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Sali 
Abone şartlan ı 

Dahilde yıllı:;iı 5 lra 
y.,,bcmcı momleKetht .. o -

a 11 u 

llCnlnrın hor kellme
slnd n ~ kuru, ahnııo 

Oô .. at pe,ındlr . ·
GllnD oeoan ayı~r 

10 kuruftur (' SAYISI 2 KURUŞTUR t 

~~erimiz~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~=ren~ s~·-~~~-~~~~~~~~~~!~~-

tirıı~;;,~_hafta içinde 
1 

S çim kanunu· Radyo gazetesi Li bgada 
~tören tkkatini ~eken ı d v • • •l k. Libyada her iki ta İngilizler 15 bin 
·birtata~~ldı Bir oku ~ enıştırı ece .. 'rafın kayıpları ağır 
~ Qc\'let rı anın, büyuk 1 i!j Libyada lngilizlerle A 1 İfa (yan İ e Sİ r 
1~rk .. atı1ır.y:;s~ı~ yat: İntihapların tek dereceli ol- ıiıan ve Ilıılyan orduları 
lıt. ·il löre il ıçıne iı{l· arasında başlıyan meydan a 1 d ı la r 

t ·ııık z· nler yapılır. • • b" . h 1 d 
l;~~ y~rllilUt Ve SU tesisle ması IÇln lr proje azır an 1 savaşına dair gf{en Son 
111'ila arı0 haberlere göre Alman ve 
~4 l'ltııJa d işıetm{jye Dahiliye Vekaletince hazırlanmakta olan It.lyun tank birlikleri, ln 

Gambut limanı da 
düştü 

~u 0eı. a hu ihmal 
aYeu Aııcak Hat d kanun layıhası yakır.da Büyük Millet Mec-. gilizle.rin .kuşatma hareke 

)u~ " te ay a r k d d ğıl ğ 

Kahire 24 A. A. -
İngiliz kıtaları Gamhut li 
nıauını almışlardır. aıı,sc~ lll Ordunun en· lisine verilecek ı arşısın a a ma u 

h. ~~~e "ı'~knıurı_ar_für halk AnkRra _ Mebusa., ve geri çekilmeğc devam 
"il Q,\ J llla 1~ • nün kabulü üzerinde durul etmektedirler. Şimdi Ingi· 
t(jt\ıt C?tu Old ının töre- intihap kanununda bazı ta maktadır. Bu suretle ikin· lizler geceli gündilzlü ta· 

Kahire 24 A. A. -
Libyndaki harekAtı idare 

h.~ · 11u Uğunu görü· d'l:\t p lmss k ra l ştı c· m·· t hı'pler seçı·mı"ne lü ~llrı 0 YUk b 1 u ya 1 1 a r a 1 un e aru7..R uevam etmektedir· 
~~. ac\lin ir toplu rılmışbr. Bu hususta yeni zum kalmaksızın. daha 

' eden ln~iliz orduları Baş· 
kumandtt•n General Kan • 
ningıun, basın mümes..c;ille
rine beyanatta bulunarak, 
mihverin llalya ve Yuna· 
nistandam bir an evvel tak 
viye kıtaları gati:-meğe ça 
lıştıklarını, fakat Akdeniz· 
deki Ingiliz donanmasının 
daima tetikte bulunarak 
buna engel olmak için elin 
dt3n peleni yapacağını ve 
Seydi Omerde B bin ltol· 
yun askerinin esir edildiği 
ni, bununla 6 gündenberi 
sürilp giden muharebelerde 
alınan esirlerin 15 bini aş· 

ı~·L "'L.?, lezaııu··rıerı· •· h b ler. Alb günden beri sü-
., '4(t J ''U bir kanun layihası azır· teferrtıatlı olmakla era · 
~' 

8 
an Şey, Amık lanmaktadır. Bu mevzuda her millet vekilleri, halk rüp giden bu savaşta her 

'ıt 4~ ıtnıa "Ve ölüm bir çok memleketlerde ka tarctfından doğrudan ddğru iki ta~afın çok ağır kayıp 
· Yltpaıı b"ır daly•n lara maru·1. kaldiklnn an· uu bul edilmiş olan intihap usul ya intihap edılecektir. -
~ leri de tetkik olunmuşutur Yeni Layıha yakında !aşılıyor. 
~ .taYdak· Yeni mebusan kanununda Büyük Millet ~1eclisine 
l~IZi Çek 

1 
törenin dik tek dereceli intihap usulil· arzedilecektir. 

~~e lcad en hususiyeti 
~~il baş~ . alıştıkları 
~k, 11dan dal"hbı~ ıncvıuu 

hpllı· 6ıldır. .Filha· 
~~etine :e \'eya :4Çma 
fıh Zlduı haı adeta bunla 

• \ı •nd :t h~· l\uc<tk e b bir yık 
bit .llla.tıın . u gene 

t\eı,ı. IŞe tt' ' Rııınle ye-
"- ~"'(l(' ~ırnıen. 
11~1 • ~al ın başlan 
~ı ~ç ı..°12 öyle 'lıir 
~ ,. • 1 

lll ~ b1nb ~ ilk k..ıznıa 
ılıtıi )U le.~ ~r. bahanenin 
ttt~,: .. !ar~ Çınde ken. 
llıi~t11 \ı koruyan bir 
t"' "il', llrnıak . 
"~,l ijll . . ıcap et 
~~ctfıUiıcre~tn ~.ir hak 
'~ ~ıtnlltıl degıl, Cüm 
~~ ~~,rınm, am· 
'-tl~t .'-~•'! .. ~ acağı şey
,l~ ~~ ait menfa 
~4fllltQ ' ı-1, huı ettiği adil 
lcıkcJir 1~ o~ Y~t edilerek 
Sıtııqlla C(Jl!h ~~ını kolayca 
'ti4Ji t idıtr

1 

t.iz. Halbuki 
Oıu L· ~ı 
tı;,~''llU 'illere ve yabancı 
~"Yle b~has1 e Vatandaşın 
il l1tt ~" l'tıe tıa d11 olsa 
ruıilrc:ı4 ecı nfaati başka· 
~ .\ııı buıa:ak kudreti 

ı "'!ı 1k 0~ anııştır. Böy 
tılllJJ er llsınctaki su 
41 ı. llll1ııf Şeyden i.ıstü 

~U.rt llat . n 
~,~atı b~ Şıannın ye 

~il) h ıııc d . Yurt par· 
ır p..,,. ~ılse de .. 

lŞ b ~ti mu 
S1.1 _lAlllılu olarak baş· 

~il ış16ri Yor. 
lij~i llttllı .dit~rtık başlı l>a 
'ıı 

6
. 
01ruuştu.r a.latr~ınızdan 

tıttı ıy~eti . Uıllerimiz 
~~ll<iörar s~abinne de 
lı d~ \re l. 

1Yaseti k da 
~ uu bı;.. u r 

11~~ ~ene .~Uk dava· 
~ij et~e &ibi ~~:n~öferde 
Q lıllll(ltt lc~r. So Şe, lem 

lı "'l- rıııcıu l n teşrin 
(tı · ••uı b . ter 1 ~ ~. Uyilk 

8 
yı. oldu 

tinde dik L1 ışleri
katıe dur 

Amerikan ba-.. 
sınına gore 

Libya savaşının mü
him neticeleri olacak 

Nevyork 24 A. A. -
Orta Şarkta cereyan eden 
büyük meydan muharebe· 
si Amerıkan basını tarafın 
dan deriıa bir alfika ile 
takip edilmektedir. Amori 
kan basınına göre bu ım· 
vaşın mühim neticeleri 
oiucak ve bilhassa karar • 
sıziık içinde bulunan Tür 
kiyede derin aksülaıneller 
doğuracaktır. l)iğer taraf 
tan Ingiliz kuvvetlerine da 
ha bilyük bir serbesti ve 
recektir. 

Suriyeye 
Ucuz gida madde

leri yollanacak 
Londnı 24 A.A.- in· 

giltere hüktlmelı ~uriyeye 
ucuz ve bol gid:ı madde· 
leri göndermeğe karar ver 
mişlir. Bunun için hazır· 

lıklar yapılmakta ve slok· 
lar hazırlanmaktadır. Bu· 
gida maddeleri ucuz fiat· 
larla halka satılacaktır. 

&yrutta yapılan son 
bir toplantıdan sonra Su 
riyeye 10 bin ton un ve 
10 bin ton buttday gönde 
rilmesine, satış üzerine ko 
nulan tahdidatm kaldırıl· 
masına kanır verHmişlir. 

aynca 30 bin ton buğduy 
da yoldadır. 

dulW". Yurt içindeki bti 
Uin gezilerinde şu işlerine 
gösttirdikleri devamlı ilgi 

&mu 2 incidti 

Almanlar çok 
sert dövüşüyor 

Libyada göğüsgöğü 
se süngü muhare 

besi başlac:fı 
Kahire 25 A.A . -:- ln · 

giliz askert sözcilsü, 48 sa 
attan beri Libya çölünde 
çok şiddetli bir tank mu· 
harebesinin başladığını 
fakat bu muharebenin ne 
ti.esi hakkında henüz bir 
hüküm v~rilemiyeceğini bil 
dirmektedir .... özcüye göre 
tankların çar}'ışmasım pi 
yade kuvvetlerinin ~öğüs 
göğüse dövüşmesi takip et 
mektedir. Almanların ha· 

vada da mukavemeti art 
mıştır. Her iki tara.f da 
mümkün olan herşeyi ya
pıyor ve meydan savaşını 
kazanmağa: çalışıyor.Alman 
y&nın şerefi ortaya kondu 
ğunu bilen Alınan ordusu 
bu yüzdnı çok sert. dövüş 
mektedir. 

A imanlar hava yo 
lile yardım gönde

riyorlar 
Loııdra 25 A.A-- Al· 

manyanın Libyadaki kuv· 
vetlere yardım olmak üze 
Italya Yunanistan ve hat 
ta Almanyadan hava yoli 1 

le malzeme ve t~kviye l 
gönderdiği tahmin olunmak 
tadır. Almanlar bunun i j 
çin Girit muharf'besiııdG ol 1 

duğu "gibi bilyük . taşıt 
tayyareforile planörler kul 
}anmaktadırlar. l•'akat lıı· 
gilizlerin havalardaki ha 
kimiyeti buna ınani ola 
cak durumdadır . 

Rusların Almanlara 
verdirdiği kayıplar 

Yine Rus kaynaklarına 
göre, Rostof civarında Al 
man ordularına mühim ka 
yıplar verdirilmiştir. Bu 
rada Almanların 49 uncu 
kolordusu ile 55 inci hü· 
cum tümeni ve 16 ıncı 
tank tümeni bir hafta sü 
ren muharebelerde tama 
milP bozğuna uğruhlımş, 

88 top, 55 tank, 365 knm 
yondan başka mühim mik· 
tarJa malzeme ele geçiril· 
miştir. Ruslar burada 60 
kilometre kadur ilerledikle 
rini de. bildirmektedirler. 
Eğer bu haberler doğıu 
ise, Rostof civannd<.\ki Al 
man orduları için yeni bir 
tehlike belirmit demektir. 
Acaba bir ı.af eri bir bot • 
gunu mu taLdp edecek'? Bu 
na ihtimal vermemekle be 
raber, ihtimal dışı 1da da 
görmemek lb..ımdır. 

Almanlar 250 bin 
kişi ile Moskova üze

rine yürüyorlar 

Doğu cephesinde Alman 
lar 250 bin kişilik bir 
kuvvetle büyük bir lanrru 
~a. başlamışlardır. Bu mu· 
harebenin sonucu ~losko 
vanın alın yazısını lıelli 
edecektir. Sovyet k ıyıınk 
!arından gelen haberlere 
göre arlık Moskovu çok 
yakın bir tehlikeye maruz· 
dur. Fakat şehrin içinde 
ve dışımın Hus!ar tar..ıfın· 
dan ynp. lmı~ olan tank 
tuzakları göz önünd,; tutu 
lursa, ~loskovamn kolay 
kolay Alın ınl mn t\line 
düşeceği l<ıhmin edilm-.ınek: 
tedir. 

bğmı söylemiştir. 
Röyter ı jansmın cep 

hedeki muhabiri lrnpara· 
torluk kuvvetleri ~ lıırofın· 
dan iş~al ec.lilen bir tayya· 
yare meydanında şiddetli 
bir tank muharebesi başla
d•ğmı, 48 saattanberi de· 
vam eden bu muharebeye 
Alınanların 82 tankla işti 
rdk ettiğini ve muharebe
nin neticesinin henüz an· 
laşılamadığını bildirmiştir. 

SON OEKIKA 

iki taraf bjrbi
rine girdi 

Kahire 25 A. A. -
cepheden g len haberler& 
göre. Seydi Oıner civarın· 
da savaş son şiddetini bul 
muş Vl3 burada iki taraf. 
biribirine girmiştir Bun· 
d uı Almanlarla llalyanln
rJn ç.ılik çemberden kur
t.lılacakları manası çıkarıl· 
mamalıdır. Geri çekılen 
clüiman kuvalanacaktır. 
Gerek ·ia ~e ve gerek ek -
siklcrin l,lıll<'tmhmmusı l~a 
kımıııdıın 1.ı1giliz ordusu -
nun vaziyeti daha i •iuir. · 

Çünkü Alnıanhır, eksi· 
len tnnklarıaın yerine baş 
kasını kvyamıy11cak~aıiiır. 

Birlçok baliertilere göro, ı\.l · 
munlurm hava kuvvrll<>· 
rinin göqterd ği faaliyet,... 
r..ığmen lngiliLıte • h vn 
iistünliiğünli ellerinde lut· 
maktadıl'lıu. · 



lr.giliz Futbol 
Takımı 

Dün Ar.karaya geldi 

- -r- _....ur 

Ruslara göre Hitler 
iJm~nlar 'Moskov~ Ma şal peteni sı 
yı almak iç n son ktıtırıyor muş 
ga~· retlarini sarfe- Lolldı a 24 A.A.-Dey 

li!Ileyl gazetesi Madritten 
diyorl,; r aldıfi bh telgrafa göre şu 

~loskova 24 A.A-Ccp haberi vermektedir, 

• t 

Sıra yaptırılacak 
Hatay Vilayetinden 

H 1tay Ilkokulları için 
y J.ptırılacek altıntş adet 
Slra açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

1ıc'~ 
Tamirat Y8~1v~ 

\ılilli El\lt..ı\.C 
LOCO NDE /ı 

Antakya~~ 
dam tecridillB 

81 v,ö'b"J 
açık eksiltttı0Y" ııb-"w 

Ankam 24A.A.- lr•gi 
liz ifutl>ol tttkımı buıziln 
saut 13 te Toros Ekspre· 
sil~ ~lı~ırdaıı şehrı nizt· 
g ·1mişlerdir. Futbolcular 
Deden Terbiyes! Umum l\i.;ı 
dllı lüğü adn..a bir heyet 
uu· fmdnndan Meyfuinek · 
heı istasyonunda kar,şüa 
narak kendıl ~fü~ bir bu· 
keı v, rilmiştir. Şeluimiz· 
t.l.e dört maç yi~cak olan 

heden burayu gdlen lıah~r. Fr«ntız donanması ile 

1- BehPrinin muham 
men bedeli on bir liradır. 
2- Bu işe ait evrak Dai· 

tur. Bedeli :#''~ 
3079 lira 24 it 1)30 

. ııt /1 
vakkııt te.nın· ~) )Pre ıgltt , mer.k6Wekilrn&J Afıik~Uki Fransız üsleri mi Encümen kaı~ıııiade 

"{an smrnşı şimdi ~loskoıa nin A.lmanh·r tarafından görülebilir. 94 kuruştur. ({lj '•.J 
Talip oıanlıı orıt ebW~ 
. t ıtall ... r- .J1 

tem ına ve . e t;irll' )f'' 

~bu futbolcu1ı.r arasuıdubil' 
~ .. ç Jefd 1 ·yoelınilel ol 
ınJŞ 5 u~·ı ucu vardır. ilk 
r:ı 1,,: un ı.n izdeki cu nar le 
si gur.U yapılacaktır. 

10R.< - BULl;AR DE· 
M RYULlJ ı\IÜ AKALATI 

Sofyli A. A. - Buradn 
: u1ldirildiğiııe göre, Bulga 
ri~tanla Türki) ~ zıu:ı~ıııdu 
dc;r.ı.ıiryolll ıııüııakoUitı baş· 
lıy.ac.aktır. Bu Türkiyt:ye 
dP.oız Avrupası memlek~t 
leri) o t catel müııueebt'tlc 
J':nın g lişnıesiud.e bhyilk 
Jwlnyhklar vertCt ktir. 
Hul~arishın Tiir ki)'e)e de· 
n•İr) o'.u ile ll'.ıllHİl hcıkkı 

Cveı ecek Vt· bu surntle Tür 
ı.ıy • ih-J iyi nıünrst:"betl~ri 
ı•İ \<lanı" clmı k arzusunun 
1.u:ık lJ r dı lilini göstt'r ·• 
ceklir. 
~~~--------====-~-~·----

Su ~~;terimiz 
Başı l ım d 

bu işin l ı:ıla ve rfluvnffa 
kıyel I<· yüı iımesini sağla 
m .ıldııclıı. IJul<ıJd ld töre· 
mn ~ l.cC' ~t. f.n ~akın z:y.L 
ı l u ırıden ı;onra yJpıldı 

ğını hutıı hımak p,;jç dt ğ' l· 

d r .• 
He fık S tydum hükOme 

ti de hugüııf n güç şartla 

rı iç\ •. d6 su \şlr rini durdur 
ını.ıınağa g<lyıet e!m kte 
dir. Nnfıa vekilım z ) az 
içiml0 ki ge 1iş lef li.:ilçriıı -
den sonl'a yalnal:n{da Aırn 
dol ıı c~t nubuı.daki bll ~a · 
}ışmtt ~ı uıı gördüler. Mti 
şu hed~ J ,ı'iııden anlı}onız 
J<i yt>r yer b lŞl.ımış o1an 
lııı~ uk su i~ler:. bt giinkü 
lu1disel• r, ötedeııLcrı duyu 

• hın t>lcnı.ın ve nıaiz.eme 
bulmn zorluğunu b'r kat 
dtba arltııdıV-ı lıuld~, dur· 
mı ş değild'.r. 

~u iş1eriııe dürt y.J öu-
C3 30 milyon liı uh.k ft.vk.1 
ıad tıılısis.ıtlil ba~laumı, · 
\lr. Büyilk .Millet Meulisi 
b.u yaz hıtiline girylken i 
~ . milyon linwın daha ' 
ht::-c nın· smı kabul elti. J 
Ancak bu kabul, h1·r ı-;eyhı 
M;ı i miidufaaJ'" t.ahsis edil 
di!ı b'r smıdu V'0 tamumeıı ı 
i,H n i nuıh•yette olmuş · 
tur. Ht .o cet v~ Mmet 
Vekil. :ı i, ) t:nı tı !J..qisull.:ı 
su da ~Aınmn < hen.miyeli
ni bır rlttha bt-tiı tm\ş oldu 
Jı.r .• 

s~ davfünıı.ın bilyük 

h<>lgesinin het tanıfma kullanth:bası için Hitler 
yayılmıştır. .Mnuınla~ ye Mareşal PBV;ni hcrgün bi-
ni kuvve lerlo ~n büyUk raz dııbn sılnştırm aktedtr. 
hamlelerini l npmaktadır· Ge11eraJ V-eygand 
lar. Hu son ve ümilsiı h göz apsine alınmi~ 
bir teşq4lıüsliir. Gazet.Jer .,. 
~toskova11m tehlikede o! lş;tlen verilen, fak t 
duğunu g ii\eruemekte v: heni ı l"yid odilmiyen ha-
Alman ~aanuzunun du·du ~ rJefe göre, ~neral Vey 
rulmas. JAanı geldiği 'jat ·t~dı .Mı~hl<J göz httpSi-Ac 
nıaktndırla.r . 30yiik Olçüde .-. l ~• m1 ve Generaliu arka 
Alman çe•irme lumıkrti ~Jıırıudan 4 subay tevkif 
nım·aff P'k olamamakt.ıaır olıwmu11tur~ 

Hl.il aJf tam hir mti- Alm n mukavemeti 
zamla Qll..kilmekte ve 'iOi.t h I' k ___J d 
<;elin MVl:iflliT olmuktndır. 4i a tn1 fl a 1 

IOSKOVA O. bEHh UE t'abire 24 A. A. -
M kovn 25 A. A. - Ht1~ Ajansının cephede-

cPravda !!awtesiniu ~ıdığı ki mUhabrri bildiriyor : 
mı g~re~\leskova bl5lg siu ~~-?k. muharebelerinde 
deki Aman iler!eyişi çok v.~rrl~ımız ka~11plat çok · 
cidd leşml.vth .. Hus süv • .ıri tur ve bu kayı~!a\· . e~e~ 
kı:..vvetltıri A iman piyade- geçen seııe verılseydl bızı 
siae hücum .dcrek bir ta· ıaFsardı. Fakat bugünkü 
huru kılı~'.tan geçirmişler • cJnrınnua bu kıaY1plifr.ul e 
dir. hemmiycti yoktur. Bunun· 

Bcrlin 25 A. A. -- la .bioo~r Almanlnr çok 
Dun :ıkş -ı.m Alman ~!:lhi şiddel.li bir ınüdufct 
yetli knynakl rıımı t~~1.1in YIJ~makta ve muh.~vemtjt 
ettrAine görı•, Mv':ikovu lt'rl k\J".ılmamış bulunmak 
önündeki hıweb'ftt b:irutc lad.ır. Düşmanın stratejik 
bir muvııffı\'kiıetle dı..vam ve iaıe işleri iyi <.leğiidir. 
etmektedir. HôSTOrUN EHEMMl) ETI 

AJ..;\1ANLAR 'KAfl J 'fA i~rlin 24 A.A. - Lo· 
ARRUZA :~11 G.l!:Çffrl RH'? knl alcaykir gazet~si ya· 

Bertin 25 't\. A -- zıyor: 

Alman Ajansının verdiği llu~tdfun 
lıabel'l"re göre,~ Ubycdaki mühimdir. 
.. ı\1man ve ltnlyan lnl~vet· Bu' ~hir c..ınuptun K:.ıf 

zaptı \'Ok 

leri şimdi te~bbütıü. ıell~i ka6yn~. giden yoldur istik 
116 ulmak u~re bulu ıuyo,r bale sil t.ahmiııleıde bu 
hu. lmau ve ltalfan Jnta lunmak Alınanyada a · 
l:.ırı IngiJizleı:e kt4rfl ,hücu- det d~~ili.Hr. Fakat bu Böl 

1 
m~ geçmişlerd"rı. J:ıücum şevik hoıgununun netice 
sürmektedir. s1 fev ·atade mühim oluc~k I 
~ •• ~ ~ tır. 
(i,içlüklerinden birl tle ya- ı 

pılacnk işleri kavJ"fiyıp ka· ~1c;ır1yat Miidürü ı 
rarlar verecek v'o buıılan ~BlJM ÇELENK 

3- E'ksiltnıe 5-12-
941 cuma günü saat onda 
Antakya ükumet kona· 
ğında yapılacaktı'r. 

ve vesil!ah•rıl .ı..--11 ,aı 
1 .. ·· oHiD 3l .,.t l 
rl gunu .. lJ" ··' 

pazartesi gü00Jll0rac?I 4- Muvakkat teminat 
49 liradır. Ueft~rdörhğil ·ı~ıı 5- TAlipleriu Tıc.ıret 
odasmda kayıtlı bulunduk 
}arına ve bu işlerin ehli 
oldukl'lniıa d.lir vesikayı 
haiz olmarı lllzımdır. 

Deıfiinye~ ~~ı:Ofe ı 
masrııfüırın '

5 Hl~ 
olduğu (Keşif ~ ~ıl~ J 
şaı tuame be~ 1cıe ~ 
lak MUdiltlO"d~z5/ 

2'l-25-30-3- bilir: 20--22 

- . ··-·----·---~ 

Vatandaş ~d·' 
. B k'çisi Ot r r 

Azız Vatünımıızm Kahrumtfü e dti11 bt 
za geçen sene olduğu gibi bu sene de yut'l 0111ıştıff 
şesinde kışlık hedi5ı'eler hazırlanmağa ba! ~1ıctıJ'1 dı 

Milli ve Vatani hizmetlerde her fedakakr Iı"k bt ı1t 
k 'lŞ btı 

kalmıyan Hataylıların Orduyu sunulaca ..,e 
seferberliğinde engin bir lıamiyt"t duygusu yoflJt· ~ 
cııı'ıile harck~t edeceklerinden emin bul_un.ll ill ,1~e 

Ordu mevzuu ve bahsi üzerinde milletıJ!l~ıı ,,,ıı t 
sev&i ve hissiynh maium olduğundan tl11ıf'1~ 
ifus~nden hiçbir vatandaşın kendini hariç tıı 15 
na inanıyoruz: 15 tefi 

l - Hediyeler Çarşamba günleri saat dıır ~1 

Pazar günleri 14 ien 18 e kıt 
Cemiyetince kabul edilecekôt. ,Jıı t 111 

2 - Eşya vermiyen Vatirndaşlar ~i~ff,,ael1"' 
edilen fiatlara göre paru teberru 

bileceklerdir. 
11 

;çti~tt'ı, 
Sıhhi mahzurlar sebebile pamuld_ {ıe yı;ıı 
bul edilmiyecektir. Bunhınn yerı 

3 

la, yelek: kazak alınacaktır. 1: eŞf' 
4 - Asi<erlerimiz için hediye olaoilece k g0l'1 

çorap, Eldiven: Faniia, Kuı!tk, 
gibi ştı}lerdir. ıı' ,a-1-" 

Antakya Kızılay 
Cemiyeti 

Antakya Ya~~6ti ~ 
c~. 

______ Q __ E_ş-ya_.,__F~ft arı - e ,ilıt 1 
ı··11 rıı• 

Yün Çorab 75, Yün Eldiven 60, \'. 0 

Yiin Kftznk 250 Kuruş teknik icaplnr:.ı iörc latlıik <:. H. P ı\lattı:ıasi An akvh 
edecek ihlisasl nnn ~zhğt mı~~!'Uimd~lül!maimr:ııf!z:m!fmlülJı~-.ıilD!lilm~Bb•m:mid,,..~ 
idi. ~iütehassıslntllUJl ;. i·1~ 
iş it;iı ıd·~ ycfi~bilirclı. Hil· 
kO.met cüretle lrnı-ar almak 
ta g~ ıkmôdiı O uz ilyon 
luk iş ynpılmJŞ olmnst da 
yeni b:r ihlisus ~uıdrosu . 
nun yetişligi !Ut nıısımı alın 

\mştır. Bu kadro, 50 ın( • 
yonu mem lek1:1füı en zg,r u· 
r1 ilıtiy t. ~hmna en iyi '!~ 
kilde sı.ı f, tm~ği bilecek · 
til'. 

Su işıeri, mr.ml kc.ıt t • 
sılıhatiııi Jwmyup isti~ e,aı 
lini ttrttırJcağmdan 1>ugi\o 
de yı:ırm la rnilJt var11ğ1· 
mızın da\alarmdan b. ri 
dir. D.ıhn QOk v • d.•t 1 

sağlam İ41Sen ile hol ve 
çeşitli h :asal, yeni fl r ki 
yenin k1JVTrl kaynakl'ıltı· 
dıı·. Bu davan ızlu bu l w.,•
nağı gt\r16'tiıecPğiz. 

~emal TUHAN 

Gayri menkul satışı 
Hat<ty Defterdarlığından : 

i\1unan101eJJ tl~ 

P .... ~. 
79~ 

Mahallesi 
Bed(>fi \1İı.t; 

Kimden metruk olduğu L. tO" 
1 

Sarılar Abdulla? 1\lihuil oğ Saman ve nw.f)•ffilı 200 -~ 
vcresesınden Sam'ıın •fııti' 50 

1 ~ r Gazipa~a Mihuil Ke ıali kızı ~1eryamJ vo Cnhra o. Yiisuf 50J 40' ,, 
S9 Knstal llrs. AbdülmE\Sih Azarı oğ. AIUer ve Aristo 120 ""'fili 

.l03 Kubilay ,, ), ,, ı350 ·rıı»•" 
378 Kün1ük Circi Kelıali oğ. Selim. i\lihu.H,lbrahinı vrs. 3ü0 ,, 
1·~3 Gazip:ı~a Anluuyos Eyda oğ. Abdülmesih . 4l)t} " ı 
360 • (;il 13Pş~ur Tanhur oğ . llannn 250 l 1ııı 

23 F'cvzip,ışn C1 rci o~· Ispir&on 30' fı:ıo1' 
92 Acun A bdiit•nrsih Kerruz vereselerindenl\leryem Vd. 800 " (J", 

.. 94 Cifo~yııe ,, ,, ,, 1500 ~ ırı'/ 
268 Giıl And•rya oğ Circi ve Men şi veresesi 300 (Jy.I' / 
Y'ukurıda yazıh g Lyriınen!tullenn mülkiyet\ açık arttırma ile sa~Ş~ . 

Satış be·leli J~ ·şinflir. D ·Hiili~~e, ihln vesair m sraflar nıiışteriye ıııt\lf· fı111~ 
IhA~ 5, 12;941 Cu.rı.ı günü saat 10 da Defterdıırlıkla y .. lpıhıc,lktır· .J 

!arın % 7 ,5 l .. rııinut akçasilo birlilite möraeautlan. zzplj 
Siualar ~ ülli .Emlak dairesince talipl"re gösterilir. 
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