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';_busf ukla Prof~i Rusya- \Almanlara-~~;; i;lgili~lere göre1
J 

~o,./ük bir arada Tank, daha Bir günde 13 Rusqada as-
b • l • fazla tank lngiliz gemi- keri voziget 
Ş• ,,. eşemıgecek istiljOT Si baf ırıldı Londra 29 A.A. -As· 

b 'tndi Profesör olan Me- LONDHA ELÇiSi INGI- LENİ. 'GRADI. MUIIA· keri vaziyet.hakkında An 
{ LlZ .MlLLETlNE BiR M~· SARASI ŞlDD~TLE1 •• nalist mecmuası şunları 

bu~ ar bu iki vazifeden SAJ YOLLADI nIRILDı yazıyor: 
ltı• .,_ • h Londr·• 29 •\. A. - Hus harbi 15 inci haf· ., l te• . d ki u • Berlin 28 A.A.- Al· /\hı. , Cl e ece er Ru:s~yanın Londra BUyilk b . L . tasına girmiş Bulunuyor. 

di>-
4
1ll.lr maıı resmi le liğı: enın· /) . 

~ı;ih,. 116rae- H.aı'~r ver"ıl· F .. 1 · · M · k' ık· k Takriben 1 O gündetıbJrı ..... ~ uu lük vıızifelt"rinden birini ~~ısı ı ayıs 1 evve 1 a · grad muhasara cepbesin· 
1 ı"acın , Ünıversit .. ler- l Qam radyo ile Ingiliz mil· 3000 kilometrelik ruuaz· lln.ı J ~ı llil ·ı ... tercilı etmeleri bildiri miştir. "ı ti b. . t . deki a~ır topçu batarya- zam bir sahada :ctunyamn 
t '<il&, l)· ı . gı er oku- BunlartUın istiyenler Pro e ·ne ır mesaJ neşre ruış · ıanmız Kroaştad lima· 
~h Faı • J arih ve Coğ· fesörJUğU seçecek, istiyen· tir. Sefir, Ingilizlerin Rusya mndaki Rus harp fılosu en muthiş muharebesi de· 

1% kültesinde profc> ler Mebuslukta kalacaklar ya yaptığı yardıma teşek na muvaffakiyetle ateş aç vam ediyor. Milyonlarca 
~lılqn r.~bpı·a~ıı Mebuslara dır. ~1ecliste halen Profe· kUr ettikten sonra demiş· mış ve bir krovazörde insan bu c .. phc:: boyunca 

ı.ı. "' ı atta t ' k ' !\1 k "arpışmaktadır. Her iki "~ \te, ya me· sörJUk yapan 1& Mebus ır 1 : yangın çıkarmıştır . • , os o .. 
i ·, lllhut profesör bulunmaktadır. vaya gece hava hilt~ıımu tarafın zayıatı çok yüksek 
("' Q •• Ingiliz tanldarına na· . tir. Her şeye rağmen Uus 

t fi Ali .. _/ sıl olur da nıubtaç oluruz'? yapan luyyareci lerimız as· cephesi ) arılamamıştır.Le· 
. 'VlU et- Bir su ıh te- Bu sual yerindedir. ÇUııkıı ked hedefleri şiddetle bom 

tlşl•I}} • balurııışlardır . DUşman ne ningrad mukavemet etmek 
harpten evvel taıık imala· t Od ted'l ı, · A~}\ l .. .". şebbu··su·· mu·· gece ve ne do gündüz Al · e, esa zap 1 m~z uır 

<\ - tımız butüıı ihtiyacımızı ı ı ı k ı l k d • ı\n • maıı topr.ık lan üıeriııd ~ rn e o ara {a ma ta ır. 
''-'\.l)t\N ? karşılııyordu. Fakat 320J '"' k d h kttt d ı. tlir GELDI VQf 11,~mamıştır. .uer ez e arc u urmuş 

~ mu kilomutrelik muazzam bir ... '\ ,,. . J) o!.r~ ·cıuett Cebelutlü.rıka gitmekte giuıdır. >umtla çamurlar ~'lftı buıu enberi An· cephe üzerinde 3 uydanbe 1 · ı . k harekatı vüçleştirmekte. ~1t r.. ~lUtett~~naktu olan RUZVELTL\ PAPA EZ- ri devanı eden muazzam olan bir ngı iz gemı a· 
-..ıeb 1Şırn ·ı D'·"'.DE"'Kl ELÇlSl 1.0ı"' · - d 1 b · · filesine hücum eden deniz dir. {l/;, ııau "' z Balıke 11, - • ., me\.· an mu ıare esınue za -ılı11 lı' ı-. __ ~ J altılarımz bu kaf ıleden 67 tart~ (:\t\t\'ılk a,trt!ltin Tirid DHAUA ywtımız çoktur. Alman za· Cenupta Budiyenniuin 

\q"'llll lık 1 akş yıatı bizimkir.den fazladır. bin tonluk l3 gemiyi ba· Harkof civarında orduları· 
• •lııe eıılJe anı Anka Loudra 28 A. A. - i · · ·11 ti · tırmışlardır. nı. yeniden tanzim e.\•lcmiş ~ltlılıt'<l.tt11~1lhru, na g.,lmiş- ı urrıyeti seven mı e erın 

l ~ "'j "ıı b Amerika Cllruhurreisi Huz yardımına ihtiyacımız var· GI olduğu zunnedilmeklooir. 
~kı .. i'ltıll . ugün ve veltin Papa nozdindkı bil· Lf k 1 l'r JU ISVEÇı · Bl fARAFLI 

lıtı:t,, "f, " .. Qelırımı·ze ge- dır • .ı ayale apı ma~a 
""\:: ı. ..:ı .. " yük Elçısi rahip Tay· tl kt H kıl t "'Oş "'ll M··r . . z m yo ur. ıı rn e 

'IJ\1 gl!ltı ! u ettışı lorun Honıadan Londrayu bakmalıyız. ~on derece kuv . iltl\: " ll1:r derız. 
l~ 11 ''ut\f\.ı gelruesı bırçok lefısirlere vetlı bir d~munııı çarpışı 
·~ı\J\~ı ~l'ALY A~ yol açmıştır. Taylor hare• yoruz. Harbin ıcaplarına 

~ Allklttıt Dü~oü · ketind~n evvel Papa ile göre, mlittefiklerin kuvvet 
~ ılctki 28 A , , uzun bir ınUUlkat yapmış· lerı bır bölgeden dığer böl 
'a~aııı 1· 1 1laıya11' A.E- luh- tır. geye gönderılmelidir. Bu 
'~ t U L l~iliği 
\ı eh llfln1Lk. Amerikuya gitmekte itibarla şimlti bütün kuv· 

~I• "? llalar111~"'U ı ltaı· 1 v ~ olan Taylor, Londraya uğ· vetlerin Rus cephesine yı 
b " ~1Şi1ıı. ctn. nıUrek· d d /<r Ll bo ğılruu;;:ı lilzımdır. lnuiltero ' "fll Yat ~ bır kufile rama an o6 ruca z n • .., h 

h, ~ ile ı., dan Vıtşingtona uçabilirdi. Husyaya daha fazlu tank 
'lj ~- Ve bit uri:lya ~ d b·ı· d h ·y· ~ ~fıı.r~ti clSYoııda ltal- Bu ziyaret ltalyanın gvn ere ı ırse a u ı ı 
'ltıh~•l<ljkt tarufından diplomatik uzlaşmalar ha· olur. Bugünün p:ırolusı şu 

"il rl en s 1 d i'r d'l olmalıdır : 
0 'llıVaıcı Onra yol· zır a ı6ı zaune ı en ve 
ı Ü~l\lJ ttrııışlerctir. şimdi Vaşi112tonda bulu- Tank, fazlu tank, daha 

)~ ...,"Veı~i r ACMUH nan mühim bır devlet ada fazla tank. 
Gıl Qrı.•tı · ctkşa10 buQlı· mınm idame ettiği milna 
.~~ '(\l ı \ ... :ıı INGILT~llENIN FINLA:\ 
~!! 1·n,1 ,,'a~rnurlur du··n sebetleri teyid eder mııhi· 

~04~ Dl YAYA NOTASI ı~ ar devucn etın . yette görülmektedir. 
r il son ış 
. Sollbah ret hava aç 

t ~lan ar Yağnıur-
~~ur ı.:ırt~.1 sayılan 

Otıll Çuer için 
ıır~ h~tur. ): ağmur 
llıişli Q\'a Oldukça 

l~ r. 
~l\u \ 

~ı~ ~llJll' \ Boı.. Kö 
~~Ya All 

~ıı ~\!lırıe~~l ~nikturda 
kUlllu ~r. Bu 

Q!!4 u ~ r f ıatıurı ken· 
'it ~ı sa~Şrnuş ve narh 
. l~ıa l?ıuğu buşla· 

kit0 Pıyusuda kö· 
su u 

licttıı ç kuruşa 
~ bu. 111Uktadır ki, 

'.:ilk kuruştur. 

Vaşington 28 A. A. -
Hariciy~ 1 'ezareti Taylorun 
Londrada İngiliz devlet 
adamlarile bazı meseleleri 
görUşeceğini bildirmekte • 
dir. 

l\evyork 28 A. A. -
Almon Ajansı bildiriyor : 

Amerikan gazetelerine 
göre, Amerikanın Papa 
ııezdindeki Büyük Elçisi 
Taylor tarafından başlanan 
konuşmalara devam etmek 
ilzere dUn akşam hareket 
edecek olan tiç kişiden 
mürekkep Amerıkan heye 
ti sebepsiz olarak bu seya 
halinden vazgeçmiştir. 

Londra 28A.A.- in· 
giltere lıllkO.meti l 'inlandi 
ya hUkO.metiııe bir nota 
göndermiştir. Bu notada 
Finlandiyanın 939 dan ev 
veı'ki hududu ~eçmemcsi 
ihtar .edilmektedir. Şayet 
Finlandiya bu hududu ge
\ eruk eski Rus topraklaıı
nı işgiil ederse Finlandiya 
yı Ingiltere hilkılmeti ılilş · 
mun bir devlet sayacak· 
tır. Bu hal sulh akdedilir· 
knı de böylt· olacaktır . 
Şayet Finlandiya bu taviiİ· 
yeleri kabul ederse lngil· 
b.,re hilkftmeti Fin teklif. 
lerini nı~mmmiyetle lt~ki 
ke hazır olacaktır. 

Stokholm 28 A.A.-
Isve<; Maarif ı. 'azırı söyle· 

. di~i bir nutukta deruıştir 
kı: 

"lsvec siyasetinin esa 
sı bilyUk devletler ıırru;ın

daki hllJ'ue memleketin 
sürltklenmedine mani ol
muktır. Kıtamızıo yem 
nizamına kar~ı.ka)! ıtsız ve 
idrilksız değiliz. Vaha iyi 
bir vaziyetin kurulmasına 
bütUn kuvvetimızle yardım 
etmeğl! hazırız. Fakat şi · 
mal komşulıırınıızla mUrnı 
sebetlerimiz bile hiıi şu 

veya bu tarafm yanında 
harlJe .ısürUkleme:noUJir. 

Amerikadt.l 

/tal9ada 
ADAM BAŞINA GÜ!\DE 
2J GRAM E.KMEK VE 

lllLECEK 

Homa 28 A.A. - 1 'a· 
zırlar meclisi Musolininin 
riyasetinde toplanarak, ek· 
mek i~iu vel:iika usulünün 
l>iltiln Jwlyaya teşmilini 
karar altına almıştır. Bun 
dan sonra vesika ile da· 
ğıtılacak olan ekmtk, adam 
başına g.ünde 200 gram
dır. 

Suriqege 
İSTiKLAL VERIWl 

FAKAT ... 

BITARArLIK KA UNU Şam 28 A. A. -Hür 
l\UN iLGASINA DOGRU Fransız kuvvellerinin orta 

Vaşington 28 AA.- şarktaki kumandanı Gene· 
Bahriye Nazırı Albay Noks ral Katru bugün bir beyan 
gazelt'cilere beyanatla uu ı name neşrederek Suriye -

nin istiklfilini ilan etmiştir. Juıuıruk bit araflık kanu· ı 
nunun manasız bir kuııuıı 1 Bu beyanname~ SuriyeyE> 

istiklfıl verildiği oeyan edil olduğunu söyle mi~tir.~oks i / 
d . t k·· ınekıc beraber, harp vuzi-
emış ır 1. . f k 1-d ı ı 

"B k b"r an "V yetı ve ev a a e a ıvn u unun ı '"" · t • ı J'd 
vel feshedilebilirse çok dolnyısıle bazı ta ı ı at 
. . l 1 koııulmııştur. 
ıyı o ur.,, 

Yurtda~ Fıtranı Türk Hava 
. ~ Kurumuna Ver 



Balık. avı. 
···• Baittn».- müzaJJeJıesi 

maz m ? KRIKHA MAUlllDOR 

BekTP g6rd0kçe 

Sinemalarda güzel bir Lü GONDEN: 
usul vardır : gündüz, hat· Karasu ve Gölbaşı ne· 
ta bir ve daha fazla gün hirlerile Kırıkhan kaz.ail 
evvel dört arkadaş veya hududu dahilinde bulunan 
bir aile bir loca kapatır: za diğer göllerin Htizhmı 2A-
manmda gider, yerirre otu 9-941 gününe muallak 
rur. Eğer 'tatbik edilem~ ı iken sürülen pey komis· 
b~ müşteriye m~ke~mel yonca mavafık görülmi· 
bır kolaylıktır. 1albık te f yere milzayede on ' gün 
ediliyor ama lıer yerde uzatılmıştır. 
değil. . . . . Şartname Kırıkhan !\lal· 

Bundan evvelktlerı zık- müdürlüğündedir. Taliple-
relmeye lüzum yok;daha r·n depozit a~<;alannı mal 
bir iki akşa.m_ ev~l bir filmi s~ndığma yatırarak mak· 
seyrelme~ _ıçın sn~ernaları· buzlarile birlikte 6-10-
mızdan bırınden bır lucayı . .. .. . 

.. d "'zd k ttık B"let• 941 pazartesı gunu saat 
gu~ .u en a~a . · 1 onda Kırıkhan .Mulmüdür 
lerını aldık; uı.erıne nu• 1 .. ğ.. d d üt şekk"l 
nıara yazıldl ve biz yeri• u u 0 asın 11 m e ı 

· ..... u. · t tind komisyona müracaat etme 
mıı..ucn emın am saa e 
kalktik gittik. Daha merdi- leri ilan olunur. 

verıleri çıkmadan evvd Zey.tin mahsulü 
yerimize başka mlişterile- sat lacak 
rin oturduğu müjdelendi. 
Mazeret beyan edelim 
derken_ onlann da yerını 
başkalarının. işgal ettiği 
ve b)naeııaleyli bir karı • 
şıklık olduğu beyan eJildi. 

Tutulmuş, parası veril
miş vo biletlerinin üzerine 
numaraları yazılmış bir io· 
cadiı oturabilmek için ak 
şamdan gidip yerlerimizi 
santlarca muhafaza mı ede
lim ? 

Yine sinemalarımızda 
bir ad~t vurdır: yerler la· 
mamP.n dolduğu halde yi
ne bilet kesilir ve son gi 
renler için yola, araııklara, 
loca arkalarına sanda1yn· 
lar konur. Eğer o yolla m 
lüzumu yoksa, ne diye ya
pılmıştır '{ Varsa nediye bir 
kaç kişi için bu kadar muş 
teriyi rahıttsız etrnelı ? 

llu deııtlere bir çar~ 
bulunamaz mı ? 

F. Görmen 

Biiyiikb11rç mulıtarlığm 
dan: 

Köyümüzün orta malı 
zeytin mahsulü bugünden 
itiöaren on b~ş gün mild 
detlc ve açık arttırma ile 
satışa çıkarılmıştır. Şartla 
rı öğrenmok istiyenlerin 
BUylikburc; köy muhtarlığı 
na mürcaatları 

KA YlP MÜHÜRLER 
Heybaniyeye bağlı Da 

vud paşa köyU muhtarlık 
mUhrile rııtt mührümü 24 
eylOl 941 günü kayoottim 
Yenisini yaptıracağımdan 
eskisinin hükmil yoktur. 

* • * 
Heyhaniye Maar.if me 

murluğuna ait Uaşöğret • 
menlik mührü kayboldu 
ğundan hilkmü olmadığt 

ilan olunur. 
Heybaniye· .Manrif 

memurluğu 

Açık Arttırma ile sabş 
HATAY DEF l'ERDARUClNDAN: 

· ~luhammen 

Metrik tarla • 
ıcarı 

Halay Defterdarlığından: 
fohammeıı 

Bedeli 
• P. N. U. Kş. Mevkii 

Mesahasr Kimden .. . "-
ll Ar Sn. Cinsi Köyü motrılk Glduğu Mülab z.3 ~ 
3 16 95 Tarla Güzelburç İbrahim Sultanım Ço· \ 9 26 67 

Cemile ve Corç 

5 34 " " " " ,, 
'' " " 

10 
14 

162 
13 

20 00 Ardcur 
13 34 NE:rgislik 
20 co 

55 56 
20 63 13 

1 62 80 
2 89 24 

" 
,, " " 4' ıı 

Abdülmeı>ilı Azar Ço.) 2· 
" 

,. 
Alber Aristo ) 

,, 
" 

,, " ,, 
" 

,, 
" " 

48 
63 
91 

8 00 Ardsalri 
7 50 Ardhuri 

25 00 Ardnasih 
7 50 Ardsaki 
3 50 Haclali 

80 25 
1 41 80 
9 92 62 
1 12 15 
4 32 54 

" " .. " ' 
" " 2'l tl 231 

254 
,, 
,, 

,, 
,, ~ ' füzkallalı AbJullah og. 

613
6 

Alber ı6 ll· 
255 

256 
299 
30J 

1· 1 25 Ardtümnün 1 17 61 " " " ,, 
nahir 

1 25 Ilacıali 1 22 32 ,, ,, ,, .. 
5 00 Tilmsaki 5 29 25 ,, ,, ,, ,, 
2 5) Ardcebes 3 73 85 ,, ,, ,, ,, 

150 85 Y t1kun ıııJ~ 
Yukarıda yazılı metruk gayri menkullerin 3 s~ l Hk ican nıiiıay.-xieye ıı~ilg 

muştur. Talip olanların yüzde 7 ,5 temin at akçasile birlikte 3, 10,941 curnıı 
saat 10 da Defterdarlığa müracaatları. 

M 1trfı.k emlak salışı 
Hatay Dofterdarlığmdtm: 
Muhammen bedeli Mülflhtıı~1 

Ura K. P.N. Cinsi MahallesiM. Kimden metruk okluğu · yıırıBI 
2·)0 00 7 ~5 Hane ~arılar llizkalla Üt>eri oğ. Circi 
350 OD 268 ,, Gül M. AndriyeCirci oğ. Circi Ta:~ılıtı1 
600 00 12 ,, llamidiy<~M. Alber Bolya Ço.Mari, Adolf 

ve lladolf 

1300 Ol 949 Affan M. ılırahim S11yfid<lin " ~ 
2000 00 641 ,, Sarılar M. Şahiıı Cabbara .tJ 
3000 00 640 ,, ., M. ,, ,, 

3 
.. 4ııi~ 

1503 00 746 ,, Affan M. Sadtk Seyfettin • rıltıl1~ 
Yukanda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti a~ık arttırma ilo satışa .. çık~l ~· 

tır. Talıp olanhıran yüzde 7,5 teminati~le .. 3 Te.şr.inievvel 941 c~mn ~u.ıuMUJLlrl 
da Üdft !rdurhğ muracaatları ve evlerı gornıek ısleyc'llt!re Mıllı enıl.ık 

M;ı·;i)~,··M~iı';;ıat Satışla~ 
Muhammen 
Kıymeti 

Hatay Deft~rdarıağtndan 

L. k. 
1206 48 

Cinsi 
Portakal 

Miktarı Köyil ~liiluhazai . 
523 ağ açta mümbi hiS~ 

209 50 
130 20 
16 80 

Limon 
.Mandalina 

16~865 Adet Nehirli 
ve zm 

20950 
" " 13020 
" it 

Zeytindanesi 210 Kilo " 

63 
,, 

" ,, 
51 

,, 
" ,, 

46 
,, 

,, 
" Kıy meli 

Lira Krş. 

116 93 
Cinsi i\likturı K<>yü Mülahuzal 1562 98 

lluğday 1063 Kilo Fatikli ~luhtar 1sma 47 81 

Yekun 
Portakal 6385 Adet llüyükdere 59 

,, 
" " Limon 4975 31 

,, 
" " " " Mandalina 3850 23 

,. 
" " ,, 

" Ayva 15 Kilo 1 
,, 

il yedinde 49 7 5 

4 C O Burc~ak 40 ,, ,, ,, ,, 38 50 
7 20 Nohut 72 ,, ,, ,, ,, 30 " ' ~ " ,, 

Gardanesi 140 " " 3 
" " .. 

Zeytindanesi 30) 12 
20 28 Yulaf 312 ,, ,, ,, ,, 2 8

1
J 

4 74 Arpa 79 ~ ,, ,, ,, 24 00 " ,, 
" 

,, 
Yeldlıı ., 7 98 Kuru incir 114 ,, 163 16 

2 61 Bakla 29 " ., ':. 19 20 Zeytindanesi 241 Kilo Asukirli 17 ., .. 
163 74 Yeklln: " • " " 3 00 Gardanesi 15 > ,, ., 2 ,, ., ~ 
Yukarıda cins ve miktarl&Tı yazılı mahsuller açık 22 20 Yekftn . ol~tf 

arttırma ilo satışa çıkanlmlştır. T.alip olanların yüzde Yukarıda yazılı Uç köydeki metruk mahsuller satışa çıkanlmışbr. 'f~lı~JO 
7,5 tcminatile birlikte ihale günil olan 8,10;941 günü yüzde yedi buçuk t1minaUarile birlikte ihule gi\rıii olan 7- 10-941 u.ırıhı 

Arsa sallşı 

saat 10 da Defterdarlığa mUrucaa~t;la~r~ı·~-----~··wdifa~riih~E;ai.lmiıiüiMr~ar~alııat•ıa.r111 ~--.. ~-~rıın~~Blll2lml~ -~~:mrı_,,., ..... • ~ (/J •' 
M.ettfı.k mahsu/safz/acıık 8 82 147,, ,, Kalaııis 4Zl " 

GUndUz caddesi üzerin 
de 23 metre tul ve arı.ında 
her türlü inşaat pldnlarma 
muvafık bir ev yeri satı-

ıacsktır. 
Foto Çığıra müracaat 

-~--~~e;;cr e rrı 
· Neşriyat Müdürü 
SELıM Ç~LE K 

cJI.P.Mutbaası Antakya 

;-. 18 00 3JO ,, ,, Fatikli l tO ~· 
HATAY DEFTERDAHLlull'\DAı 9 330 p I ı an ,, ,, as ıkaya e I 

ı\1uhammen 266 20 4537 Yek011 
·"'" ~ ·•• " trv~ ı,.. 

Kıymeti Cı"nai ı."öt.•U MU1fihazat Yukarıda yuzıh köylerde bulunan rne urfll' r 
Lira Kuruş ~liktarı .._ f\. .ı neye ait cinsleri yazılı muhsuller açık art ilO_~ 
37 50 725 Ki. Zeytin Ta01şma 228 nğacta tışa çıkarılmıştır l;Çolıı" V". 
30 30 505 ,, ,. llüyükburc 1 ~~ » Talip olanların lOJ de 7 ,5 temioat 8

10 
OS 

76 20 1270 ,. ,. Kurtmeı.raa ı 1 " likte 2-10 - 941 perşemel> · günil saat 
69 60 1160 Betutin 318 ,, 

" " 80 darlığa müracautları. 6 00 1co ,, ,, Ziyaret ,, 


