
r.ci~şrin 1941 .aa 
'Qıtı,. ·-ŞQ z .. hlbl-- Cuma 

Abone şartları ı 
Dahilde y111ıaı 5 lira 

Yabancı memleketler• .. 
8 lira 
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ll&n!arın har K8lllTl9· 
el ıden 5 kuru, alınır. 

Ücret P•tlndir . 
00n0 geçen •ayılar 

10 kurustur 

ta türkün ihtifali 
~bedi ş . 
l'r) 1 efırniz At t" k ,., h a arı a ur un ayata göz kapa-
~ nın yıl d·· .. 
aı-fesi .. .. onumü olan 10 -11 - 941 pa-

~ b Qunu H lk . d 
lJ e a evın e tam saat doku-
D ş Qeçe b" "k b e>Qtön • uyu ir ihtifal yapılacaktır. 

tifale d vatandaşlar saat 8,30da bu ih
aveflidirler. 

vam eden mütemadi çalış 
m.alarile KongMnin başar 
dığı işlerin ehemmiyetine 
işaret ederek bunların hem 
memlekete hemde mesle-

ğin nef ınde hizmeti olaca 
hakkından emin olduğu 
nu söylemiş ve sürekli 
alkışlar arasında Türk Ba 
sın Birliği yirincı umumi 
kongr08inin mesaisine son 
verilmiştir. 

icra Vekilleri 
Heyeti 

Dün mutad toplan
tısını yaptı 

Ankara 6 A. A. -
İcra Vekilleri Heyeti bu· 
gün saat 15 te Başvekil 
Doktor Refık Saydamın 
riyasetirıdP. haftalık mutad 
toplantısını yapmıştır. 

Parti Müfettişim!z 
Parti Müfettişimiz l3a· 

hkesir 'Saylavı Fahreltin 
Tiritoğlu ev\•elki güı~ A1,1· 
karadan şehrimize gel
miştir. Hoş geldiler deriz. 

Efganistandakf 
Alman ve İtalyanlar 

memleketlerine dö
nüyorlar 

Delhi 6 A. A. - .Ef ga 
nistandan dışarı çıkarılmiŞ 
olan 101 mihver tebaasm 
dan mürekkep ilk kafile 

kendi memleketlerine git· 
mek üzere cumartesi gü 
nü Peşaverden hareket 
edecektir. Peşaverde mern 

ı 
tekellerine dönmeyi bekli· 
yen 178 Alman ve 23 
ltaly an bulunmaktadır. 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

Atlantik muha
rebesinde 

Almanlar da ağır 
(zayiat veriyor 
Nevyork 6 A. A. -

Nevyork Taymis gtızet~si 

Ruzveltin " görür görmez 
ateş edin,, emrini verdiğin· 
den bugüne kadar geçen 
zaman zarfında Alman <le. 
niza'tılarrnu karşı yapılan 

hareketler hakkında salfi 
hiyotli Bahriy~ mahfillerin 
aldığl şu haberleri vermek 
tedir. Atlantikte gezen A
merikan devriye gemileri 
Alman denizaltılarıııa kar· 
şı birçok hücumlar yap 
ınışlarJır. Bu hadiselere şa 
bit olanların bildirdiğine 
göre taarruza uğrayan Al· 
man tlt~nizalblarından bazıla 
rının hasara uğrayan par 
çaları deniz üzerine 
çıktığı görülmüştür. Irlan· 
dadan alınan haberlere 
göre batırılan Amerikan 
aemisi Kergadan kurtulan 
mürettebat Amerikan ge· 
misine isabet olduğu za -
man kendilerinin denizal· 
tıya su bomhası .atmakla 
meşgul olduklarını söyle· 
miştir. 

Atlantikteki son hadi 
sel~ri gözlerile görmüş o· 
lan subay ve aı:>kerlerin 
ifadelerint; nazaı an Alman 
lar ile Amerikalılar arasııı 
da atlantik hakimiyeti için 
yapılan mücadelede şimdi 
y<! kadar bildirildiği gibi 
yalnız Amerika ağır hasa· 
ra uğramış değildir. Ame 
rikaııın kati sükutuna 
rağmen Almanların kayıp 
ları Amerikalılardan da • 
ha fazladır. Hır Amerikan 
deniz kolu iki saat zarfın· 
da 5 Alman denizaltısını 
esir t1tmiş ve bir limana 
getirmiştir. Yolda aynca 
iki deni:z.ttlttyı da buhrrııak 
zorundu kalmıştır. 

liahriye ::Subaylarının 

söylediğine göre Almanlar 
şimdi Atlaııtikte yeni bir 
tip denizaltı kullanmakta· 
dırlar. Uu denizallılar en 
büyük -~denizaltıların yan 
büyüklüğünde olup çok 
ağır bir çelik tabakasila 
knp:ıdırlar lıunların hacim 
leri 640 tonilatoluktur. 
.Uu gemilere tam . isabet 
müşkül olduğu gibi zırh· 

larınuı uğırlığı yüzünden 
bombalardan masuıı kal
muk tadırlar. Bunlar ancak 
tam isabt1tle tahrip edilebi 
liyorlar. Anlaşıldığma göre 
Almanların Atlaııükte 3.ıO 

dwıizaltısı vardır. Buular• 

Ruslara göre 

Almanlar bu-

güne kadar 
4 milyon Asker kay 

bettiler 
l\loskova 6 A.A.- ov 

YAR 1 N 
İlk tahsil çağındaki 
çocukların C sayımı 

yapılacak 
Yurdumuzda okuma 

çağında bulunan çocukla· 
rın miktarını ve bunlar· 
darı tahsilde bulunanlarla 

yet haberler lıürosunun k 1 aded·ı· o uyam,yuıı arın 
dün geceki tebliği: 

ni tespit etmek ve okuya 5 son teşrinde bütün 
mıyanlııra okumak imkan cephe boyunca kıtalarımız . 

d .. 1 l b t . t" 5 1 larını temıne yurıyacak 
uşman a 1ar e mış ır. a ı 1 'Ik 

1 
h ·ı v 

.. .. h k tl . . d.. o an ı a sı ça~ın gunu ava uvve erımız uş d k" l.;J a ı ı·ocu · arın sayımı "80 k . d 1 y ~anın., tan ' pıya e ve ~ yarın ~·urdan hor tarafm 
asker nakledtdn ~50 kum· t du yapıtacaktır. ~ayınıa 
yon, petrol nakhne mah· ı lluhil olun 7-16 yaş a· 
sus 25 sarnıç kamyonu ~e r.ısmda bulunan çocuklar 
1023 sahra topunu tahrıp dır. 

etmitir. ' Milli bir vazife olan 
.Moskova 6~.A. -~los· bu sayım işinde bütün va 

kova radyosu Izvestiya ga tC\ndaşlarımızın bilhassa 
zete.sinin bugün çıkan l>ir mahalle :,müm~s~illcrinin 
makaltsinden bahsediyor ve . yakı'ldan alakadar olm:ıln 
diyor ki: rı ve sayım mernnrlermıu 

Almanlar bu güne ka· • vazifelerini kolaylaştırma· 
dar ölü, yaralı ve kayıp hırı vatani bir borçtur. 
olarak 4 milyon kişi kay Şelıriıoizde sayım için 
betrnişlerdiş. 12ve 13ilkteş yapıları bütün hazırlıklar 
rinde yalnız\foskova önHn· sona ermiş ve dün akşam 
de yapilaıı mulıar uelerde halkevinde toplanan, öğ-
Almanlar:10bin asker kay~ retmcn talebe ve sayımla 
betmişlerdir. Son günler · alfikudur memurlara sa· 
de yalnız bir bölgede cere yım fışleri tevzi edilmiş 
yan eden harpler net:ce ve sayı 'Tl hakkında izalıat 
sinde Nazilerin 30 tank veril ... rek sorula"ı su'!ller 

ve 2\10 tayyaresi tahrip cevaplandırılmıştır. 

eciil mişdr. Birçok toplar Yu 11 an,· sta Ll a 
da kullanılmaz uir hule 1 

g~lmiştir. gönderdiğimiz 
Litvinof 

Vaşington Büyük 
Elçisi oldu 

Vaşington 6 A. A. -
Höyter Ajan~l bildiriyor ; 

Mösyö Litvin ofun Sov 
yeller Birliğinin Vaşinf#ton 
liiiyük Elçil:ğine tayin edil 
miş olduğu söylenmekte -
dir. 

Almanyaya hava akını 
lie~in 5 A. A. -

D. ı . B. Ajansının sala 
hiyetli menbalarınclan fü'~ · 
renildiğine göre Jün gece 
lngiliz hava kuvvetleri 
Almanyanın hah şimal ve 
uatısma yangın ve inf ılak 
bombaları atmışlardır. As 
ker'i hedeflerde hi~· hir ha 
sar olmamıştır. Yalnız bir 
kaç ev zarar gürıııiiş ve 
pek az insanca zayiut ol· 
muştur. 

dan 150si gem ileri uramuk 
la meşgul oluyor diğer 150 
si de vazife gören denizat 
tıİarın mühimmat, teçhizat 
eruık ve diğer ihtiyaçları
m temin ediyor. 

Yiyecek maddeleri 
tevzi edilecek 
C~nevre 6 A.A.- Kı· 

zılhaç· B .. ynelmilcl Komite 
si şu tebliği nt·şretmiştir: 

Beynelmilel Kızılhaçm ala 
kalı h;;kümetlerden sevk 
müsaadeı;i alm:ısı üzerine 
Ti.Jrkiycniıı Yunanistana 
tahsis ettiği yiyecekleri hu 
mil Kurtuluş vapuru 14ılk 
teşrinde lstanuuld:.,ıı hare· 
ket ed~lıiln.iştir. Beynelmi 

lel Kızılhnçın Atinadaki mü 

me8sili Yunan hal kına ve 
hal ıı Yunanistanda bulu· 
nan lngifü h~:rp esirleri· 
ne dağıtılmaqı i~'.İll liiıunı 
lu teşabbi.isleN yapmıştır. 

Alman tebliği 
Sivasfopolda düş 

man mukavemeti 
kı'rıldı 

Berlin 6 A. A. - Al
man resmi leblii{i : 

Kırımda dii~manm ta· 
kihirıo devam edilmiştir. 
Alman v~ Honıeıı kıtaları 

Lütfen sayfPyi çeviripiz 
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Tarla bahçe . 
ev ıcarı 

Hutay Deflenlalığındnn 
1 Zt yt\liye llırı':iti· 

yan köy nde metruk cern 
un 21,5 hektur mesaha· 
sıııdaki 39 purça tarla, 
lıalı~".e ve bahçeli evin üç 
seneıik icarı uçık arttırma· 
yn konulmuştur. 

2 - ~enelik muhammen 
bedeli 515 lira 50 kuruş 
ve üç senelik muvakkat 
teminatı 116 liradır. 

3 · Müzayede 18 • 11 
941 salı günü saat 10 da 
Defterdarlıkta yapılacaktır. 

4 · Oellalile, ilan ve 
sair musraflar ınüşleriye 

aittir. 
(Gayrimenkullerin hu· 

dudu ıc taksit müddetle 
ri mlizayede kaymesinde 
görüliir) 
4 . 7. 10 . 15 

ÇA) FlATLAHl 
Hatay Fiat murakabe 

komisyonu reisliğinden : 
Bugünden itibanm ça· 

yuı toptan b,eher kilosu 
825 ve perakende beher ki 
losu 850 kuruş olari:lk tes 
pıt edilmiştir. Bu f iathırdan 
fazlaya yapılacak sutışla • 
rın kanuni takibata müs · 
tclzem olduğu illlnolunur. 

Kayıp tasdikname 
Antakya Erk&k Lisesi 

niıı oı ta kısım üı,.;üncu sım 
fından uldığım tasdiknamt> 
)ıi za) i eyledim yenisini a · 
lacağımdaıı eskisinin bük 

mü olmadığını ilan ederim. 
Anlakyanın Güzelburç 
köyünuea .l\ec;p oğlu 

Hikmet 
KAYIP l\1UIILJR 

Adlarımıza kaıılı zati 
ın iilıürlerimizi kaybettik. 
Bu ınühiirlerle kimseye 
borcumuz yoktur. 

Cünte köyünden 
I>inıyan oğlu ~fahhul 

Hanna oğlu Davud 

düşman teşekküllerini 

uııığh1p etmiş ve Karade 
ııiz sahillerine inmiştir. 
Sivaslopolda düşman mu 
kııvemeli kırılmıştır. Ai · 1 
ını.ııı bavu kuvvetleri Jiiş· 
manm 3 askt r .ıakliye gc 
misini batırmış vt' 4 tica
ıel vnpurunu husnra uğ • 
ratmıştır. Lcningrad örıUn 
de düşmanın şaşırtma t~ 
şebbiisleı i geriye püskür -
tiilmiiştiir. Ağır bataryalar 
la Leııingratta hedefler ve 
L• inlandiya körfezinde diiş 
man gemileri hoınlıardı -
marı edilmiştir. Alm :ın 
hava kuvvetlerinin Gorki 
endüstri Ş"hı ine hücumlu
nııdu ;esliha ve iaşe fahri 
lrnlarm<la miihiın tahriplt!l' 
yapılmıştır. Başka sa\'aŞ 
tnyyareleri teşkilleri ı\los 
kova ve Leningrndı bom· 
balumışlurdır. logiltere sa· 
hili aı;ıkların<lu Alman ha· 
va kuvvetleri llelnıut li · 
mıınındaki deniz tezgahları 
nı Lıombulamışlardır. Diiş· 
man Alman sahili üzerine 
alrnılur yapmıştır. 17 ln 
giliz tayyaresi dü~ürülmüş 

w 

Diş Doktoru 

Selahattin Özal • 

1 

Kurtuluş caddesi 204 numaralı mu

ayene hanesinde hastalarını kabul et. 

mektedir . 

Jı 
Sayın Hatay Halkına 

ViHi~et makamından: 

1 • 8 · Teşrinisani • 1941 cumcirtesi 1günii 
ilkokullara devam mecburiyetinde olan 7 · 17 ya· 
şındaki ~·ocuklat ııı sayımı yapılacaktır. 

2 - Sayım, bu vazifeye memur edilenlerin evleri 
birer birer gezmeleri suretiyle ayni günde bitirilecektir. 
3 · Sayım günü çocukların evde oturmaları mecbu
riyeti yoktur. 
4 • Sayıma memur olanlar evleri ziyaret ettikleri za
man sayıma tabi çocuklaı· evlerde bulunsun bulunmasın 
memurun sorac11ğı suallere evde bulunanlar tarafın· 

dan cevap verilecektir. 
5 - Sayıma memur olanlara vazifelerinde kolaylık 

gösterilnı~i ve sorulan suallere tam cevap veril. 
mcsi Sayın Hatay halkından rica ohınur. 

Portakal, limon sahşı 
Hatay defterdurlığından : 

Muhammen 
bedeli 
Lira Kr. Adedi Cinsi Bulunduğu köy 
3 75 750 portakal Cerep deresi 
2 25 225 Limon " 

15 3) \landalina " 3 6J 9 Kilo vardanesi " 
60 2J ,, Ilunbeles " 2 0) 25 ,. Kuru incir " 

12 35 Yel< un 
Yukarıda yazılı mahsuller açık arttırma ile satışa 

çıkarıl mışlir. l'eminat miktarı yüzde 7 ,5 tur. 
ihale 15,11,941 cumarte:3i günü saat 10 da Def· 

terdarlıkta yapılacaklır. Han vcsair masraf müşteri· 
ye aittir. 

* * * Hatay defterdarlığından : 
Muhammen hedeli . 

Lira Kr. Adet Cinsi Bulunduğu köy 
14 07 2812 Portakal Mutayran küyü 
16 10 1610 Limon ,, 
1 .4J 280 ~lcindıılin~ ,, 
6 80 85 Kilo kuru incir ,, 
2 40 23 ,, Buğday ,, 
O 4) 1 ,, Zeytinyağl ,, 

41 17 Yekun 
Yukarıda ynı.ılı mahsuller a~~ık arttırma ile trntışu 

çıkarılmıştır. Teminat miktarı yüzde 7,5 tur. 
ihale 15, 11 941 cumartesi günü saat 10 dn Def· 

terdarlıkta y ıpılacaktır. llan v~air masraf rnü~tı!ri-
ye aittir. 5,7,10,13 

Portakal ve Lmon sahşı 
Ilatuy ~Defterdarlığıncları: 

~luhanırnen l>e{leli 
Lira Kuruş Adetli Cinsi Bulunduğu köy 
61 25 12250 Portakal llal'biye Nahiyesi 

2 25 450 Limon ,. " 
9 50 2100 Mandaline ,, ,, 
4 00 10 Kilo Gardancsi,, ,, 

77 00 Yekun 
Yukarıda yazılı ımıhsuller a\.ık arttırma ile satışa 

ı,:ıkanlmıştır. 
Tt'ıuinal miktarı yüzde 7,5 dur 
ihale 15 - 11 - 941 Cumartesi giinii saat 10 ela 

yapılacaktır. 
!lan ve sair masraflar müşl!riye aittir. 

4-7- 11- 14 . 

İlan den eksiltmeye konulmuş• 
tur. 

• 

Vesaiti nakliye· ücretlerı 
ANTAKYA - lSKEi'\DEHUN ~ 

Vesaiti nak· Kuç kişilik Yoıcu başı.ıa r \, 

liyenin cinsi olduğu alınacak para [... ~· 7 1 
1- Tene~züh 5 1 50 8 

" 7 1 25 
2- Otobüs V ;ısati 16 l 
3- Kamyon ve kamyonetler 

( yalnız amele nakli i<;in 
ANTAYA - HEYIIANlYE 

1- Te11ez.züh 5 

" 7 
2- Otobüs Vr sati 16 
3- Kamyon ye kamyonetler 

( ) alnız Amele nakli i<;in ) 
HEYHAi'\lYl~ - KIIUKIJA~ 

l - Tenezzüh 5 

" 7 
2- Ot')büs Vasati 16 
3- Kamyon ve kaınyom~ller 

( Yalnız Amele nakli i<;in ) 
ANTAKYA - KllUKHA~ 

1 - Tenezzüh 5 

" 7 
2- Otobüs Vasati 16 
3- Kamyon ve kamyonetler 

( yaluız amele nakli için ) 
KIHlKI IAN - lSKENDEHUN o ' 

1- Tencı.züh 5 1 
1 

, D 
9' 

" 7 75 
2- Otobüs Vasati 16 
3 - Ka:!!yon vo kamyonetler 

( yalnız ıımele nakli için ) 
KHUKIIAı - HASSA 

1- Tenezzüh 5 

" 7 
2- Otobüs Vasati 16 
3- K arııyon ve kamyonetler 

( Y almz amele nakli i<;in ) 
Anlnkya-Yayl;ldağı 

L. I{. 

1-Tenezziih ) 

7 
1 50 
1 25 

2-0tobüs Vasati 16 
3-KHmyon ve kamyonet (yalnız 
amele nakli iç:rı) 

1 -

50 
Antakya - Şeybköyü 

1-Tenezzüh 5 - 75 
,. 7 65 

2·0tobüs vnsati 16 50 

1 
s 

/ 

s 
4 

/ 

3·Kamyon ve Kamyonet (yıılnız 
amele nakl; için) 50 tre 

1 -Yük kamyonları 4 to 1ı[uk üç kiJo!lıe 
na bir lira ıridiŞ 

Antakya - Iskeııderun 60 K.M. yaloıı " 
yalnız geli:;t 20 lira, gidiş geliş 40 lira ,0 gtJı; 

Antakya-Heyhaııiye 43 K.l\l. yalnız gid\a 14,) gıdı; 

Antakya-Yayladağı 51 K .M. 
Antakya - Kırıkhan 4 J K.M. 
Antakya-Süvoydiye 25 K.M. 
Aııtakya-~eyhköy 25 K.M. 
Reylıaniye-·Kırıkhan 39 K.~1. 
Kırıkhaıı·lskenderun 39 K.~1. 
Kırıhan-Hassa 40 K.\1. 

yalnız geliş lİ'ıı " > 
2J ,, ı' 

,, ,, ıs " " . 
" " 7,5 " " 
" " 75•' ' .. 
" " ıs " 
" " ıs " 
" ., 1'.3 ,. ,. 
" " 9 rı_,U 

lskenderun-A1suz 27 K.M. ,, .. retle"', 
2-Yollar haridnde kış ve yag'hşlı se ,o 

·jıe 

nız l!am toprak kısımlarına ait olnıak ' ~'' 
metre başına yarım lira 1..anımedilir. JJJ~e ıı 

3- Tenezzüh otomobilleri günlük l\~1 zS e 
mşta 5 kişilik için 20 lira 7 kişilik. i\-'~110 11101; ~ 

4- Beş kişilik tenezzüh otomobilı k' ıtl l 
rinden kiralanması halinde kilometre ~şı' ·ıe 
7 kişilik ıs kuruştur. •• ~O 

Neşrlyat Müdürü G:irıdLJ l ~ 
SELİM ÇELl~NK ~ . 0et11.ı ~ 

C:. H. P. l\latbaasi Antakya iki ranı hı' <Je) ~~ 
~~=---=~,,,.,,,.--- LIÇA ı\lı\lll ) e_~ İskenderun ı\lalrniidür 

lüğünden : Talip olanların yüzde 
7,5 teminat ve kanuni ve müdürlüğüne müracaatları 
sikiyle birlikte ihale gü- ( Keşif raporu ve şart-

Pek yak1?~ ~i~ 
Gt.i..JV 

nli olan 8,11,941 cumar· name her an lskemlerun 

tür, tesi günü saat 11 de mal milli ErulUk memurluğun 
~~~~_;;;_~~~~~~~~~~~~~~~~~-

İskenderun hiiln1nıet 
<lairel~rinin sıva ve tuıni 
ratı 1076 lira 29 kuruş 

ınulıawmen bedel tizerin· 


