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ha edildi 
13000 esir,bir 
çok malzeme 
ele geçirildi 

Berlin 29 A.A.-Alman 
tebliğ1: Dinyeperin doğu

s~nda~i ?arekdtta üç }{.us 
tilmenı hır çevirme hareke 
tı neticesinde hücumu uğ
rıyarak imha edilmiştir . 
. llk gelen haberlere göre, 
ımha edilen bu tü.menler
?en .13 bin esir ve 69 top 
ıle bır~·ok harp malzeme
si ele geçirilmiştir. Bu mm . 
tak.ada kısmen bataklık a " 
razıye atılmış olan düşman 
kanlı kayıplar vermiştir. 

lta lyanlar 
ı:Ji·.A~ 1, J O-? ;J: fT ,..,. -

Homa 29 A. A.- ltal-
yan hu:msi tebliği: C9beıüt 
turıktan Akl.lenize açılmış 
olan Ingiliz donanmasının 
bulunduğu yeri keşfeden 
tayyarelerimiz torpillerle 
mücehhez olarak havalan
mışlardır. Tayyarelerimiz 
dalgalar halinde lngili:ı. filo 
suna saldırmışlardır. Tesbit 
edilen neticeye göre, iki 
ağır krovazör, bir hafif 
kravaıör muhakkak suret 
te batmıştır. Hir zırhlı ve 
diğ~r bir harp gemisi, da 
ha kilçük ceman 6 harp 
gemisi, bir torpido muhri · 
bi ciddt surette hasara uğ 
ranuştır . llu muharebeler 
esnaı:nnda ş\dddetli tayya· 
re muharebeleri olmuş 
ve 6 düşman layyart>Sİ dil 
şilrU\müştür. 8 t.ayyuYemiz 
üssüne dönmemiştir. Har& 
keti idare eden Allıayla 
hava kumandanlarımııdan 
üçiı teşekkUlerin başında öl
ınllşlerdir . 

Kafile ıçinde bulunan bir 
ticaret vapuru Siciiya boğa• 
zıııda b.ıtırılmıştır. Bundan 
matla ceman 23 bin tonluk 
diğt3l' ik( hı,tllil g,nılsi de 
Tunus 8\:&klarında batırıl 

' mıştır . 
...-mış ve BuJgtır hUktlmetil 

aleyhine suikastlar hazırlaı 
mışlardır. Beş tnne i ec 
rıvbi olun hu casus\unn 
ölUm ceıasınn çarpılma~ı 
m mılddeiumumi istem· 
tir! 



Yangınlar 
ortasında 
çağlıqan 

Acunun dörtbir bucağın 
da kızıl kanlar akıyor, bir 
ı:;olukta binlerce gençlerin 
her parçası bir yana fırlatı 
hyor, taze gelinler dul, körpe 
yavrucaklar ıOksUz .kalıyor, 
göklerden tayyarelerin, de
nizlerden zırhlıların, yerler 
den taııklnrın cehennem 
ler kusan böğUrtuleri ve 
gilmbürtüleriyle dağlar 
devriliyor, medeniyetin 
yerlerinde yeller estirecek 

Et f iatlart. 
l]Ükseldi 
Civar ViJ!yetlerde ka· 

saplık hayvan fiatlannın 
yükselmesi ve nakil ücret 
forinin .de artması dolayı· 1 
sile et fiatlarının bir mik 
tar arttırılması takarrür e! 
lemiştir. Bu hususta tedkı 
kat yapan Belediye bup,On 
den itibaTen etlert- yeni 1 
narh koymuştur. Konu· 
Jan yeni arhu göre, ke 
miksiz koyun etin\n kilo 
su 60, k~i 40, sığır eti 
d~ 80 dana 35 kuruştan 
satılacaktır· 

yıkıntılar, çöküntülerle kı j d k 
yametler kopuyor. . an erma a· 

Bu yangınlar ortasında k / 
yüreklere serinlik\er ser - ro o inşaatı 
pen, kPndi işinden başka UATA y NAFlA l\lÜ 
bir şey düşünmeyen ve DÜHLOCO.NDEN ; 
düşündürrnüyen tek bir 1_ Süveydiye , Fatikli 
kuvvet yalnız Türkiye ~en köy, Sıçanlı, Güzelce, 
Cumhuriyeti hükO.metidir. ÇK.ngen, Erzin ve Sarıka 
Bu hükO.met, efsanelerin ya mevkilerinde yapılacak 
de yaşıyan demirden dağ- sekiz adet jandarma kara 
lar sağlamlığı ile dimdik kollarının ikmAl inşaatı 
ve oir gövde gibi ayakta , · ı 
ve Milli Şefinin etrafında kapalı zarf usulü ile eksı tm~ 

ye konulmuştur. 
enikonu :işleri)'le uğraşı • 2- Ek~iltme, 13 Teş· 
yor.. rinevveli -941 pazrtesi 

Gördüğümüz bu rahat aünün saat 15,00 te An 
günler, kolları bükülmez, takya Nafia Müdürlüğu 
çelik bilekli, tuDÇ yürekli, odasında müte,ekkil k<>· 
sağlam iymanlı Tiırk ordu· m?syonca yapılacaktır. 
sunun, Atatürk'tinUn izl~ 3_ isteyenler hususi 
rinde yürüyen Milli Şefi· şartname ile proje ve ev 
niıı sayesindedir. rakı keşfiyeyi Nafia ::Vlii· 

Gene bu sayededir ki, 
ne başkalarının• işlerine düdüğünde görebilirler. 
• . . . ,..... .... 4 - üu işin keşif be-
l~rın~ al~t olmayı, n~ de 5- Muvakkut teminat 
bır dığerıni rnenf aatlerfrni (828) lira (90) kuruştur. 
ze alet yapmayı aklımız 6- Taliplerin, ihale 

. dan bile geçirdiğimiz yoktur. den. en az üç gün evvel 
Oümhuriyet hükumeti bu ışe benzer inşaatı ba-

yurdunun umrıuıırı, haf kı- ~ı~lurma dair evrakı 
nın refahını, gençlerinin müsbıteleriyle birlikte Vi-
yetiştirilnıesini kendisine lilyete milrncaat ederek 
ideal edinmiştir. Bugünün al'1ca1'Jarı ehliy:et vesikasın 
kucaklarımızı sllsliye.n kör (2490) sayılı kanueıı uygun 
pe cocuklnrını yarm baş ~larak hıızırlıyocaklar, tek 
Jarımızda birer Başkan ol lıf mektuplarını ihale gü 
ra~gö~m~k isteğiyle Türk~ nU ~Ht 14,00 e kadHr 
yenm hıçbır bucağında oku 1 oınısyon Riyasetine mak 
nıak ve yazma.le nimetin- buz nıukubilindt3 verecek 
d~n mahrum kalmış tek lerdir. Postatla olan ge-
bır çocuk bırakmamak l ikmeler kabul edilıaez 

mindeyiz. az- lSKENDEHUNA HASTA 
rnpa t l ğ NAKLEDILr.."'CEK .ı. ru or u un yaptığı 

fu~t ıh~al ettiği te-üdsa· A}'da 200 lirayı geçme-
tı Jptıdaıye kaııuııun mek şartile hasta eratın 
tahsil mecburiyetini tatb~ R~yhaniyeden Antakyc&ya 
e.tın~, tahsil cağında.kile Antakyııdan Jskendeı una 
rm nııktarlarıru Yanlışsız otobüsle m.tkli a~ık ekisilt· 
b~nıek içjn,. . bund: meye konulmuştur. 

• 
ıcarı Metrii.k tarla 

Hatay Defterdarlığından: 
.Muhummeıı 

.Bedeli 
P. N. ~Li. Kş . . l\levJ<ii 

9 26 67 

ıo 5 34 
14 2') co ı\rdcur 

162 13 34 (~rgislik 

13 20 f O 

48 8 00 ArdsaY.i 
63 7 50 Ardhuri 

91 25 00 Ardnasih 
231 7 50 Ardsaki 
254 3 5') l laclali 

Mesahası Kimden ' 
H Ar Sn. Cinsi Köyü rn..,truk olduğu i\lülah 2.) ~ 
3 16 95 Tarla Giizelburç lurahim Sultamm Ço· ) 

Cemile ve Corç ) 

55 56 ,, 
" 

,, ,, 
20 63 13 " " " 

,, 
1 62 80 " " 
2 89 24 " " 

,, 
" " 2·4 Jl Abdülme:.ih Azar Ço. ) 

Alber Aristo ) 

80 25 ,, 
" 

1 41 80 ., ,, 

.. 
" " ,, 
" " .. 

9 92 62 " " 
1 12 15 " " 4 32 54 " 

., 

.. " 
" " .. i ıl 

w 2' Rızkullah Abdullah og. g6 
Alber 61 Jl 

255 1 25 Ardtürnnün· 1 17 61 " " 
1-16 

" 
,, 

nahir 
256 1 25 Hucıali 1 22 32 ,, ,. 
299 5 00 1'ümıuki 5 29 25 ,. ., " " 4" ıJ· 

ı-2 
" " ,, 

30J 2 5 J 1\rdcelıes 3 73 85 " " 
,, 

" 
ıtoııJ· 

Yuka111da vazllı metruk gayri men1·ullerin 3 S~ :l !li k icarı ınüzuyJdeye: ıfijtlO 
muştur. Talip olaıılarm yüzde 7 ,S teminat akç.ısile birlikte 3, 10,941 cuına 

0 

saat 10 da Defterdarlığa müracaatları. 

150 85 Yukün 

M 3fruk t!mlak satışı 
Hatay Defterdarlığından: 
~luhamınen bedeli 

Lira K. PJN. Cinsi 
210 00 7 ~5 Hane 
35G 00 268 " 
600 00 12 " 

Mahallesil\l. 
~arılar 
Gül .1\1. 

1 lamidiy~l\1. 

,,t 
"'1i1lfılı~ 

Kimden metruk olduğu 1•\'nrısı 
Hi~kalla Üt>eri oğ. Circi 
Aıı<lriyeCirci oğ. Circi 'fa::ııııtı1 

Alber Bolya Ço.Mari, Adolf 
ve Hadolf ,, 

1300 O> 949 ,, Affan M. Llırahim S.,yfiddin •. 
2000 00 641 ,, Sarılar M. ~ahin Cabbara ,, . 
- '~- r,ı.ö c 4.) ı:\·ı 4fıl~ 

r • " ...... ~.. 1' : v a •lln. ..Jayl~Lllll 3 · ~· 
y ~~an :fa yazıh ga~.rımcnkuUerin miilkiyeti açık urttırm· ·ı ~ t . çtkıırılrıl~O 

tır. l alıp olanhmn yuzıle 7,5 terninativle 3 Teş . . l 9a ı e ~a ışa.. sııııl 
da O ift ·d ı - ,J rınıovve 4 l cumn guııa ıa· 
dürlüğ.:ıt nr""ıgdı muır c atları ve .. evI:ri görmek isteye ıl ere i\l ı lli emlak ,\1iidt.1r 

ıı ararın an ıer zaman goslPrıleceği · 

Memıır ve ıı1ettuk m.ah.~ul satıtactJk. 
hademe all- HATAY DEFTEHDAHUGJNDAN 

Muhammen 
nacak !\ıymeti ı'ı 

Lıra Kuruş l\Iiktarı c 'ti1IDbi1 

Mnacif Müdürlüğünden : 
Türk luarif Cemiyeti 

Antakya talebe pansiyonu 
için 4 J lira ücretıe ve iu· ı 
şe ve ibatesi pansiyona ait 
olmak üzere bir kfitip ve 1 
anbar memuru, 30 Jira üc ı' 
retle bir aşçı, J 5 lira üc-
~etıe .. bir aşçı yamoği, 15 I 
lıra .ucr~le bir bahçıvan, I 
20 Jıra ücretle L>fr hademe I 
ve 15 lira Ucretle bir ~
maşırcı .kadın alınacaktır. 
Bun.lar da pansiyonda iuşe 
ve ıbate edıleccklerdir. 

37 insi Köyü ·' fr cıs 
50 725 Ki. Zeytin Tanışma 228 n,,B 

30 30 5 15 Bü ··kb 177 " 
76 20 1270 " " yu urc 59 " 
69 60 1160 " ,. Kurtm~ası l ., 

6 OJ 
100 

,, ,, Uetatin 318 .. 

8 82 147 
,, ,, Ziyaret 80 .. 

18 00 " ,, Kıılanis 60 ,. 
3 O ,, Futikli 421 

19 8J 330 " p ı:J .. 
266 20 4537 ,, " aslıkaya l . 

y " Yekun ooı•· 
uk?rıd.a yu~ıh k<iylerde bulunan metruk· v~ sıt' 

neye aıt cınslcrı yazılı muhsuller a . k . ttırrııa ı/e 
tışu Çıkar1l1111şbr ÇI clr • , 

'l' ı· ıııf 
et ıp olunlarm iOJ d 7 5 . 1 rile f' 

l'kle 2- 10 - 941 e • temınat akçR ıı ·;,,.ne 
'?yJe. ~er. yıl, ıkınci teşri Bir erin Reyhaniyeden 

nın bırmcı cumartesi ço. Antakyaya 75 kuruş An· 
uk sayım ve Yazım gUnü ıtakyadan Isken<:Jeruna 10) 
larak kabul edilmiştir. ~ kuruş na~Ji. tahmin olun· 

lfotı.ıy gençliğini küttu m~tur. 1alıp olan mu 
!anlarında birer gü r hamnıeıı bedelin 100 de7 5 
rlaklığı ile nydmlatm~ buçuk uisbetinde tomin~t 

stiyen eşsiz COwhuriyet Jannı yatırmalnn. fhale 7 
Ukuaıeti Hntayda me~l . birinci teşrin-941 sah gü 
uJ birer kız ve erkek u. ın.ü sn.at 15 de askeri ga. 

Taliplerin hüviyet cüz 
danları askerlik vesikaları 
ve evvelce başka vazifeler 
de bulunmuşlarsa buna 
ait iyi~ hal kağıdı, göz ve 
umumı sıhhat raporlarile 
Maarif müdürlüğüne mü • 
racaatları. 

L 1 ğ .. perşemcl> · günü saat 10 da JJU' 
wır ı a murocaaUarı. lf'l 

fi ıa 1 k t a .. zevf 
Bugünden itibaren v AKlf [} sft· 

ESHAHENGıZ KAHDEŞ f\1 A l-i3UL 
LER KOŞKO yakında Ti" ıYOR 

SAADET !YUVASI L ~1 
. . k•' •l"rirld94r, J l eJ3rıyat ı\1üdu-ru·· K " ., S useyir o,,. ""' 

ELıM ÇEU~NK vakıf zeytinJeıirı1ıı aıw 

!eriyle ilkokullardan ba~ zınodn komisyon huzurun 
a, bir köy eğitmen kur- tja yap1laı!aktır. lzahnt aJ 
, bir Akşam Kız Sanat ıınak isteyenlerin alay lcva-
ulu, yersiz ve kim&C8iz zımına müracaatları ilan 
beJor için bi~ tniilbe pan olunur. 

onu kurmuş, bunlardan ~~~-... -
~ka dn gene bir sanat ışleri için bütün hazırlık. 
ulu ve bir de 11curet _l~r bitrn?ştfr. Bu önemli 
ulu açmnk Üzeredir. ışt baş ırucık olan konıis· 

' 

yona bnşıır1 lar dileriz. t 
çocuk sayım ve yazım ·tı.._ ,_ 1 ·""~im Ol~ar!u ~ 

!l 

.Boş vart1.l 
satılacak 
HAJ'AY .\AFJA MO

DGHLuÜ.ı."UE.\. 
1- Kısmen Antakya· 

da ve kısmen Jskenderuu 
' Alölyesindt> bulunarı(3000) 

adet boş asfalt saç biddii 
nü açık artırmaya konul· 
muştur. 

2- Mulıawmeu bede-

r..H P.Matha.am Antaky11 rnahsulu sat1ımaJ;j{ıtr1lf1'~ 
li, (450J) liradır. açtk urt11·maya çı0,; ~-3- Arttırma, 7-10- fır. lhalesi 13- 1 l 9 
941 salı giinti suat 15 ro pazartesi giinÜ. 598 r"'ı~ 
te Antakya ı'iafia .\1üdUr vakıflar idaresınde · ,,ef 
lüğü f' dasında müteşekkil cakur. Her köY?,~J;;ırııtJI; 
komisiyonca yapılacaktır. ağaç ,kıta adeJı ~jfl . .Af 

4 - ~luvakkat teminat olunan dane zeY ~~ir 
(337) [ira (50) kuruştur. bedel mikdarını r!1~·1:.g 

5- Taliplnin muvak müfredat listesi ';sıl':' 
kat teminatı yataııdıkları idaresi koridoruıııı .. roc' 
na dair vesika ibraz etme tır. isteklilerin (llll 

leri lazımdır. rı ilan olunur. 

• 

ş 


