
•ılkt 
ıııı e~rin 1941 ın~• -;-.hıbı-- - SA ll _, __ 
~ ... I O BALCI"' Ailene fartları : 
t t,11~•1 i111Gdo;

0
• Dahllda JıllıOı 5 ııra 

~,,.........._ ÇELENk • Yabancı memleketler• 
ı'~81'r- a nra 

~1ııd dOrQ adsna lllnların her kelime-lt.t P.1a t Ynılar 
\ "•dı~•liıneııdir. Ö ' ılndan 5;ku••• alınır. 
' Qeı-1~1Yen yazılar gleden sonra çıkar gOnlDk slyasf halk guatesl - TESiS TARiHi ·n?3 'fil 13 S~YI 2907 l Ocrat P••!ndtr;. 
~ eritmez ADRES ı YENıOlJN - ANTAKYA - Telefon 1 - -48 Posta kutusu 24 80n0 gıoen, aayll•r 

.......,.=,,..., --.... SAYISI 2 KURUŞTUR 10 kuru.tur 

: ~~~kova ingilizlere göre l ~usıara gör;fAlmanıara g~~ A m=;rik'7:ı 
ve , ~ti 0~ephe . Rusyanın Odesa imha ' 

~us muştur • k• U dd • l •[t <e~:ilie~.ine leh- can çe ış zun mü et harbı . ng1 ere 
ı., Söy~:~~iklüğü mesı· mukavemete- bı·tmı· tı·r Rusyaya yardım 
t ""'• 

13 
decek şekilde Ş · ·tı · · · 

,c,r biıd·ır· A. A. - Daha devam t hk d 1 1 vaı ennı yen ne ~ (J k 1Y0 r · a im e i m iş R 1 d 1 6~ti :O\'a artık' ı.- US ar an a I- getı"receklP.r 
ıl· Sıt•de b· uır cep· 1 w ı "Cephe ''. ş~hir de- efme i imiş M,~rkezde Almanların nan esirler ALMANLAIUN 30 ıltN 

0ktlkı Şdırı olmuş- İngiliz Heyeti Rei- ileri hareketi devam l'ANKI VAH '~lıYat U~da iyi giyin· ediyor 3 5 Ü bini a Şfı Londra • 13 A.A.-Mos 
l 1l'erı uvvt!tleri mü sinin bu husustaki l\toskova 14 A. A. - kova konreransıudan bura 
;~ huk~~:~~ktedir. beyanatı R usyada Odesa şehri çok çetin bir Berlin 13 A.A. - Al- ya dönen lagiliz heyeti l\e 

lchlik ' Mosko· b' t d d şekilde mukavemete de - man Başkumandanhğmın isi radyo ile bir nutuk 
lJ ~l"rıı·ı e sauthi aç.ık asa ıye uyan ır ı p (u Ş, l\u Moskova 13 A. A. _ vam etmektedir. Şehir, bir resmi tebliği: söyliyerek llusyanjm can 

I 
Ol ·r,ı b S Orduları k l k b' h 1\1 k -..1 1

1 
• 

1 sk çek" es· . d t . ku uen e . Husların can çekişmesi ·açıay ı ır mu asaraya " er er.uu lrI~ un • ve ışm mın evam e mesı 
< t rtarı0 krı Mosko· hakkında l\loskovaya gı·- mukavemet edebilecek şe· Viyazrna meydan 'muhare !Azım geldiğini Amerika 
< tı ••

1
Ucad 

1 
mı dip dönen İngiliz Heyeti kilde tlhkim edilmiş bulu belerinde Alman orduları ve lngiltereniıı Rusyaya lr rr.. a için U • t • 

ı ... ~·•~işti:\ yaptığı l\eisinin eöyledıği ;nutkun nuyor. Etrafta bilyUk top- tarafından alınan esirlerin silfth ve lıer türlü bam 
i~ıit le ger··. lnıanla ecnebi gazeteci\er önilnde larla tahkim edilmiş ilç sı- miktarı 350 hini aşmıştır. maddeler vereceğini, Stali-
'-ı t~u IS•ne lıü u··k k l l i l\l ·· 1\1 l b 1 't · · ted·y• h · ' ti l>•raş"' . Y en göze çarp•n kısmı 

0 
_ ra a e er varc ır. aımo " u uıre e er önce tespı nın ıs ıgı erş;;yın ve 

ıı.,1 :• Uunı~tçu indir- kımmuştur. llu Nutkun en hattının kusurlarından is- edilen plan dahilinde de· bilhassa ağır toplarla dijter 
t ~. lııı%l •ıın ağır b•şmda l\uslarm t can çe· tifude edilerek bu kaleler- vnm etmektedir. Viyazına harp maddelerinin Rusya· 
-.ıll l'ilttı{ok, ~dıl.~:ğı ha kişmesi lngilizlerin yardı· de milhim değişiklikler ya yakmmda çeHilmiş olan ya ~yollaııacağmı beyan 
:ı 

11 

~ cl·it·ı eclır. 1 clılike lı 
1 

d ğ pılm1ştır. Alman ve llo - Hu~ kuvvetlerinin imhası etmi~ ve demişlir ki: 
1~uı ()ı dır \ nıım ız an ıracı1 ı ve bu 'ıt ~~ b l!lt ıcı · .ı imanla- can ~ çekişmenin devam men kıtalarının muazzam hemen hemen bitmiş gibi «Hus ordusu tehlikeye 
ı:ı ~lıtıaıı ~rı kruıııba etmesi lilzım gelJiği hak _ zayıatına rağmen bu şehir dir. Leoinıırat önünde çem moruıdur. Fakat l\us as· 

ıı 1.(. ~ k ıaıkın evi- k d k' ö l 
1 

k şiddetle mukavemet ~tm<1k beri yarmak için düşnıa- karinin cesarl'ti ayaklar 
ı.ı '" l; d' B t k ll d · nın )aptı~ı teşebbilş or za altına alınamaz. Staline <ıtı ı,iil ""ı,,'Şlık ~lbı'sele- ın a t s ı er geme te tedı'r. \ 

5 
'lıııı. qı111 l:lafsızcu aldık- ır. u nu u usya a m n ··~~ 'Yor l fial uyaııdırmışbr. l\us gazetelerinin yaz- y•atla pilskilrtillmilştUr. Sa· yardım edilmelidir. l\usya 

1Gıı • '
1
ltt

1 
• nal~ı Rus dığına göre, merkez cep- vaş tavy,·ırelerimiz .Mosko · ua çok miktarda. top, mit 

, 1.e · llcı y B · R H t· l J J 5 '1lıeı. 1 ~ı lıa. t<.tgıuen Al ır us eye 1 on- hesiude Almanlar sayı ve vadaki askeri tesisleri bom ralyöz ve lııım madı.leler 
~~ı ('' !ltir, '•keli devam draya gidiyor malzeme üstünlüğüne da - balaınış. Ingiltem üzerine vodettik. Stalinin vaitleri 
ııtl l \.efj" Loudra 13 A. A. - yanarak en iyi kuvvetle· yaptığı ab.ınlarda 8 bin ton mize itimadı vardır. Vaitle 

b 
• ı t'h h ll . Jl h . tl . d rini cephe~e sürmüşlerdir. l k b' t' t . . . rim\zi yerine uetireceğimi-

el 
• q u a re erı ıUS şa sıye enn en U ı· iCare gem ısın~ " Bazı nuktalanla Alman ta · 13 d · ot d lı:ızılarımn u:r heyet halin batırmıştır. ze ınanıyor. en e ~nanı. 

' evam de yakında Londraya gele arruzu durdurulamamış ve yorum. od. rek İngil iz ve Amerikan müdafaa hatlarının gerisi- Fransa da Almanların Rusya ya ' ıy ne kadar nüfuz edebilmiş tr
1 

Or lıryelleri Heislerile görüş- hücum etmezden ~vvel 3J 
~~ b---:-._ lerdir. Bu büyük taarruzun ESKI })EV' LT ADAMLA bin tanka malik oldukları 
"ll'\sk melere devam etmeleri doğurdu"'" netice Husların ı..ı:.. ' • A, Şeh .. b 1 ld" B 6~ RININ ~!UHAKI\ ılESI ve Husyaya 14 bin tankla 

' d%1ıııan laırırn .~iş a 1 iı ! , ;.~ u ~:~~~! 'ır ~uhu~ ~~~~~ ~~~r::k:'t;' el~~ni bui:~ Vişi 14 • ,\.A. - yeni hilcum ettikleri anl•şıl. 
t ~··" yı:ı. .... ·, k u emcı fun reislik etmesi muhte- içm· de Kızılordunun kAfı' maktadır. f ..:,. u :Fransız Anayasasının 7nci~ G · 30 b. ta k 

~ l'\dc.rı'y ul vvet meldir. derec~de kuvveti vardır. ayemız m n ~ \;;; madd~sı devlet Ileisine, ö· yapabilmek ve bu suretle 

• ~lcısk or ar Aman ilerleyişi de 300 tayyare lüm ceıasından mada,her müdafaadan taarru,-.a geçe 
l'l rr CJ\1a 13A vam ediyor tiirlü ceza vermek saliHıi bilc"""'imiz zaman bunları 

< ~11ll ve • .A.- Dün DUN AL,lANYAYA BO· '-"'f'j 
l•he 

1 
goee kıtalun Londra 14 A. A. - Cu~ı ETTl hiyetini vermektedir. Ma kullanmaktır. 

ı l ilftıl. jı"Yunca şiddet Tay mis gaze lesi yazı: or : Londro 13 A .A. - lngi- r<Şal p eten bu sıılillı iyete B i r i h r a ç h a ret i 
tq ve ere d .. Muazznı miktarda Rus 1 dayanarak felak~t mesulle ır. ,. . evarn et ıiz 1- ava nezaretinin tebli· tl'EIILlKELl NETiCEI .ER 'Y..ıt vuııterce ll kuvvlıtlt,rinin çevirilmiş ol ği: rinl tecziye edecektir. Fev ~ <ıt P•ıoı ı 8 ren duğuna şilpbe yoktur. Al kalllde mahkeme eski d~'V VEllE\llLlllMlŞ 

t«it Urdun 
80 

• 30) lngiliz bombarı:Jı· ~ Londra 14 A.A.- Inrri-
tll 1 rııız 

13 
. ·1 manlur bu çember içinde- t · d ·· k h·t adamlarından ., kişiye ~ 1Şl.ırd rıyunskı man ayyaresın en mure · liz heyeti Reisinin nullm 

1ıır1 ır \ ki orduların işini bitirmek k b" dil k ait evrukı hazırlamıştır. 1.1t du · ·'1oskova ep ır [trup n a ·şanı münasebetile neşriyat ya-
tes ıı 16 için enerı'ileriııin muhim Al ·· · ·· d ·ı Bunlar Dalady~, Blum, ~ .. 1 ·•u .. Almt\n manya uzerıııe gon erı 'il \l Q bir kısmını sa fed' Gamlen, Kev Lao.::aml>r ve 

p.lll ~ L ~ ' • ! ~ ' l t t I 1. \ l 

şu mütaleayı yüriltmekte 
, b. "1 rulınüştiir. r ıyor ve nıi~tir. bu hücumun baş· J "' ~ ~ .. şku bu yüzden ilrri hareket eski Bahriye Nazırı Ko 

~ .. · rtıu··t ınaııdaıılıgy'' lıca hedefi11i Almunıarın k ~v ı ı hissedilir der d ı dur. Ko şimdi Aınerı a 
~ ı:. \'ı·tt .. r ., .• nuctiyen la· ece e aza ıyor en mühim bir istihsal ve ' l " .., .. ı Almanları ı lı d da lmlunmakw, ldiğerleri 
~. )li~111 --v \eylemek 1 ura u yıpran endüstri kalesi olan Nureı1 

" \111 dıklarmı kabul etmek nıa- lı ı · k'l · de Fransada neuıı·et al-ı· il~ {l:ıı., Çok ug·rır erg şe ırı te:ş ·ı etınış· ıı,'i,ı "lıas111, •
1 

. kul değildir. Cephedeki tı' ıı·· ı r ok f tmdadırlar. lleno ile Man ı1ıı "'1Je
11 

ı. . u ı erı mev r. ucum ıı c.. • muve 
'-\' u rı · vaziyeti vahim bir şekil - f k' ti' l 1 l delin de vaziyetleri bunla-ı tffu•· · s.ne girme a 1ye ı o ınttş, tuyvn· ~ ı.' 

1 90
"' olnıuşlur J>ün de karşılamak için bütün remiz dönınerniştir. rınkinden fatk lı değildir. 

'\ı Aten sebepler mevcuttur. 1\llıkikat evrakının 5 )0 
( ıı l\ıe IJır~ 

1 
un tankı, Annalisl mecm..,ası da, rulamadığını, bu taarruzun savfa tuttuğu Vt' 13 u)·dnn 

114 , . 0 { .mitral Al 1\1 k Almanların en bu··yu··k ıı·u·- be·r·ı talıkiknta dovam 
• llUJlnı r ıu anların ı' os ovaya an-~ Alnı ış 11 • Bu cnk ısu kilometre yak- cumu olduğunu f.ıkat da· edildiği haber verilmekte· 

l ı<llı uıı larıu d · ı l ı . 12 ı. l rı- luQtıklarını ..ıiddetli nıuha· ıa uzun mfüldet sürmesi- dir. Birçok kin.se erın şa· 
f"'ll.~ın mu·· ve " " .. ~ rebelere rnğınerr, Alnımı ııin şüpheli bulunduğunu badotine müracaat edilmiş 

dır, ilerleyi~inin hen~ durdu • yuzmaktadır • tir. 

dirler. 
«Avrupa kıtasııı bir 

ihraç hareket\' yapılması 
liizumaııa dair bir takını 
heyecanlı mut.alealar yürü 
tulUyor. Böyle bir harekat 
çok tehlikeli neticeler do· 
ğur ıbilir. ve lıöyle arzular 
yersizdir. Ruı:;yanın bugiiı: 
kil vaziyetinin aksülamel; 
bir ihraç hareketi değil 

fakat sıkı hir çalışmu,Hu 
yaya ydrdım ve düşman 
havadan hücum olmalıdır 



1 Şundan bundan Metruk mahsu-
.. Sadaka her tiirlü be f at satış 1 

laları karşılar ve ömrü u· ı Iatay Dafterdarlığındaıı: 
zalır. " "~ h" ı· z· . Bil Ukd . . . ı~e ır ı, ırı, y e 

Her ıma.n sal~ıbı bu ar re ve AsakirÜ köylerinde 
zunun ~peşmdedır. Hava ki portakal limon ıııunda-
Kurumu herkt-se bu fırsa- lina, zeylin ve ga~ danesi 
tı hazırlamıştır. mahsullerinin ihalesil 10 

Vatandaş ! dünyanın gün daha uzatılarak ihale 
içinP düştilğü, bugilnkii 17,10,941 tarihine bırakıl 
harp ateşinin; bütUn sulh· 
severliğimize ve bu sevgiyi 
korumaya ç.tılışmamıza 

rağmen, günün birinde bi
ze de sirayet etmesi rnüm 
kündür. Bu afetten korun 
mak ve tutıı~acak yangını 
söndürmek, ancak, ,hava 
siUlblarrnı çoğaltmakla ka 
bıl olacaktır. 

Bunun için Türk Hava 
kurumuna yardım etmek 
her yurtdaşm dini va mil
li borcu.:lur. 

Bu, borçları 1 ödemek, 
sevapların en büyüğiinU 
kazanmak istiyorsak fıtra 
ve zekatlarımızı bizi diln 
ya ve ahiret belfil&rına 

knrşı koruyacak olun Tilr k 
hava Kurumuna verelim. 

Ş. OGUZ 

Vakıflar Umum 
Müdürü 

Tetkiklerine devam 
ediyor 

.Evvelki gün Ankaradan 
şehrimize gelmiş olan Va 
kıflar Umum Müdilrü Fah 
ri Kıper teft'ş ve tetkikle 
rire devam etmektedir. 
Fahri Kiper Halayda yapıl 
musı mümkün olan imar 
işlerile Vakıflara ait emlak 
ve akarları tetkik etmekte· 
dir. Uu sabah Vakı rıar mü· 
dürile birlikte Süveydiyeye 
gitmişlerdir. 

Sumerbank eksperi 
Sünıerbaıık pamuk eks· 

perlerinden Ziya dün şeh· 
rirnize gelmiştir. Hatıı} da 
pamuk ekimi işini tetkik 
ve pamukı.:uluğun Hatuyda 
inkişafı için n..~ler yapmak 
lazım geldiı;ini tetkik ede 
cektir. Kendisi bu~ün Rey 
lıaniyeye giderek bir hafta 
kalacak ve asıl tetkikatı

nı orada yapacaktır. 
YA) LAVAG VE l~EUlH· 
GE OKULU ÖGHE1~\1E~

.LEHINE 
Yuy1adag merkn oku 

lu öğretmenlerinden Bedia 
Bora ile Antakya Bedirg~ 
ilkokulu öğretmeni Hasan 
Erdogsmın 3 gün içinde va· 
zifeleri başına gitmedikleri 
takdirde müstafi sayı!acak 
l~rı .~laarif ;Müdürlğünden 
lııldırilnıiştfr. 

Piıô.:.~~::z.t~WJi:i~~;a 
llELÇli<ADAKI ALMAN 

KUVVETLEHl 
Ctmevre 13A.A.-1 ass 

tJJaDSlndan: 

Jlelçikaciff ~ı Alman iş· 
gal 1.uvvetlerınden yü?de 

mı~tır. 

Satış 'bedeli peşindir. 
Delhlliye iUln vesair 

masraflar müşteriye sittir. 
Taliplerin lyüzde 7 ,5 

pey aliçalarile milracaatıarı 

ilan 
Antakya Tapu Sicil mu 

hafızlığından : 
Antakyanm lhbatorun 

nahiyesine. bağlı 13eşirbe 
köyUnde 

1 - :;>arkan Nuri gar 
ben llıdvan Şimal~n Esat 
cenuben yol 

2 - Şarkan ve garben 
Melek Hilsnil ~ınıalen Afi 
fe Cenubeıı Melek Hüsnü 

3 - Şarkan Abdurrah 
man garben Kazım şima , 
len Nafı cenuben lsa 

5 - Şarkan 1'.ıfi gar
ben Hauf şımalen hudut 
cenuben !\ttzım 

6 - Şarkan yol gar -
ben kaya şinıalen Mesrur 
cenuben yol iıe mahdut 
ilç parça tarl11 ve Uç par 
ça zeytııı esasen lbrahim 
oğlu Esatın tahtı tasarruf 
ve temellilkünde iken 50 
sene evvel vefatile öğulla· 
rı Ahmet, .Mu::;tafa, Hasan 
Naife lıadel intikal beyne! 
vt:rese 4J sene evvel ya 
pılan harici taksimde mez 
kür gayri menkullerin ve· 
reseden .Naif his.>esine isa
bet ettıği ve ı aifm Ab
dülgani oğla Hüsnü Hale
fe borcundan ötilrU tapu 
sicilinde kayıtları buhınmı 
yan bu gayri menkullerin 
lcra memurluğu tarafından 
alacaklı llilsnil Halefe ve 
l'ilen salahiyete binııen 
1515 numaralı kanun hü 
k ümlerirw uyğun olarak 
Naif namına yeniden tapu 
ya tescili talep oıunı.iuğun 
dan 25, l ',941 tarihimle 
mahalline keşif ve tuhki· 
kat için memur gönderile
ceğinden bu yzrlerde huri 
cen bir ayni hak iddiasın 
da bulunanlar varsa mez· 
kur günden evvel Anlak· 
ya tapu sicil muhafızlığına 
veyahut ayni gün muhal 
!inde bulunacak tahkik 
memuruna müracaatı an 
ilan olunur. 

yetmiş beşi Şark cephesi· 
.,e gönderilmek üzere ııeri 
alınmıştır. Hu kuvvet 'er 
geri ~ ınırlh!tı halkın g ce 
wtI evind . 'dışarı çıkmU8ı 
yasak ~dilmiştir. 

So.ğukolukta metruk emlak 
Jskenderun Malrmidürlüğünden 

Kapu 
No. 

~lahulle veya Cinsi Müştemilfitı Kimdf>n mel· 
Köyü rlik oldugu 

30 
33 
52 

Soğukoluk Kfirgir hin.1 Tah. 2 oda lnıutfak Nikola Paşa vereseP 
,, ,, 'lalı. 4 oda 1 mutbak ,, ,, 

5 
,, ,, Tahtani 2 oda 1 mut. Sarkis Manuk ,lifi 

53 
54 
55 
58 
59 
60 
61 
64 
65 
80 

" ., 

" 
" 
" 
" 
" ., 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

Su ve elektrikli pardan 
Talı 3 oda 1 mutbak İslabib l\ lanul) a~~ 
l'ah 2 oda 1 mut. Kesir lsrailyanoğlll 
Talı 2 oda 1 mut. Varlım Kayıın :-,ıır~ • 
Tah2 o.fol mut Avadis Pabucyanoğlll 
Tah 4 oda 1 mut ,, 

1 
,11ııt 

Talı 2 oda 1 mut. ,, ,, t. 0 

Talı 2 oda 1 mut. H.ıziney ait ı.ıtl 
l•ev. 1 oda talı" 1 ahır Arum t;;U1..el} 3 
Tah. 2 oda 1 mut. ): akar Yiğ~ a l(uru5> 

,, ,, ,, Kivork Koz'ıy..ın 
oğlu MiJidos 

93 ,, ,, " ,, ,, Agop Avadıkyaıı 
oğlu Saınüe\ ·keıı 

100 ,, ,, ,, ,, ,, Kiristofi Ağar oğlıı 
1 
~ıı ~ 

Yukarıda yazıiı gtıyri menkullerin mülkiyeti açık urllırıııa ile sa~ 3J o 
tıı·. Tulıp olanların 18.10,941 tarihine müsadıf cumartesı günü saa~ is, 6 
kadar malınüdiirlüğüne müracatlnrı. 13.l 

* * * ıskenderun ~lalmıidürlüğünden 
rık ---Kapu :\lah:ltlesi vey" Cinsi .l\tüştenıilft • ı Kinıd .. n !!!etrt 

No Köyü olduğu 

155 'oğukoluk 

156 ,, 

Kfi.Diikkan 
Kur 3 oda 

1 balı dükkan Birant () Ag0 P 
Tahtani 3 oda Birant Vatıaıı 
1 Mutbah 11 oJ 

157 ,. Ka bina Karub~tSarr3f yl1 o 
" " f rarı 

158 !• 1 lıab diıkkfin 1 Bab dtikkfin Karabet Sarra ) ' 
159 " 

1 Hamam 1 Hamam ,, ., . 11 ~ı 

Talı 3oda1mut Haçır Cız01ec1~0r1sı 160 " 
Ka bina 

Tah 4 oda Ayvazyazyuıı 

!Mut 1 Bahçe Haçık o '/) 
Tah2oda U1ut Osep Ohanytııı 
1 bah\e 

11 
V \ 

Vunes !:)ınan)'tı , 
" " 

163 ,, " " 

164 ... " 
,, 

165 
" " " •• r-'ıJ " " ' ı· rnP~ 1~ 

1 b:ıb dükln'n Fdru.;ya~ .l ~l ::ııJ ( 
,. ., ., MarJir (,uzt:) 

166 ., " .. 
201 , . .. 
2~4 ,. ,. ,. 

,. " ,, " " " 
,, 
,. . Jl 

,, " ,. " " " ,, ·orcı 
211 ,. ., Tah2odulmut lbratıirn o~ şııl1; 

205 
206 

Yukarıda yı.ııılı !.! ıyri rnenkullerin mü k"yeti cçık lrttı ını:ı 1 ~ saıı1 
v •• ıtı 

tır. Tulip ol ınlurııı 27 - 10 .-94 l tarihine müsadıf p tzart sı guı 
16,3) a kadar MulmüdiirHiğüne müracaatları 

14- 17-19- 25 

Pazarlıkla satış 
HATAY 011.:FTERDABLl 

GINDA:N 
Süveydiye nahiyesinin 

Zeytuniyehıristiyan ve Lev· 
şiye mahnllderindeki mel· 
rOk bahÇHlerdeki poı tak al 
limon, mandalina mahsul· 
!erine ikinci müz.uvcdB de 
talip zuhur etmetİiğinden 
mahsullerin bahçe itilı.tri· 
le ayrı t~ıı \C l ır BY 
ic.;inc.le pazarlıkla s.ıtılması 
na kural' verilmiştir. 

Satışa 9-10-941 ta· 
rihiııde başlanacaktır. Ta
liplerin Defterdarlığa müra 
caatları 10- 14 - 15- 18 

A~I~lUKı\i\ BlRLIGl 
ı evyork 13 A. A. -

Huzvelt diln Krist1>f Ko • 
lomp günü münasebetile 
beyanatta bulunarak şöyle 
demiştir : 

Amerika hükümetleri 
arasında bugüne kadar kı 
talarımızda görülmemiş 
mikyasta biı tesanüd ve 
bir gaye liirliği vardır, A· 
merjka .lutasınıu mil • 

Metruk tarla 
• 
ıcarı 

Hatay l) •fterdarhğından: 

1- V:ıkıf köyiinde 
metruk cemmı 10 hektar 
nıesahasında 42 paı\'a tar 
lanııı 3 senelık icarı açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2- Senelik muham• 
men bedeli 263 lira ve 
liç sen lık muvakkat le· 
nıın lJ 59 !ıra 33 kuruştur 

3- üz y de 15.lJ 941 
çc.ırşaınba gunü saat 1 ) d.t 
defterdaıJıl:ta yapı ac.'lktır. 

ı . .ulahmn hududu kını 
den n.etril.k · olduğu ve tak 
sıt müddetlerı nuhayed~· 
kaymesıude görülur. ,_ ........ __ 
letlerı suıh ve lıurrıyetı t 

istikr.uıuı temın bakınıııı· 
dan ehenımıyetli · bir rol 
oynıyabileceklerdiı·. Anıe
rikaıı milletleri din ve ıne ~ 
suliyet seruestliğmi temsil 
eden c.lenıokrasinin e,:,ası 

ve mümessıllerini muciu 
faaya kati :surette azmet 
mış!erdir. 


