
Azak denizi meydan mu
h~rebesi somı erdi 

1200 KİLO~IETRELlK 
BlR CEPHEDF.Kl MUHA

REBE ZAFERLE NETl
CELl~l\Dİ 

rarsız 

Ağır zayıat pa
hasına bazı mu 
vaff a ki yet ka-

zandılar akşamına lladar uzatıl 

mıştır. Türkiye dahilinde· 
ki müsabıklar ayni tarıhe 
kadar projelerini komis 
yona teYdi etmiş buluuma 
lıdırlar. Ti.lrkiye dışmdald 
müsabıklar dtt ayni tari· 
he kadar projeleri.ıi ko . 
misyonu göndermeli, ya· 
hut 20 şubat 942 tarihine 
kadar bulundukları yerler 

200 bindan faz-

FAKAT ı\1uKA VEME r 
DEVAM El>IYOH 
Londra 12 A.A.- Rus 

cephesinden bur>iya gelen 
htberlere gö· e Almanlar 
dün .Moskova civarında 

yeni bir teraKki kaydede 
memişlerdir. Briyanskın 

Bekscıı mil uzağında ve 
Ilarkofta Ruslar şiddetli 
ınu~avemete devam edi 
yorlar. Aı.ak Denizi kapı 

larmda Rus ordularının 

HU MUHAREBELh:RUE 
ALMA~ ORDUSU 981.N 

ÔLÜ VE YAHALl BIRAKTI 

deki Elçilik veyahut Kon 
soloslu~a teslim etme'idir 
ler. 

TAIIKANDA~ FlltAH 
ETMiŞ 

Tahran 12 A. A. -
Iraktan gelerek Irana yer 
l eşmi~ olan Japon tebaa· 
sınuan 49 kişi Japonyaya 
dönmek üzere buradan ay 
rılmıştır. Japon~Elçisite 10 
memur Tahranda kalmış 
lardır. 

Iraktan Irana kaçarak 
Japon Elçiligine ifüca et • 
miş olan ve lııgilizler tara 
f ndan teslimi istenen Ku· 
düs Haş müftüsü Haci Emin 
Hüseyninin Tahrandan firar 
eJerek Efganistandaki dost 
ları ı ın yanına gittiği zan 
nedilmektedir. 

BULCAHISTA~LA !TAL 
YA AHASINEA 

Sofyu 12 A.A.- Ital 
ya ile Hul~aristan arasın· 
~a 8 milyon liret kıyme 
lı.nde mal mUlmdelesi içia 
bır anlaş nu inız.:ılanmış· 
tı.r. lllulguristan Iıalyaya 
ytyecek maddeleri gönde· 
recek, ltalya dr Bulgarista 
na makine, men~ucat ve 
S&ire verecektir. 

BULGARISTANDA SE
FEl~BEHLLK YAPIU\lAMIŞ 

!;ofya 13 A. A. - Uul· 
gar Ajuası bildiriyor : 

Höyter Aiansı Uulgaris 
tanda umumt seferberlik 
yupıldığı haberiııi neşret· 

mi~tir. Bu haber katiyen 
yulandır. 

liyal zorluklarının kaldı • 
rıldığını bildirmiştir. Bugün 
Atina ve Pirede ekmek da 

ğıtılmıştır. 

la esir, sayısız 
malzeme alındı 

Berlin 12 A. A. -
Alman Resmt tebliği ; 

Azak denizi meydan 
muharebesi sona ermiştir. 
General Lavonun :ııava 
kuvvetlerile işbirliği yapan 
Alman, .Macar ve llom~n 
kıtalarile zırhlı Alman or
dusu, 9 uncu ve 18 111cı 
Hus ordularını mağlup ve 
imha eylemiştir .. Ağır ve 
kanlı zayıata uğrayan düş
man 6s2r o es\r, 126 hınk 
ve 519 top ile sayılamıya 
cak derecede çuk malzeme 
kaybeylemiştir Bu ordula 
rımız 26 eylO.ldenberi buru 
da 1C6 bin 365 esir, 212 
tank, 676 top almışlardır. 
Bu ayın başındanberi Şark 
cephesiı de llus ordusuna 
indirilen ağır ve kati dar· 
be harbin seyrinde yeni 
bir safha açmıştır. 1200 ki 
lometrelik bir cephe üze 
rinde cerayan etmakte o 
lan muharebeler zaferle 
neticelenmiştir . Briyansk 
ve Viyazma kıtaları cephe 
nin gerilerinde kalmış bu
lunmaktadır. <:s:ember için
de bulunan dilşman, çıkış 
için yaptığı hareketlere 
rağmen kendisini bekliyen 
akibetten kurtaramıyacak
tır. Buralarda daha şimdi 
den 200 binden fazla esir 
alınmıştır. Hu rakam git
tikçe kabarmaktadır. At -
\antik d~nizinde 23 bin 
tonluk 3 lngiliz gemisi ba 
tırılmışlır. 

ü~HTSlZ GA YHETLEH 
Berlin 12 1\. A. -

Viyazmada ihate f'dilrniş 
olan llus orduları ı:ember
den kurtulmak için ümit· 
siz gayretler sarfetnıekte
d.irler: Bu gayretlerin hep 
ı:>ı akım ~kalmış, Ruslar 

du.rurnıı kararsızdır. 
Moslrnva 12 A.A.-Höy 

ter bildiri yor: 
Moskova yolundaki bü 

yük meydan mu hnrebes\ 
eksilmiyen bir şiddetle dt-vam 

ediyor. Almanlar insan ve 
malzemece muazzam kayıp 
lara bakmadan yığın halin 
de hücum etmektedirler. 
Timoç.enko ordularına mil· 
hi.n miktarda takviye gön 
derilmiş olmasına rağmen 
bazı noktalarda Almanla· 
rın sayı üstüıılilğüodcn 
bahs'3dilınektedir. Alman 
ların Lenin~ratta .,ilerleme 

teşebbüsü akim kalmış 
hr. 
llUSLALU~ lNGlLTEHE 

Yl PHOTESTOSlJ 
Stokhoım 13 A. A. -
Stefani Ajansı bildiri · 

yor : 
Londradaki Hus Elçisi 

.\layiski, İngiliz nıatbuatt 
nm Husyadaki harp hak 
kında göslerdiğı L>e !binli 
ği Çörçil nezdinde protes
to etmiştir. 

lngiliz hükCimetinin ver 
dilli cev.ıpta b dl>inliği 
hadiselerin lamamile hak
lı ~österdiği kayı.ledildiği 
:ı.anııedilmekledir. 
KA~ADA 1 .. 0 TANK 
YOLLlYACAKMl~ 

Londral3A.A.- Kanada 
teslihat ve harp malzemesi 
nazırı sene sonı..ıl'lan ev 
vt·l Rusyaya lvJ tank 
lı?öndermeğe çalışacağını 
~ylemiştir. 

yalnız iki bölüğünıüziin 
cephesinde 2000 ölü bırak 
mış\ard1r. Komiserlerin zo· 
rile günlerdenbori Hus or
duları tarafından yapılan 

yarma tcşebbi:slerinin hep 
si akim kalmış•ır. Lf'.ııin 
grntta topçunun miir.ahere 
tile Huslar mütead.:f it yar
ma teşbbüs1erind'" bulun • 
muşlnrsa da bu teşebbüs· 
leriıı hepsi piiskürtülm ü~· 
tür. 

1 loskova 12 A.A. -
Hus tebliği: 

Kıtalarımız dün gün· 
düz ve gece hütün c ~phe 
boyunca düşmanla çarpış· 
mışlardır. Muhar~be bil· 
hassa Viyazma ve llriyansk 
istikametlerinde çok şid· 
detli olmuştur. Ayın do· 
kwuncu günü düşman 94 
tayyare kaybetmiştir. ili· 
zim zay.atı~ız 24 tayya· 
redir. Uriyansk ve Viyaz · 
ma mıntakalarında düş· 
man büyük zayıat pahası 
na ktlaatımızı tazyıka mu 
vaffak olmuş Vf: kıtaatı· 
mız yeni mevzilerine çe· 
kil irken, üdş -nana çok 
ağır zayı:ıt verdirmişler· 
dir. Bu muharebelerde Al 
manlar en az 9 bin ölü 
ve yuralı Lırakmışlardır. 

Cenup b:ıtısı istika
metinde bütiin gün çetin 

mulıarebtıll!r şiddetle de· . 
vaııı etmiş düşman lıura
du da ağır zayıata uğra· 

mı.-ştır. 100 den fazla kam 
yon, lililAh yüklü lSJ at 

arabası ve bir sabrım; ko 
lu irııhu c~ilmiştir, 

,, Tehlike bü
yüktür,, 

l lı\HP ÇOK UZUN SÜ· 
RECEK 

i\:loskova 13 A. A. -
.. Pravda ,, gazetesi bugnıı 
yazpığı bir malrnle<le di -
yor ki : ·' Tdılik~ hüyiik· 
tür. Uu tt-hlikeyi azımsa

mak cinayet olur. llillerin 
yıldırım ha,biııin akim 
kaldığı ve onıı süratli ve 
kısa bir darbe ile yenmeğe 
nıuvuffuk olacağımız ünıi-

1 dine kapılmıyalı:n. Hayır, 
Atman Faşistliğini mahve

' decek olan harp uzun bir-
1 harp olacak ve bizden bü 

yük bir kuvvet ve cosa . 
ret istiyecektir. Ahval ne 
olursa ulsun Faşizm yıkıla 

caktır. " 

r 
1 



Lik maçları 
LiSE MAÇLAHA IŞTfüAK 

TAl\ V AZGEÇTl 
Geçen hafta bıtşlıyan 

lik maçlarmm ıkindsi dün~ 
yapılmıştır. Dün Antakya 
lisesi ile lskellderun takı 
nıı karşı'aşacak'ı. fakat 
l::::e takımının Lik maç'a· 
rına iştiraktaıı vazgeçmesi 
üzerine fakenderun takımı 
salıaya çıkmış ve hükmen 
v,alip ilan edi'diktım ı:;onra2 
Antakya Birinci Gençlik 
Klübil ile bir maç yaıımış 
tır. Bu roaç 1-1 lıerate· 
nelicele:ıınişlir. 

, Tamirat yahrı
lacak 

ISKE:'\DEl{U.'1 M:\L\10· 
DORLOCOl\DEi'\ 

Maç'ara önümüzdeki 
pazar günü devam ed•le 
cekfr. 

Hububat 
Sahlacak 

Hatay Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

34 Lira 56 kuruş 
~liktarı : 432 kilo 
Cinsi : Arpa, Buğday 

Çavdar ve Akdarı karışığı 
Köyü : .. Vakıf köyü 
Vakıflı köyündeki met· 

rilk Değirmenin iradıı.dan 
yukarıda ya1Jlı karışık hu 
bubat aç!k arttırma ile sa· 
tışa ~·ıkarılmıştır. 

ihale bedeli peşindir. 
Delialiye, ilan vesair mas 
raflar müşteriye aittir. 

İhale 27,10,941 gi.lnü 
saat 10 da Def lardarlıkta 
yapılacaktır. İsteklilerin 
yüzde 7,5 temiııatile bir • 
likte Ueft.Jrdarlığa miıra· 

caa tlrırı, 

Tarla . icar edi
lecek 

Hat ıy Defterdarlığından: 
1 -Afsiye köyünde 

Jlaz.iııeye ait ceman 35,5 
hektar mesahasmda 26 
parça tarlanın üç senelik 
jcarı aı,:ık arttırınayb ko 
nulmu~tur 

2-Senelik muhammen 
bed"li 262 \ira 50 kuruş 
ve üç 11enelik muvakkat 
teminatı 5 > lira 30 kuruş 
tur. 

3-Müz,lyede 21·10 
941 salı günü saat 10 da 
Dt.'fterhkta yapılacuktlr. 

Tarlaların hududu ve 

taksit müddetleri nıüza· 
yede kainıesiııdd görülilr. 

13-15-17- 20 

~ 
FıtranıTürkHava 
Kurumuna Ver 

KIZtLOHDUYA YEi\l IH 
'1 lYATLAll 

Moskovn 13A.A.-Kızıl 
ordu için yeni ihtiyut kuv 
v"tleri yetiştirmek üzere 
yığın halinde .. t~_liml~re ba~ 
lanmış' ır. Bulun fabrika
lardaki erkekler gece gün 

-------nu··'L._talimle mt ııldurlttr, 

1- ~ark g a z şir 

kelinden hükumete intikalJ 
eden Ak<,;ay mevkiin<le ka 
in te'sisatın (En iyi cinsten 
ve hava tehlikesinden ko· 
runma esaslarına göre 
muhtelif rt'n k lerden olmak 
şartile) Dört adet petrol ve 
oonzin t2nkının yağlı bo
yası . 

2- Yiııe tankların b )• 
yandığı gibi(Ilaricen muh · 
telif renklerde ve üç kat 
olmak üzere) dokuz parça· 
dan ibaret ebniyenin 
badanası 

3- Şirket teknisyeni 
rıin istedediği şekilde ol 
mak ü;r..ere vagonlardan 
tanklam mal götüren te'si· 
salın tamiratı. 

4- 15-Birinci teşrin 
941 çarşamba g'inü saat 
16 da lskenderun ~lalmü· 
dürlüğü binasında ihalesi 
yapılmak Üz"re yukarıd<i 
üç maddede yazılı tamirat 
ve boya işi (27 l ) lira mu 
harnınen bedel üzerinden 
a~ık ekı:;iltmeye konulmuş 
tur. 

Talip olanların 10) de 
7 .5 t e rn i n a t akça
silc ve işi ·yapabileı:cıline 
dair yedinde mevcut eh 

liyetnamclcriyle birlikte şart 
nameyi görrr.ek üzere her 
gün Hatay ve lskeaderun 
.\lilli emlak idaresine mü 
racaatları ilan olunur. 

Tamirat yaptın 
lacak 

Hatay Defterdarlığından: 
Hat.uy Jandarma kara• 

kolu ile ceza evinin tami 
ri münak:ısaya konulmuş· 
tur. Bı•deli muhammen 
489 lirıı 7J kuruştur. 

Talip olanların yüzde 
7,5 teminat ve kanuni ve· 
saikile birlikte ihale günü 
olan 17,10,911 günü saat 
10 da D0fterdadığa müra 
caatları . 

( Keşif raporu ve şurt 
name her nn ~lilli emlak 
Müdürlüğünde görülebilir.) 

10-11-13-15 

Metruk tarla 
1 

ıcan 

Hatay Defterdarlığından: 
1- Vakıf köylinde 

metruk cern:m 10 hektar 
mesahnsnıda 42 parça tar 
lanın 3 senelik icarı açık 
urt1ırmaya konulmuştur. 

2- Senelik muham· 
men bedeli 263 lira ve 
ii<; ı-.enelik muvakkat te· 
minalı 59 lira 33 kuruş· l 
tur. 1 

3 -Mli:1.ayede 15.1) 941 
çarşaınba günü sııat 1 ) du 
defterdarlıkta yapılacaktır. 

Tarlahmn hududu kim 
den ır.etrtlk olduğu ve1tak 
sil ıniıJd t> lleri ınü:ıuyeıfo 

ind~ görülUr. 

Soğukolukta metruk emlak 
Jskendeı un l\lalmüdürlüğüııden 

Cinsi müştemilalt Kimden metrOk Kupu Mahallll veya 
Köyü No. .. olduğu 

103 Soğukoluk 1 Ilab Dükklit• Aı·tin l uyumciyan kııı 

Vükkan Hırıstine 
102 " 

,, ,, llyas Narler kızı Cemile 
106 ,. Kil. llina Tah.2oda1Mut Cnrc Corci 

,, ,, ,, ,, ,, Hiristofi Azar LmilH .ı 
,, ,, ., ., ,, Nazaret Vanisyıı oğlu J3o~~t 

1 Uttb DLikkfüı Artin Vanesyan oğiu i\atJJr 

101 " 
109 .. 
131 ,, 

Dükkan 
132 " " " '1 " " ,, 

139 ,, Ka. Bina Fev.2 odalahır Maııos Nahasyun 
144 ,, ,, ,, 'J'ah.2 ooa 1 \1ut AJtop sarraf yan eşi Asi)'~ 
143 ,, ,, ,, Tah.3oda 1 Mut ,, ,. ,, •• 
146 ,, ,, ,, Tah.2oda1Mut Hğop Sarrafyun 
148 ,. ,, ,, ,, ,. ,. Bogos Sarraf yan A gop 
152 " ,. ,, Ath.4oda 1 'vfut ~·amir l O Mardiros ,811 
153 ., BirKalıve Kahve Abr.ı.ham ~ldrd ·ros Ayvaı) ıfı 
154 .. Furun Furun Apraharn oğıu l\lardirosAY~~ıı A 

Yukarıda yazılı gayrı menkuHerin mülkiyeti açık arttırma il: s:ıtıŞ 1 1' 
, 6 3 ) dlltl tır 'hlip olanların 21-10-941 tarihine müsadıf s.ılı günü s1at 1 , 

ye kadar ~1almüdürlüğünc müracaatlnrı 
13-15-17-20 

* :ıı: 
* [skenderun Mal müdürlüğünden 

Kapu l\lahalle veya Cins\ Müştemilatı Kimden mel· 
rfık olduğu No. Köyü 

30 
33 
52 

Soğukoluk Kargir bina Talı. 2 odu !mutfak Nikola p,,ş·ı veroseSl 

53 
54 
55 
58 
59 
6f) 
61 
64 
65 
80 

93 

" 
" 

" 
" 
" ,, 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

,, Talı. 4 oda 1 mutbak ,, ,, 
Tahtani 2 odu l mut. Sarkis Manuk ktı5• 

" 

,. 

" 
., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

,. 

Su ve elektrikli pardan ~ ık~ 
Talı 3 oda 1 mutbak 1slabib I\ lanuıyaıı 811 1 "I 
Tah 2 oda 1 mut. Kesir lsrailyanoğlu ser J ~4ı 
Talı 2 oda 1 mut Vartan Kstyd.n ~3rl\İS 1 

t 

Talı2 o fa 1 mut Avadis Pabucyanoğlu::, ıJ ıı 
Tuh 4 oda 1 mut ,, 11t Talı 2 oda 1 mut. ,, ,, Hora 
Tah 2 oda 1 mut. Hazineye ait 1 
Fev. 1 oda talı· l .ahır Aram vüzelY31 

Talı. 2 oda 1 mut. ) akar Yiğya Kurusyı• 
., ,, ,, Kivork Kozlıyan 

oğlu Milidos 
" ,, ,, A gop A vadi kyan 

oğlu Samüel 
1
der,. 

K .. t r· \w "'Ju JskeJ ~11 100 ,, ,, ,, ,, ,, trıs o ı 1 gar og . çı ı 

Yukarıda yazılı g,·yri nıen~ulleriıı mülkiyeti açık arttırma ile satıŞ;J dBJl 
tır. Tal•p olanların 18 10,941 tarihine ınüsıdıf cumartesi giinü saat 9,5 16 
kadar malrnüdürlüğüııe müracatlnrı. 13.14, 1 ' 

Metruk Mahsulat sahşı 
Hatay Defterdarlığından: 

l\.luhammen Bedeli 
Lirıt Kuruş Adet 
205 85 58625 

3 OJ lOJ 
26 OJ 1300 

Nevi 
Portakal. mandalina, 
Kilu Ayva 

,. llunbeles 

limo ı, kcbbat 

30 10 430 ,, Zeytin danesi 
128 80 322 ,, (;ardanesi 
393 75 Yeküıı 

38 10 660) Adet Portakal. limon, m:ınd·il•ııc ,kctıuııl 
1 14 50 Kilo Ayva 

13 65 260 ,, Zeytin daııesi 
l 14 5J ,, Ayva 

13 65 260 ,, Zeylindrınesi 
26 00 65 ,, Gardanesi . 

1 
,ı 

78 89 Yekun ·fı..:11 1 ~ 
Yubarıda y.tztlı m th;uller açık ·vt ır n ı ı(,, s ıtı1 t çıkarılmıştıı-. l)l 

tarı yüzde 7 ,) olup ihale 2>-10-941 paıarte.-ıi giinii sual 1 1 ~.ıa 
yapılacaktır. · 

11 - 13 16 - 18 

Memur,katipve dakhlo allnacak 
Hususi muhasebe ı\lü 

dülüğlhıden: 
llusu!:.i rnuausabe rner· 

kez ve mülbalrn'ında miin· 
bal buludıın (3 ') lira aylık 
ücretli daktilo ve birer bu· 
çuk lira yevmiyeli ~·ardını· 
cı katip veon veonbcş lira 
asli maaşlı vergi hatip veya 

·memurlukları v iiçt iki ma 
aşlı vekil memurluk! ır i~·in 
uiriııci teşrinin 18 inci cu
nurlesi !.!'Ünü Hususi Mu 
h:.ısP.bede mfümbak4 imti
hanı y apılacaktır. 

Tall;ılerın en az orta 
mektep mezunu ve memu
rin lrnııuıınnd.ıki sair ev 
safı haiz olmak şartiyle 


