııden : 

Sal'acık ve Kovasiye 
köylerinde kain ve Antuk 
ya~Hum Ortodoks klisesi· 
ne uil zeytin ve tarla ve 

~l>alı~lerin 941 yılı mııhsu 
ı ü bir ve Ü\: senelik icarı 
urllırmaya ~ıkarılmıştır. 
Uıalei katiyesi eylfilün 22iııc 
pazartesi günü saat 18 de 
ıcra kılınacağından taliple 
riıı lnöııü caddesindeki 
Mülevelliliğe müracaatları 
ilfın olunur. 

KAY lP ŞAHADET NA 
ME 

Antakya Belediyesin· 
den uldığım şoförlük şuha· 
dotııumesini kayu~ttim Ye· 
nisiııi alucağınıdan .... ..ski· 
sinin lıük!lliİ yoktur. 

Şoför 
~lustufa ( ;öktaş 

Neşriyat Müdürü 
• SbLİM ÇELENK .. 

c.H l' . .L\fotbaası Antakya 

Jandrmaka
rokol inşaatı 

HATAY NAFlA ı\lÜ 
DOllLUGONDI<:N ; , 
1- Silveydiye , Fatikli 

Şenköy, Sıçanlı, Güzelce, 
~ngen, Erzin ve Sur1ka · 
ya mevkilerinde yapılacak 
sekiz adet jandarma kara· 
kollarının ikmfü inşaatı 
kapalı zarf usulü'ile eksilt· 
ye konurmuştur., 

2- ElIBiltme,,.13 Teş
rinevveli -941 pnzrtesi 
&ıilntin saat 15,00 to An· 
takya Nafia Müdürlüğü 
odasında m üte~ekkil ko 
misyonca yapılacaktır. 

3- Jsteyenler hususi 
şartname ile proje ve ev· 
rakı kcşfiyeyi Nafia ;.:\lü· 
düdüğünde görebilirler. 

4- Bu işin keşif bo· 
deli, (l 1U51) lira (97) ku
ruşrtur. 

5- Muvakkat teminat 
(828) lira (90) kuruştur. 

6- Taliplerin, ilıal"' 
den en az üç gün evvel 
lıu işe benzer inşaatı ba· 
şardıklurına dair cvrukı 
müsbiteleriyle birlikte Vi
Hlyele müracaat ederek 
ulacukları ehliyet vesikasını 

(2490) sayılı kanuna uygun 
olarak huzırlıyacaklar, tek 
lif mektuplarını ihale gü· 
nü suut 14,00 e kudur 
komisyon H.iyaseline mak 
buz mukttlıilindc verecek· 
!erdir. Postada olan g~· 
< ikmeler kabul €dilmez. 

Boş varil 
satılact1k 
HATAY NAFIA ı\10· 

DÜHLGOı DEı\. 
1- Kııamen Antakya 

da ve kısmen İskenderun, 
Atölyesind~ bulunan(30_0) 
adet boş asfalt suç biddü 
nu:açık urlırnıaya konul· 
muştur. 

2- Muhammen bede
li, (4508) liradır. 

3- Arttırma, 7-10-
941 suh günü suut 15, O 
te Antakya afia i\lüdür 
lüğü odasında müte~ekkil 
komisiyonca yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 
(337) lira (50) kuruştur. 

5- Taliplt'rin nıuvuk 

kat teminatı yatırdıkla;;
na dair vesika ibraz etme 
leri lazımdır. 

MeükEmlô.k satzşlaı 
llutay D~fterdnrlığından 

Muhammen bedeli Kimden mclı lı k 
Lira Parsel No Nevi mahallesi Olduğu 

200 157 l lune Izz !t ağa Mi hail Hoca l\lalıun oğlu 

2500 103 
" 

350 503 
" 300 19 
" 

20:.>0 1038 

5,JO 293 ,, 
3)) 35 

" 
1000 158 
600 31 

,, 
,. 

350 227 ,. 
300 28 ,, 

600 62 ,, 

1300 156 
" 

600J 299 
" 

Taınaıı11 
: ,,...ne 

5 6 JııSSC"" 
40 JıiSSeSI 

Bedrı>S 
Kaı:ıtul Hı· Abdülmesih a1..ar oğlu 
ristiyaıı Alber ve Arusti 
Kubilay ,, ,, ,, 

" 
,, 

Gazipaşu Mütevdfa l lanna Andirya 
oğlu Circi Tarnaını 

Cc.>dit Şakir Celıbara ve Ka11~ı 
V edin Cebbara 

Fevzipaşa Hanna Nusih oğlu Ilya 
c;aı.ipaşa CirciKelıhilli oğlu rnihail 

it 

" fe 
32 hİS~ 
8 hissesı 

l'evzipaşa 
Gazipaşa 

Ethem iye 
bazipaşu 

Acuıı 

İlyas Circi oğlu Toma Yarısı .. M 
Cırci oğlu \ akup verese 24 ıııs::ı~~ 
~inden oğlu Circi 4 hi:;SC!'' 
Kertuş lıyus oğlu Cebrail Yarı~ı seJtı 
Fethullah oğlu Circiz 24 ııı: ses! 

Kostantiıı paşa kızı 
Vesile 

16 ıııs ıı 
.At} J 

8 lıİS~ 
Jıissesı 

fızctağa H..ııııu Dip ~ahura oğlu 
Circi 'faruıııııt 

Gül Uorvi, Seyfittin oğlu ~e-
lim ~yfitlin Yurıs; 

11
;-

Yukarıda yazıh gayrime.1kı.:1lcrin mtill iy~·ti açık arttırma ile satışı ı;ıkarı '1 dil 
lır. Talip olanların yüz.de 7,3 tenıiııatile birlikte 23 -9 -)41 Salı sünii sa~l .. ~~gil 
Defterd!.lrhğa nıüracaatJarı ve evleri görmek isliyculeriu Milli Ernlılk Miıdur 
tarafından h~r vakıt (!Österil'3<~~ği 

Metı uk tarlalar ıcar edilectJk 
l latay Ot!fterdurlığındaıı : 
ı\luhammen Mükellef Kimden 
Kıymeti Parsel Hesap ~lesahusı m..,lrı1k olduğu 

l_.ira Krş. No. No. 
3 00 74 55 

22 50 139 84 
7 5) 143 88 
7 50 144 89 

30 00 145 9J 
12 uo 195 113 
20 lıO 206 135 

4 00 207 136 
20 OJ 211 140 
20 uo 22J 149 

4 00 388 189 

11 Ar Sn. 
26 15,5 

Ciıısi \1ülaJuıı.a! ,18rı 
Tarla Setnık ~ak· ı\leyvc ı:ıgaÇ 

şakyaıı hariç 
4 69 4,5 ,, l\.arabet l'aşçıyan 
1 2J 91,5 ,, Scrkis Uogos Serkisyaıı 
1 2 J 91,5 ,, ,\lardiros Uogos Serl~ısynıı 
4 89 96,5 ,, füzkalla Kuyunıciyaıı 
1 5 30 f ,, ,, ,, . ve ııJ~., 

90 15 ,, Cabra Kardbel Out, incır ıııır1~ 
Şamnıuı:ıyan ve ağaçlarl 

10 1,5 ,, Aleksan l\luı:>es Tilccarı}'3ı..ı 
40 87 ,, Yervant Kirkor ı\lağrurY'10 

44 47,5 ,, İbrahim muğruryan .1ğ.ı~P 
33 11,5 ,, Ser kis Hanisyan ı\Ic-yvc.: 

l rı~' veresesi rı 13 " 

572 223 1 31 36 ,, Bedir Serkis Taslakyun " " 
494 245 32 97 ,, ı~ikola Hızkalla Azur ,. " 

7 50 
3 50 

lJ LO 322 459 2 6 94,5 ,, Misak ~lusayan 
O 00 325 462 3 6 -1 •,:> ,, ~umsun bayramyaıı 
2 LO 341 477 1 5 3J ,, Hıı.kalla Kuyumcıyaıı 

185 50 1 cktln .. 0Jetlı' 
Mağaracık köyünde yukaı ıda parsel ııunıaraları yazılı tarJaluı· ü~ seııe ~;;tef~ 

icanı verilcceğınden talıp olunlanıı 27 EylO.l 94 l tarihınde D~ftcrdarJıld:J ıı 
kil komisyona müracaatları ilfiu olunur. ~ 

.~,. 
senelik 24 JÜJ liradır. 

3- Şartname Kırıkhan 
Malıııüdürlüğiln<lOOir. Ar
:t.u edenler oradan öğrenir 
ler. 

Oıo .nob Hersn plaka nu narcı 
1
,,, 

Udedıyc Hei~liğinden: ııırıı J 
BeledıyemiL.do seyrüsefer işlerinin ınuııtad i~·~~~ 

d 1
.. a ~~ , 

surette le viri ve benzin tevziatının usu ıı 1011 Ç 1,1v 
hatadan salım olurak yapılabılmesi j~:iıı Jı~011ı~111 , 
rışık ve okumnuz bir vaziyette bulunun _bı .J{tıt· o>' 4 - iltizam u~ık aı'lltr 

mu ile 24-9-1~41 çar-
BaJık avı mü I şaınba günü saat lv,3J da 

1 törlü vesaiti nakliye pHlkaları tebdil edı~ccv rıtıı;lı) ıı•'' 
Vilayet morkeziııdeki nıotörliı vestıit• gli~cıır 

l . Kmkhan malmiidürlüğü 
zayec esı odasında müteşekkil ko 

Kırıkhan Malmüdürlüğiindeıı ·misyonda yapılacaktır. 
1- Kırıkhan kazası- 5- .Muvakkat temi· 

na buğlı Gölbaşı ve Kara nat yüzılo 7 5 hesabile 18.Ju 
su nehirJerile hırsız pına · liradır. ' 
rı gölü (Karasu nehl'iuin 6- Yukarıda yazılı 
füylıaniye ~osası üzerinde arttırma günil ihale sa.atin 
kiademir köprünün alt kıs den bir ~at evvel lalıple 
mı) nın üç senelik lıalık rin d~pozıt ak<;ala~mı mal 
avlamak ve saydiyc resmi sandıgıırn yatırarak nıuay 

- iltizama verilecektir. yen saalta makbuzlarını 
2- Şenelik muhumm~n komisyonu ibraz etrueleri 

kıymet 80· ,O _bin lira üç ! ilan oltınur. 

1-300 numara tahsis edilıniş bulunduğuı_ı~ 0111° ~ 
numaralar aşağıda yöslerildiği i\zere tuh515 ııııı~ 
tır. . 

1
,z S 11 

üevairi resmiye olornouill..;rino evvelki gi01,
1 

Tenezzüh otomouıllerine 26-1 JJ nunı ar . 
Utobüsl~re lUl - 200 ,, ttı=ı1:1 
Kamyonlara 2J1-3:JO ,, rıd:ı ~;:ı', 

1, · d "t"b 1 k · yul\'1 ıJ ' ı:ı )ugun en ı ı aro.ı p a ·a tovz:atına tlif .
1 

1 fi 
rildiğı üzere başlandığı.ıdan biltinıunı nı~liJ c5~ı ı ~ 
nakliye s.,hiplP-rirıin Hele.fiyeye müı-a(}~ınO 91111ıet' 
kal arım tebdıl etmeleri ve 20 - 1

010111° 

hiııden sonra telıdil edilmemiş buJunuıı Ll'' 
St~yrüı:;eferden menedilecekleri ilan ol1Jll 

f l 


