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b·q.uk Ataturkun 1 ürk L t E . l 
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L '" uğruııda harcadığıe- 1 enıngra sır er ya .~ninf!rat 
l)j~t:/der boşa gitmemiştir tehlikede rım milyo ~~e;:~de 

<\ 3Yramı her tarafta hararetle kutı d ş h Şl e l mu-lıi1 r~karn 27 A.A.-Diin ! kun tezahUratlo J· aı: 1 e İr kap~l~tl na~vardı harebe/er 
'"' .. ~runu halkevlnde mışlardır. ,arşı an· r 1.nılu gogus l hu 'h b. oluqo,.. ~lı bı· ı ve çok heye· Millt ~f Ino·· .. D"l u m Q 4 ar l ' r k" ':ı"" nu ı uay •• "" •• .dd tıı~lı Şe ılde kutlan ramı· mUnaseb n b' goguse ~4l ef ~ ALMANLAH BU MINfA t~r r. \i'll" c l e ır be T arn b . K \"A l il~uti ' ı Şef lnttnü yanname neşretmi tir 1\fl- J. h b a ansız lr ı ı ÇOK MUHnt ı'.'riciy nde Başvekil ile li :;ief bu beyanna ş j .' l mu are e- KUVVl!:'l' TOPLt\l>ILı\R 

•i •ide Ve Maarif Vekil de ıızcllml" diyorlo~~-:nn 1 [ SUreff P. de ı Moskova 26 A.A.-Le ~ ı.reı~" _halde Halkevi "l>il bayrumını sevi~çle 6 r 0 J Ug 0 r d . ningrattan alınan son ha· llıirı endırmış ve meıa kutluyoruz. Bu bü"•Uk Almanlar cenupta Harkofa V am e l 'f}Ol berlere v,öre Leningrat bil· 
ti sonu d .;ı ve A ·· k da ~ llıiı,ı .
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n a gonç şair milli davada vazife . d'. 33 mil yoklaştılor iman .havacıları laaliyetle yu mey · ıı mulıare.besi ~\işi•~ lofatlardn bulun· limizi Milli Bllnye!D7: l~- Londra 26 A.A.- Al· IJerlin 26 A. A. - ayni şiddetle devam etmek ':ı.ten .; Mıllf Şef Halke yık bir UstonlUğe çıkar· manlar Leningrat ., Odtı· Alınan resmi tebliği : tedir. Kiyefin düşmesin· 
•lk ku~ı?'ken kesif hir maktır. Eğer Türkler eski sanın yakında düşeceğini Kiyefin şarkında çevri den sonra şimdi on bü • ~~ tarafından coş (Sonu 

2 
ıncide) ildn etliyorlarsa da vaziyet len düşman ordusu baki. yük alfıku Leningrat üze şudur: yelerinin imhaııı amonsıı rinde toplanmıştır. Son 

e 1- • d T if Leniograd çok iyi tutun bir surette devam ediyor. gunıerde çarpışmatarııı da 

l 
fl lr e .1 ı · O J 7aka maktadır ve Leningradın Esır miktarı 49J bine çık· ha şiddetlendiği görülmüş I' j k.ıpılarında göğlls göğüı:;e ııııştır. tür. Çünkü Almanlar bu 

Q.,. /( k l k nıub.arebelerden sonruAlman llerlin 26 A. A. _ dar cepheye okadar çok 
f 0 r U Q C Q lıır bırkuç mılgeriye atılmış· . Bir u•keri ıneııbadan Al • kuvve! ve mnlı:eme top!"' 

l'\. - !ardır. ~lerke:r.de Smolens· ınan ajansına oilJirildiği~e nıışlardır ki, azami gayret Ve d d "' •ı ke doğru «.usların ,yaptığı göre, 25 eylüt gUnil harp le bu y.:ılu aç:nık üzt.'!ra 
,S 1• 6 C e e e CI l taarruzu boşa saymış 01ıın tayy •relerinden mürekkep bütün kuvvetlerini teksif lh h ll , /:; Almanlar şımdi bunuıı ehem leş ekkilller şark ,cep hesin· ey lemi> bulunmak ta dırlar. 

.ı Q f L ıtl Ü d Ü r /Ü ğ Ü İ CQ be - miyetini ink4r etmemekle de askerı h•ıdeflere hücum !\us ordusu bu mıotaka · 
'(~ 1J f db • / bertı.ber Hus taarruzunun eteni~ ve yerde bulunan du teşebbüsü eliıı<fo tut· 

l.irıı:n. ik; a _e l r e f İ U J m lŞ f & r Smolenskin şarkında dur. bir~k tayyareleri imha ınak için Alınanların eli. ~'lııı lıtu vay ıçınde şe· Bununla beraber Sıh· durulduğunu söyıemekle bu eylemişlerdir. ne geçen kalole.ri takviye 
lilt ~ııa . kulurının ço- hat l\lüd .. ı··ğu . na telmıh eylemeğe başla ' Alman hava kuvvetle- etmelerine meydan verme 

li.,, daır " k . ur u ' tıfonun l clı . d . l . ıı,ı, "'<l~•e, bu •
1

. ·~ şayıa mahdut ta olsa önUnU al· mış ar r. Cenuplu Jlus , rı cenupta ve şimalde llus eıı gorı a mak içın ansı· .ıı h&ı.k mühım me ruak v ~ 
1
. . kıtularıwn lfdrkofu müda· l>ııtaryalarıoa, zırhlı teQek· zın hücumlar yapmakta ve 

··ıııa.. ' ıııd e ••ruye mı önlemek • q,,
1 

• U..er a mahlmut için icabeden bUtun tedbir I faaya memur edilen .IJu•li· kül ve kollarile istihkilm düşman motörlü kollarım 
1~&Un" • ~ıhlıat Mü· ıeri almış ve her kese aşı 

1 
yenııi orduı;unun Alınan !ara şiddetli hücumlar ya • şiddetli lopçu ateşine tut· ~or ıı(! "e~~Urhraat ettik. tatbikine başlamıştır. ı çenıberınden .kurtulrntSğa parak ordunun harekfitına maktadırlur. I3u mulıare· 

1) e, U!u 
1 
en malllınata Sıhhat ınenıurlerı her 

1 
çalışUklıırı p.örUlıııekledır. müzaheret etınekledir. belenle hava ve !<arada ~ınq0 ~~~al arı son iki gUn aabalıtan öğleğe ka· ~iman zırhtı kuvveUerı Askeri malzeme nakleden keşif 'kollarına büyük va· q,,10~ lleılUdi~ul~cak do- dar ıhhat S~IUdUrlüğUnde şıındılık llarkofıun 33 mil · lıir demiryolu mUııakatntı zifelor dilşmektedir. lıııq•iU &•<;en •. ~ıhhat ~lıi ve öğlbden sonra da Be· mooafede bulunmaktadır. durdurulmuştur. Eski Şah Ameri 

Q•, ... !\,,. e ı~ğuı;tos a· tediye dairesinde müracuat IJUl MlLYAllLIK 'l'AH JAPON-AMEIUKAN .MÜ kaya gidiyor ~~ l\I b >' Ul ayında t d ta d 
1 

SJ..:A'l' ZAKi::llELElU ''lK.\lAlDA QU uguıı 2
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. · en va n aş an oşılamuk J " 'l'ıJıraıı 26 A.A. - !'an ıt~ı il~-...... ::S tıf ncı gU- tadırlar. Binaenaleyh bü- Londra 26A.A.- lngi· ı~evyork 26 A. A. -t ~tı..t f o vnkuı;ıle 
1
. , 

1 
Verılen tıaberll·re göre. aiıınsı bildiriyor: Eski lran 

• 
1 

o t"~p t . tün vatandaşların her ihti" ız ıtli li ~lüdafaa ~az.ın · H" c\ ~ • \~ylemıı.ı. 
1 

t ·ut· 
1 

. . . Japonya ile Aın.!rika ara· Şahı lHıza l'ehlevinin ın 
k vt .. d 

1 

" ma e ku_ rşı aQılanmularını ıarp .' ıy_aç arı ıçın yeuı- h 
1 

k. "~ " o l .., d ~ında cereyan etmekte distana gitti~i akkım a ı 
~ '(lrda er sene · I lı . . olan müzakereler çıkmu· haberler asılsızdır. Sabık 
t 

a~ı~ n •eri h ehemmıyetle tavsiye eyle· en bır mılyar lngiliz lira qı, "akl\l Şehrimizde t. rız.. k tahsısat ıstemiştir. · · · c Şalı ·ıo:ı'ındı· Kermanda bu ·~ er

1 

6e ı za gırmıştır. ümlıurreisi • ~ 1rıa · ııenin diğer El kl ·k Ruzvelt mü~akerelerin ke· lunmaktadır. \akında Ame 
'Ult.r. nı~beUe lıiraz faz e f l cereyanının kesil• silmemesi için biıtUU gay· rikaya giderrk Ofrlda ika· 
\b~evsinıu~~n sebebi • • k retlerjni sarfetmektedir. met edrccklir. H,za Peh· 
,,, •• •ıe çığ yemlen nte lŞl Slraga o;ımaJıdır INGıLl'Ell!o'.Nh Mı\l>Rlll !evinin zevcesi Tahrana av 

:~a.~1"••eıe;:~.rılır IJir .. U<i geı:edenberi şehrin ima şehrin asıl bilyilk kıs- UÇISI det edecektir. ~ ~'·bvı su ılo ıey vko mey kopkruddeu ıtilmren yukarı- • mı olan yukarı kumımın Madrid 26 A.A.-lngil BULGA!USl'ANl ~ TAl l· 
., ~nıckt . j ama- ya a ur olau büyük bir cereyanı kesilir ve bu mm l{ı\ '•'l,''.l\.!l 

r. IJhı. edırlc· k t k J u terenin .Mııdrid ı..:ıı~ı· ı..:i l:.. ~ .,} ~'il .... ,~.4.un tubıi .,r · ısmınııı elektrik cereyanı a a zu me er içimle yü • ..- u ı:.. ·qti l k ·ı k , k kö ··d Saınoel Hor bulJ'Ün Lond· 
"<la ıf0 Vak neı.c.,,,i es• me le ve bu lıal saat ""' en pru en itibaren " 

Erı.ul'U•n 26 A. A. -
Bulgıırislıunu Tc.ıhran El· 
çisi ailcsile birlikte Tnhrun 
dun bugün lıurny.ı ge\miş 
ve Hulgui~tana !!İlmek 
üı..-r.'.! :lkşıım trcnffe yo. 
lunu devam etmiştir. 

ıı. •ttıııak aları bu ay· lorca devanı elnıektedir. olun kısmı lıundaıı haber· raya gitmiştir. 1'1çi lıuro ıı.ı,."llZı k' ludır. Hunun, esasen çok es· dar bile olmaz. kelinden evvel ispanya 
q,~~ a111,111~Soler tifonun kinıiş olan motllr urızala· Motör arızası yüzünden devle! Reisi Franko ve hu 
~~ ... l~Urrnu:ı un olduğunu rındun ileri geldiğine şüp şelur <"Croyanının bir kı•· riciye nazırı Se•uııo :iıııll'r 
k" ~ • •rııe d he yoktur. Fakat bizim nııoı kesmek icap; ediyorsa le uzun ınııddet görJşmUş 
11ltt 0Rildtr ÇU k~ bu hayret ettiğimiz bir nokta ı bunun yalmz ve daima tUr. 

~tı. luhıil. ıı. ü . yu- var : \ şelır~n bir kısmı ~rinde 
ilL rı tenı" ııeticesınde · tatbık etmek nsltl doğru 
-~ ız old ~ 7.Aıman zaman vuku demld" c \llıl\\~ıı U5:.ı . kuti \ . 6' ır. ereyan kesme 

-ı ııııştır. buhm bu motör urızaların ışı sırayu tubi olmalıdır su-
da - her nedense - da.. nırız. 

Yur 
Fıtranı Türk Hava 

aş 
Kurumuna Ver 



Milli Şef 
~ lJil}orki 
(ll~ı l incide) 

en Y,abancı dillero ç~w· 

tıkhırı kudar. kendi dilleri· 
ne çah~salardı Türk dili bu 
'gün dünyanın en gilzel di 
U olamk meydana çıkar 
dı. 

Dil Kur.umunun bu yol 
Haki Çfllışmalarından mem 
l>unum. Bu çalışmalar ta· 
amlanırea diJ.i!niz astı 
benliğine kavuşacaktır.,, 

Bll)".Uk Atatürklln Tür.ık 
Dili uğrunda harcadığı e 
mekler boşa gitmemiştir 

ive boşa ~itmiyecektir. <..l· 
nun kutsal adını her za· 
.nuın saygı He :anıyoruz. 
pil ba) ramını bUtiln vutan 
~aalanmla kutlayorurp. 

Ankara 26 A.A."TT'.Baş· 

ekil Doktor Refik Say· 
anı bugün saat 16,30 

tlurk Dil Kurumunu ziya 
ret eder.ek 9 uncu Dil Bay 
rammı kutlamış, Kol oaş· 
ları ve Genel .:-lekreterle 
görüşmelerde bulunmuş 
tur. 

Ankara 26 A.4.--n- Bu 
sabah Dil llay,...anıı <iolayısi 
ie Tür Oil kurumu heyeti 
aşlı)rmda 'Maarif Vekili 

f&n AH Yilcel olduğu 
alde Ebedi ~f Atal\iddln 
uvakkat kabrine gide· 

ek bir çelenk koymuş 
e kabrin önilnrle saygı ile 
eğilmişlerdir. • 

Uu ziyaretten s.onra 
~earif Vekili Yurda gele 
l-ek Kurum üyeleri Vfl Uz 
~anlarile konuşmuşlardır. 

Halkevimizde 
iL BAYRA U KUTLA Dl 

26 'f~ylul Dil Bayramı 
urdun her tarafında ol· 

puğu gibi tebrimiz halka 
inde tlH dUı· gooe klltlaıı· 
mıştır. 

Merasim saat 21 de 
istiklal murşile başlamış 
e Türk dili hakkında gü 

lr.el bir konuşmudno &>nra 
pıüzik yapılmıştır, 

Un geldi 
EKMEKLER BEY AZLA· 

~IYOH 
Meoıine çıkanlan ve ViUl 
etinıize luhsis edilen 5 bin 
uval beyaz undan bir kıs 

1 dün şehrimize gelmiş-
ir. Yeni gelen bu unlara 
erli unlura beşte bir nis-

tindo karıştırılacak ve 
krockleriıniz daha beyaz 
olacaktır. Huna mu~bil 
koıel< füıtlanna on para 
ulıa zam edilecek ve bu 

günden itibaren 14 kuruşa 
satılacaktır. 

i(~düs Müftüsü 
nerede! 

Kahire, A.A.- Almu· 
attam gazetesinin Tahran 

itimat edilir bir kay .. 

Açdı arttırına ~ 
HAT&:Y SULH HUKUK 
HA~ML\CINDEN 
Taksiın kabiliy,eü ol· 

maması hasebile eaWarak 
parasuun :veı:eselar ara~ında 
paylaştırıll.llaSl Su,tetiJe .ŞU· 
yuun izalesine knrar ve

rilen ve üç ehli vukuf ma 
rifetile tamamına jiçy~ li· 
ra kıy.met takdir ettil'ilen 
Antakyanın dördüncil mm 
tak~"lnda kl\ip 1qıS2 ;,pıi;r• 
sel sayılı hanenin 26-9-
941 curna gilnünden iti· 
ibare.o 20 gUu. qıilddatle 
açık arttırmaya konulmuş· 

tur.16-10-94J ~m.._be 
günü saat ondaıı <»> ~.k.iıe 
kadar Sulh Hukuk mahke 
mesi kalooıinde biripci art 
Urması yapılacaktır. mu· 
hamınen !Qy~tin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde on giillid.aha ur.a
Warak en ,ok nrttınırun lci 
ahbiidü ıbaki kalmak ~· 

tile 22...-10_,941 JM!Zad.e · 
si günü wezkQr: mahaılde 
ve ay.ni MM&Ue ik.iaei .arttır. 
ıoaşı y~&k ve eıı çok 
art~@a ib&l§ ~~ir, 

Goy,rj ~~ulun r.Uwn 
lapu v.e sair m~r.ı.{larl 
müşteriye aittir. Daha faz 
la malO.mat ttlmak isteyen 
ler dairede mevcut 368 
sayılı dosyaya müracaat 
etmeleri iUln olunur. 

Ar~ ~»tııı 
GündUz ~desi ~ 

de 23 metre lld Vj) ar-®da 
her tüdü i.oşaııt p,lanlarına 
muyaf ık bir ev yeri satı· 
lacsktJi'. 

Metrik tarla icarı 
Hatay Defterdarlığmdan: 
Muhammen 

Dedeli 

P. N. Li. Kş. Mevkii 
9 26 67 

~lesahası Kinıden 
H Ar Sn. Cinsi Köyü metruk olduğu .MülabBt.Dl fi· 
3 16 95 Tarla Gfü;elburç lbrahim Sultanım Ço. ) 2·3 

Cemile ve Corç ) 

ıo 

14 
162 

13 

48 
63 
91 

231 
254 

255 

256 
299 
30.) 

5 34 55 56 
20 00 Ardcur 20 63 13 

13 34 NE!rgislik 1 62 80 

20 co 2 89 24 

8 00 Ardsaki 80 25 

7 50 Ardlıuri 1 41 80 
25 00 Ardnasih 9 · 92 62 

7 50 Ardsaki 1 12 15 
3 50 llac\uJi 4 32 54 

1 25 Ardlüm nün 1 17 61 
nahir 

1 25 Hacıali 
5 00 Tilmsaki 
2 5ı) Ardcebes 

1 22 32 
5 29 25 
3 73 85 

,, ,, ,, ,, ,, 

" " 
,, 

" 
,, 

" 
,, 

" " 
" " 

,, 
Abdülmesih Azar Ço. ) 2·4 JI· 
Alber Aristo ) 

" " 
,, " 

,, ,, 
" 

,, 
" " ,, 

" " " " 
" " 
" " 

" " 25l tl· füzknllah Abdullah oğ. 
All..ıer 6136 

1-16 ıı. 
" " ,. " 

,, '' 
,, .. ,, 

1·24 H-
" 

,, ,, 
" ,, 

" 
,, " 

,, 
150 85 Y~kO.n 

Yukarıda yazılı metrOk gayri menkullerın 3 senelik icarı müuıy .... deye "o~~l~ 
muştur. Talip olanların yüzde 7 ,5 teminat akçasile birlikte 3,10,941 cuma gu 
saat 10 da Defterdarlığa milrocaatları. 

Metrllk Mahsulô. 
.MuhammenKıymcti 

Lira Kttruş 
120) 00 

Miktarı 
8JOJO Kilo 
553JO ,, 
19500 Adet 

Cinsi Köyü Mülahazat 
t;ardanesi Yoğunoluk 'l'<Jl•minen beş hin ağaÇlD 

,, Sürütme ctifüiği ,, 212 J aj!"açlu 0 )tı~e Portakal ,, ., ,. l 5 J ağa<,:t:ı P J i 
di mürabj b.iHieŞ 

429 5J 
97 50 

3 00 30) ,, Umon ,, ,, ıki ağaçta 
ı 20 1'20 ., Mandaline ., ,, bir araçta 

976 00 1950G Kilo Zeytin ,, ,. 6500 ağaçta 
3106 20 YekQn · UJilld 

72 50 1450[} Adet Portakal lfarbiye 169 ag" açta ) 11
1 

• h·sses1 

55 00 5500 ,, i\landaline ,, 48 ,, ) ~tıriÇ 
4 50 151J Kilo Trabzun hurması ,, 5 ,, ) 

132 O) \"ekün 11ştır· 
Neş.:iyat Müdürü 1 Yukarıda cins ve miktan yazılı malumller u~·ık arttırma ile satışa çık:ı~ıl~. slljjt 
SELİM ÇEW K Talip o'anların ytizde yedi buçuk tcminallarile l>irl~kte 30-9 -941 gt\•

10 

c.a..e M.aıb.auı Antakya ~1~9~d~a~d;e~ft;e~rd~a~r~lııt~a~m~ü~r;aca;' =a=tı=ar~ı~~~7=~~========~~~-,::-: 
Bend ve. dalap istimltiki Değirmen icaredilecekl 

Foto Çığıra mUr!tGai!t 

Su işlelıi 14 .. cü şube. Mfüülrlüğijndeıı : HATAY DEFTEHUAHLlGlı. DAN: 

C
. ,J • u-nd dol Muhammen elfoı; 
ın .. en : Dııc: ve ap Bedeli Mahzur Kı'mdel1 rıı 

Yeri T. Kıyrne~i Lira Kuruş No Ada ~ev'ı Köyü oıduğ~aııııı· 
Şakir kavas v~ y.1.1kan Bed8vi 4540 Ura 100 OJ 4 45 D~ğirme:ı Hıdırbey Cebra !\. cıJ.'1'1 
Sahipleri: 1 - ~cip Abdülvahap ve llaıojl llaciiJal cıyarı ve Ui.kran 1(aırııııııJıaP1 

2 - Ayyut kadın Boyacı 100 00 140 " Vakıflı : lbralıinı .. Al> 
3 - ( Mehmed Hakkı, Abdullah, Dudu, oğulları ve şürekası (9,sehimde sck::;iz sehı!1i~ d"it' 

Remzi, Emine ) Nuri efendi veres.-si Hıdırbey ve Vakıflar köyünde metruk ıkl ·~l 
4 - Ömer menin bir senelik icarı satışa çıkarılmıştır. .1 1Jirl1 

S - Hacı Zübeyde . Talip .. o~.anların l vO de7,5 te~ıiıı:ıt akçaları l}pettet' 
6 - ( Sadık Attar, Abbuş, Memet, ilacı ismet) ıhale gunu olan 1.-10-941 guııli saat ıO dtı 
7 - (Mustafa Şemseddin, llutice, Sıdıka) darlığa mürac.aatlan. ~ 

IIııeı Nanın ıveresesi 1lll.etriik mahsul sııtıla 
8 - Şakir K~as ıveresesi 

Cinsleri Yeri T. Kıymeti HATAY DEFTEHDAHUGJ DA~ 
Muhammen ~ 

Bend ve dolap Haet Durmuşlu 510~ lira 

S 
. 

1 
... ilı A . ... Kıymeti ~ı:ıf 

1 
.MI 

ahiplerı . : - !Sam zmı .c..zer 1, v ~~ Lira Kuruş '.Miktarı Cinsi Köyu .Jt 
2 - Nihad ağa ailt':ai 228 ,.-, ,. 
3 - ~ ,.~ılah Re~ Uuydur ~70 5300 752)55 Ki. Zeylin Tanışma 177 .,, 

de b l · t• Ulk' t k .. l ,, ,, llüyükburç "9 Aşı Nehri Uı@Iip ı ~ 1:1nup u; tın 1 ıı arıNıroc "ll 76 20 1270 ,, ,, Kurtmeıraası 1.7 " 
yukarıda cins v~ IP.~Rı.. ve sahiplerllc takdir ulunan 69 60 1160 ll 3JS 11 

9 9 9 
,, " etutin ofl 

istinı\ilk bedall~ri yıızıl\ mallar 2 , , 41 tarihinde 6 OJ lOO ,, ,, Ziyaret DY ı 
teslim alınş~tır. SohiP,leriı:ıin mezkO.r gümle teslim 8 82 147 ,, ., Knlunis 6D " 
ve tesellüm edilmek üıer,e malları yanında bulunma· 18 00 3 ''0 " ,, Fatikli. 4

2
J
1 

'
1 

l 17 tl , .. .ı· an ve itirazı olanlann istimlak kararnarnesinin 19 83 330 ,, ,, Paslıkaya , jY_ 

inci maddesi mucibince itinızlılnnı 15 gUn zarfında 266 20 4537 ,, Yekun • v-e J ~· 
bildirmeleri ilAn olunur. Yukarıda yaıılı köylerde bulunan metrilli ıı ile 

neye ait cinai.eri yazılı mahsuller açık arttırf11 r1_ 
hşa çıkarılmıştır ,il8 ~ 
. Talip olanların 100 de 7,5 teminat ak<i!'~: O" .ı1 naldan aldıQı bir habere 

göre, Kudüs Müftüsü 'l ah 
rıan 'da ki Jeponya büyük 
Elçiliğinde bulunmaktadır. 

Gi.indiizd,. 
MAH1E ANTOll\E'lvI'E 

Türkçe sözlü l>iıyük tu rihi 
film bu fırsatı kQçırmayınız 

lıkte 2 - 10-941 perşemeb! günü saat ıo 
darlığa ruüracaQtları. 
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