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Türkiyeye sür

atle yardım 
edecek 

Türkiy nin müdafa ' 

ası Amerika ıçın . 

hayati ehemmiyeti 

h iZ 

V sşiugton 4 A. A. 
YurJım ve ödiinç verm 
kauuııu mucibine~ fürki 
yeyey~dım ed.lm"Sı h t 

kında Cürnhurreisi Huz\G 
Türkiyenin mü .i ıfo..-ısım 
Amcrikıınırı müdıtfa~sı iç 
hayati ehemınıy ti 1ı 
olduğunu, bunun için , 
mümkün olduğu kadar! 
ratle Türkiycye yardı 
edilmesini kongı·eye h"I 
miştir. 



Güzel ve öz Türk 
çeye doğru 

3 

Portakal ve Li
mon sahşı 

Hatay Defterdarlığından: 
Avin emek köyün :le 

Mihail Basil lluri kızı Rem 
ze ve Ispirden metruk 

Ay Rdlanndıın Teşrinievvel ve sani, kS.nunuevval 
ve saui lrnrşthğı Hk ve son k~nurı ilk ve Ron teşrit1 
kulhmaca~ız. 

Hesmi terimlsu:len olma.illa lJ ..... ruber, teckip,eri ve 

1 bahçelerde 5416 portakal, 
66 Limon ve 324') ~Man 
dalin') mahsulü satışa çı· 
karılmıştır. 

tasrifJeri tilrk\:elcştirmekt ~ 1 o·ihzur olmıyan \·~n· 
kil iki şekliııi kullandığn•nz keHmeleriu türk<;eleşhr 
me prcnsipimize dalıa uygun <.r lanlarını kullanHCağız 

Rsisicümhur-Cüınh ırreisi, KAtibi Uınumt - Umu 
nıi kiltip, Maa~ır Vekaıet\.;-~1aarif Vekilliği, Maarif 
if\1iidüriyeti-X aarif Müdürlüğü, Divanı mı.ıtıasebat-
1\luhasebat Dıvanı, Şurayı Devlet -Devlet ~urası gibi 

ı\larm "- tehtikf1 işcrreti. Misal satıt beşt~ tehlike 
iş •reli verildi, tehlike hali ;uc; s ıat sürdü. 

Üseralmübadel, si-Esir değişimi;Cuuvre feu karşthğı 
(hiç~oktur.r gözükme ya~:ığı. (~ot: Couvre frn göziik 
me yasağı_.sürdüğii kadar kimse sokağa çıkamaz. 
Lambasını yakumaz, dijkkauım açamaz.) 

Şayanı dikkat - Dikkatedeğer, Hnva ~toşekkül 
)eri.(Ordunun kabul e!tiği iızere) hava leşkılleri 

Şarkı <:enup-Doğu cenup, Ctonubu şarlrt-Cenup 

~-Doğu .. . 
tot: Şa,.k ve garp kelimelerini (Oirent) ve (( lccı 

dent) karş1l1~1 kullanaef\ğız. . 
Mukabelei bilmi~il- rnisillleme Efkftrıurr.umıye

Halk efkarı v~ya sadece efkar 
MeseHil: Ingiltercde halk tıfbfüı veya lagiliz ef· 

kim 
Mıntakaf""\(4>ne)karşılığı böl~t> 
Mmtaka__,.(Rrgion) karşıhğı çevre 
Mıntaka ...... (Secteur) karşılığı kesim 
l\.lisal · 4-JarnkJU bölgesinin cenup ç;.ones\n,ldd 

l'recope kesi mindc gibi! 
Sonu var ___ ....__ ______ ,.....__.,..,....______ ı. 

/\merikan-Ja- 1 

pon anlaşma-
sı mı? 

Son 24 saatta durum 
iyileşmiş 

Tokyo 3 A.A. - Son ~ 
24 "'ant içmde şimrlilık bir 
Jaron-Amerikun buh:a· 
ınnın önur.e g çıJdiği hal-:· 
kmda bihıraf mahfiller de 
mevcut iıı tibai teyit ey· 
lemi~lir. V nziyctiıı itidal 
ve lksird yolunda gelişli · 
ği açıhç':I. ~örülmekledır. 

Vuşingtondan gelrn haber 
lere göre, Japon murah· 
hnssları Amerika hariciye 
ııazırile y.ıptıkları görü,.
mrde Japon hilkürueti,oin 
koııuşmalora devam azmi 
ni bildirmişler ve Ameri 
kan notusındaki hazı ııok 
talaJlll aydmlalılrn'C1s1nı • 
iolemişlerdir. Japon muha 
birleriııin çc ktiğı telgraf· 
!arın sonu nislıeten iyidir. 
logiıt~re p.ıs\fikde bir hr.:"p 
puthrnı asıııın ö1:üne geç '1 ~k 
iı_:in kuvv.c·tli tesirler yap
maktadır. 

Alman iddıası ya 
lanlanıyor 

Londra3~ A..- Alman · 
laT tBrafmdan l..ibyada a-. 
tındığı iddia edilen esirı 
sayısı ile zu hh arabalar hak 
kındaki rakam Lud~ ıha 
yal mahsulü sayılmakta· 

dır. 

Kömürfiatlan 
KÖ \lÜR Flı\TLA.IH 
Belediy~ Heisliğirıden: 
Halkın mevsim itH a 

rile kömüre o1'1n ihtiyacı 
nı ıforpiŞ e 1 ·n b ·le!iye, 
::\luftü Sıddık S.:ıbunlıune
sile meydi bahç ~inqeki 
Halil vo 1Jrlak1 urına it 
70 ontaş ve lQpraklcm ar·tı 
olarak brh1:r kiloıoıuııun 4,5 
kuruş mukabilinde emin 
eJebilecekleti ildo olunur. 

yarım milyon insan 
kaybettiler 

ı\loskova 3.\.A.- Rus 
sözci\su Lozofski iki ilk1 

teşrinden beri Alman · ka· 
> ıplarmın yarmı milyon 
askeri ouldu~unu söylemiş 
tir. ,j1oskovuya çevrilen Al 
man hamlesi 15 giinden· 
beri dfwam ediyor. Almım 
farın bu keı:tiıode yap11k
ları ilt>rleyişin ehemmiyeti 
olmadığı mıı-ydandadır. l· 
kiuci derecede bazı kesim 
lerde ttuslarırı karşt bil 
cumlüril~ AlruaQlardan ba 
:r.ı mevziler elegt:çmişt ir. 

Fransız gö;-.üllüleri 
Versoy 3A.A.- HolşP

vjk~~ kartı harbetm~k 
üıero 120 kişid~n mürek 
kep bjr .Fran&z gijnüllü 
kafil{WidUo aabab buradan 
ayrılmıfbr.l 

Mulıaınmttıı bedeli So 
lira 39 kuruş, muvakkat 
teminatı 4 lira 23 kuruş 

tur. 
lhale 15-12-941 gü 

nıi saat 1 J da Defterdar
lıkta y.ıptlucaktır. Tar p 

· olsnlurın yevmi mezkur 
de miiracaaUurı. (DelHlliye 
ilAn vesu;r masraflar .ıhı· f 
na aittir.) 1 

4-5-8-12 i 
ilan 1 

Antakya Belediye Reisli: 
ğinıJeıı: 

1- Antakya llelediye 
siııin itfaiye ve deımlar 
binı...sınm kapı, penCt)re ve 
Hvası işleı i açtk eksiltme 
ye konul1m.ştur. 

2-Keşif bedeH (5574) 
lira 75 kuruştur. 

3-lstekli!er hu işe ait 
evrakı Belediye Fen daire 
siııde görebilirler. 

4- -Eksiitme 12 ilk 
Kauun 911 cuma gunu 
saat 11 de Belediye daire 
si Encümen odasında ya 
pılacaktır. 

5 -Muvakkat tenıiont 
418 lira 10 kuruştur. 

6-Jsteklilor ticaret oda 
sına kayıtlı bulundukları· 
na dair Vt•si:r ıl"' muvak 
kat teıniıutı tediye ettik 
leriui ga .. ~··r;r ~vrakı m üs 
bite ve ehliy t ves· kusı 
ibraz etmeleri laz .nd ır. 

4 -6-9-11 

Memuralınacak 
Mın~ukı! T;caret büd~r· 

lüğünden 

J 

1 

1 

Hatay Mıntdka Tica
ret Mlıdıirlüğihde miinhal 
buluna:ı60 lira üc,.etli f•at. 
mi1rakutıe mernudvğumı 
memurin kanunu ile 3656 
sayılı kiinun llükliınleriue 
tevfikan bir memur alma 
ca~mdan evs :\fı Hlzımc~·i 

haiz lise veya ortaokul 
mez1tnları ile askerl ğini 
yapım1 v~y:.ı askerlikle 
hiçbir a!Akası bulunnııyan 
lar arasında 8 - 12 -94 t 
paz Jrlesi gün il saat 14 fo 
bir imtihan aplılcagından 
talipJor~ıı (me~kQr günde 
'l'icaret mildiirlüğü biıı!!sın 
da hazır bulunrnalan jlfüı 
olunur. 

4-5 

HALKTA 
Bugünden itibarerı FlRO~UN 
KlZ1 Türkçe sözlu Se;, rine 
doyamıyacağmız ve ismini 

unutamıyHcağınız komedi~ 

Neşriyat Müdürü 
SELİM ÇELENK 

•~. H. P. MaU.ıaaai Antakya .. 

· ı rı 
Şeker satışı ve fi af 8 

Fiat Mürairnbe Komisyonundan : 
3 

ı2.9'!_.• 
Antalry :ı. Fıat 1.1urak Jbe kom is~?~~ d~ ~~ılld 

de Vali Şükı ü ... ö { n .. n.,·ieriıı Hei8l·gı~ Jkl~c? 
caret Müdürü Müm! z Karaca, !\fıntHk:J t 'fil 
rü Halil Ungeo, Defıerdar Hedri HtıkU~~~ı,rı 
Nasih Hoca toplanarak aşağıfal.ci bUı, . 

·rll bağlam ışttr. ((.ıı"6r1 41 
1 - Antakya tacirlerimleıı l\lehme~ ;2 1ır3 ~~ 

fmdan g&tirilen toz şekerin bir çuVli 
1
.,.

8 
69 

ruş ve kosme şekerin biı sandığı .27 Jı d3~ 
tan perakendeci esnafa verilecektır. f 18ra~11 k 

2 - Bu şekerler perakendeci esıı~4 ~~se ka toz şeker kfts! kağıdı ile ki1osu' • 
kilosu 53 kuruştan . . 51, k"~ 

Kebın .. ş .keriıı kase kağıd.ile ktld:;U . a 
ğıtsız kilosu 56 kuru~tan ı;:atılacJkt•;· jı.ıf'I bJ' 

3 ~ Hu şel~t:rler .P ·rnlU~ııded tar 1 10 
.. 00 

2 kilodan f ·zla verilmiye~klir. tııO bil~ 
4 "' k t .. · kr c;ıt fı"'tJ-- ~a er sa ışı o t<>E~0n erı ş~ . 

1 
tara 1' 

lar namına Uzun çarşıd& K .. mat ôıa 
pılaca;.:ıır. da~ 

Ortaokul mezunlar.ı~bealı 
Jandarma Gedikli Erbaş okuluna ta 

Jamforma Genel Komut nhğınd.a'l: ço1' gene 
111 1- Okul giraıktsn jtib ren ikı bU oi sa 

Jand rma g diJ<lı çavuşıı olın.ık ve aıuı rtl 
as'"k€rlik hizmet•ni görmek üzereOrtaO 111ştır· re 
dan f.Ö üll•j J ~ndıırma k tydln~ .baştan uilirenlB ~ 

2-Gedikli okuloau muvaffakıy~lle ~eriJeet'1' 
ııun ' mucib"nc •. i, şe be.ie!ile (54) lır~ kıtdflr' 
met'~rine dev.ım edenler {134) liruyıı . 
alabi113f~klerdir. okula ~ 

3 - 1sleklilerden aranan ş..ırtlarlu 011üıtil 1'rıd' 
suıj ve saire i~.in izıl•at almal< ve 1ıMin Jıl 11ıı ınek ist;ye ılerin bulunı:iuklayı maha atblY ıı!I 
Ko'llı.ıtdnlıkların • ndrtıc t.lt eıfarek ~ _4 
yi görmeleri ilankolunur. 29- ila r1 . 

Çam en azı ~ b•k~ 
l k Asliye Leıti ruıırıı 

sah a ca ~ıaıt ~~ tı're~ 
wuha l ·ı ıtl 

Ormaı~ Bölge Şeflı 
ğinden 

Hatay ViF'iyetiııin Au· 
takya merkez Km.asının 
Sunberi Köyünün 15 kilo 
metre şırırnlinde (Fıskeli 
yazı) Davlet orm anıııd illi 
(7303) ketal ÇAlll enkaz 
0 1~unu 28-1ı-9'1 tari 
!iitıtl"n itibaren (15) gün 
:n üddetle .ıı;hi: arttırrı:ul.> a 
konul ın uştur. 

1-Arttı. ma 15-12-
941 t ırihine raslayan pa 
zartssi gl\nü saat 14 de 
Antakya Urrnarı Böı,g ... Şef 
liğ'i bin-ısında yapıfoc1ktıı-. 

2 ,_ (100) kılo u bir 
kental itibuile beher kt> ı 
tahtı ruuhanınıen bedeli 
(12) kuruştur. 

3 -Muv,ıkkat tt~minat 
(65) ıirn (73 )kuruştur. 

4 -Şartname ve mu
kuvde proj--rleri Anlmra 
Orrn~n umum Hidürlüğjj 

Seyhan Orman Ç ıvirge 
Müdurliiğii ve Antakya 
Onn.m Bö'g" ŞefJiği•tde 
görülebilir. 

5 - istek.ilerin lemiruıt 
IDHkbuzu ve ı:;vruki ınüs 
bit,,sini 15-12 941 gü 
nii sual l2ye k dar komis 
yon re sine vermiş lıulu· 
natdktır. 

6-ısteklilerin ticaret 
odasın,lan ulmrnış ~..-esika 

sile l>irlikto belli ı~<.illtro 
gilo ve saı.1tte komisyona 
mürac~aHarı ( u vasika 
köyllilerden istenmez). 

29-4-8-12 

nuna ·ddiası e 1 Iunduğu 1 j\tabB°'I 
An ta . yauııı ı-ıalil 

. aen 111 
halle.'lın g-aıa ~ aJl 
yidfiden ~o suıeYııı j 
da bakk dB ıJatB. 
vas hakkın ııw~ııı~' 

za ıı:ıa 900 
ye cc ·ıfıD' ıftO 
P lau dtJf~nııo ; İıJİ 

Msırı tıe 1'-o 
'r Mül1l1'8 JcilOsıJ 

._le JJt•ber ulııı11Jı . arı . ı.;oıı 
kuruş fıet edile" 
to He ılAd tıJJa1' 9ıJ 
... 8. pıl 

2J kuruşa fll" ıı~ uııd 
1illi ~orıı:dJt'Si ıı bııl 
32-incı cıı _...ıuette t 

rf hiJ.i-. ıııb• 4' 
muha· talı• f~' 
~ u hu baP .,,cııtı t~'· 
g rıı uııd0 111ı&Jş ~ 
kası bit O tıJ 
det ile. S8 11şlB"~ 11ııl~ 

1 ııuııe abıt 
ıııll B JılıJ 

uieyoıa 11ıtı• ·ııJei> 
ı·ııt {{orU ııetı ı,ııJ 

. ı . f b•re ıııırı . 
mulıalı ıctlr 1" dde'' 
lsyı rııcı. ııci ıJJll -~~ 
adctel 32 gııttıı'terııı o 

. ~'"' .JSt6 I>"'" ıetıle 113 ır fif J8l 
miktar~Jı tı' IJ:ıÔ:..1,11 
.~i kAr ,.,- IJJ a wr:, 
" ., uııdB" ·o J' ııt 
o!duğ sddetl o ~, ııs'-~ 

1 
uncu rrı teffil" ııe ııs" 
rasına ·t1 ~,,.tıl~ 
ğır para ~ r;•r;. ~ 

1 101yetiJJ:ıı1Jltı> ,.'ıt' 
6 
~ 

dük1' !Ul ~ f 
ıe uklJl~ltP' ille'' 
ve b ai l o el' n11J • 
tul <JJ 11 ıJleıJ' <Jf ,., "' J 
rayı g~rjıl~ 11;,e' ı•/ 
le ile ı fllll~t&J..:tU" 
yurırıl t,11"' .-"' 
d isiııd ;:ıı ıı'' 
941 tB 
ıniıtit• 


