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ro~ ml2k.buğd y SAYl~:RUŞTUR 
~Unların :bazı kimseler tara
ından yüksek fiatla fakir hal
N ka satıldığı söyleniyor 
lıkurrıet tohumlukların mutlaka topragv a 

ta 1 
"11Çkı l'l'lası için kati vs ciddi tedbirler aldı 

1 tı llın t• 
1 r•ttığ· e uı Hataya tah kudar akseden bu şayıalar 

~ ·~tı.r 1
1 

tohumluk buğ - üzel'ine hükOrııet derhal 
\e .sfkenderuna gelmek ciddi tedbirler almış ve 

\ <:ı tı>" 11 ttı Olu \'Her~ tevzie de - çok sıkı bir kontrol koy 
~ Otnaktad muştur. 

t t akut d ır. 
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Hntık t tısten toprağa 
~k bur. <ıahhüdile tohum 
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1 ~ilosu ;rdan bir klsmı 
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\ rıı. u ~·apmaktadırlar. 
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Şimdiye kadar tohum
luk buğday alanlar ve 
bundan sonra alacak olan 
lar aldıkları tohumu top· 
rağa saçt:ıklarım ve topra
ğu saçmak üzere anbarda 
mevcud olduğunu i::ıpata 
mt:cbur tutulacaklardır. 
Bunu ispat edemiyenler 
:\fült Korunma kanununa 
göre ve çok ağır surette 
CPzalandırılacaklardır. r nı. kaııı!ara 
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AL~I \~L DA TABEDl 
u .. cEK 

ıs 1anlml : - Burada 
balunmaktn olan Berlin Bu 
yük Eı~·mız Husrev Gere· 
de gaze ecilere yaptığl he 
yanat arusın 'a ezciimle do 
miştir ki: 

<(Ziyaa ugrıyaıılarm ye
rine çıkarılaıı yeni 'J ürk 
evrakı ııukdiyesiııin, Al· 
ınmıyada tahedilmekte ol· 
duğunu s ze bu münasebetle 
söyliyebilırim. 

Ih,; ılurın tabına nt'za• 
ret etmek üzere \lerkez 
U uıkamızın müme·silleri 
ş"nıdi Bcrlinde bulunmak 
tadır. intihap edilen nümu 
neleı i ben de gördüm ve 
fevkalade beğendim. 

vam clmekteJir. Onümiiz 
deki pazar günü Antakya 
birinci (,en~·Iik klübü ilt> 
lskeııderuıı gençlik takımı 
karşılaşacaklardır. Bu kar· 
şılaşnıa ile birinci devrı~ 
sona er•·cek ve bır hafta 
aralıktan sonra lik mu\la 
rı lekrar lıaşlıyucuktır· 

'' BUGÜN ,, KUPA~! 

Adanacla ·çıkmakta o
lan " BLG( . arkadaşı 
mız larufmdan :Seyhan, 
I~el ve Hatay bölgeleri 
uasında ter p edilen kupa 
maçlarına iştirak elm k 
üz re mulıtPlit takımımız 
25 bırinci tt>şrin cumarle· 
si gilııü Adunaya gidecek
tir. 

os ova 
•• uze 

•• •• 
1 y ' 
Motörlü Alman 

birli ki eri şeh
m üdaf aa 

. 
rın 

hattına girmiş 
Berlin 16A.A.- Alman 

H esmt tebliği: 
Şark cephesinde mu· 

lıarebe Moskovanm dış 
müdafaa haltı onünde ce
reyan etmektedir Kalitin 
ve Kaioga eliıınzdedir. Bri 
yansk meydan muharebe· 
si bitmiş · aibidir. Bur~da 
kanlı kay,plar veren dliş· 
man bakiyesinin imhası 
bitmek üzeredir. 

Stoholm 16 \.A.- Cep 
heden gelen haberler~ gö· 
re, Alman orduları Mos
kova üzerıne yürümekte 
ve şehrin dış mfülafo:.ı hnt 
ları döğülmektedir. llnzı 

ınotörlü Almaıı birlikleri· 
nin müdafaa LıatJarıııu vir 
diği lıaber veriliyor Alnıuıı 
lar şimdi Moskovadan 50 
kilometre uzakta bulunu
yorlar. 

Odesa düştü 
Şehir alevler için

:de yanıyor 
Berlin 16 A. A. -

Alman tebliği : 
Alman ve Humen or 

dulun dün üdcsa mlidafaa 
huttını yarnrnk şehre gir 
ıııişlerdir. Ş hir alevler 
içinde yanmektadır. 

Japon Kabinesi 
DC '.\ IS 1 IrA l< .. T l l 
Tokyo 16 A.A. - Baş

vekil Prens Konoye Lıu 
v;ün öğledt>n evvel kabint
arkada~lannı tophyarak lt 

zun bir müzakerede bu· 
!unmuş ve bundan sonra ' 
sarayu giderek imparnto- ' 
ra istifasını vermiştir. Bu 
istıfanın Y..abiııe azası aru
sındu fıkir ihtilafından ile 
ri geldiği söylenmektedir. 

Moskovadaki Japon 
Elçisi çekiliyor 

Tokyo 16A.A.- ~los 
kov .:ı.daki J apoıı Elçisi H us 
Hariciyesinden bir teblıtr 

"' almıştır. l~u tebliğde l'..lyi-
nin derhal l\1oskovayı ter 
ketrnesi l>ildırilırıektedir. 

Ruslara .. 
gore 

• v m 
Fakat Ruslar 
kahramanca 

döğüşüyor 
Bütün Rus milleti 

talim yapıyor 
Moskova 16 A.A.-

Rus tebliğ: 
Merkez cephesinin gar 

binde durum fenalaşmıştır 
Almanlar bir kı ım mü· 
dafaa hatlarımızı yarurak 
işgal muvaffak olmuşlar 
dır. Kahramanca mukave 
met edeıı kıtalarırnız düş 
mena çok ağır zayiat ver 
direrek mevzilerini tı>rke 

mecbur olmuşlardır: 
Hütün Sovyet Ru y.ı· 

da eli silah tutan herkes 
vatanın müdafaasına işti

rak ıçın mitralyöz ve 
bomba tıılim eri yapmak 
la meşguldur. 

Almanların ma-
neviyat. bozu

luyor 

Bir Alman alayı mu 
harebeden isfinkaf 

etmiş 

Moskova 16 A. A. 
He ·mi tebliğ : 

Kıt l rmıız bütün cep 
he ho) unca düşmanla çar
pışmıştır. Almanlar lnicum 
larına şiddetle devam et 
m ktedirler: 

\im .ın Alman esirleri 
nin ifadesine göw, Almaıı 
asknlPrind"' m.ın viyat 
duşrn idedir. Bir \iman 
alo~ ı hücum emrine itaat 
etmek ıstemediğiı den .su
b.ı)ı lı:ırı t re f ından üzeı leri 
ne ateş : çıl mştır. MoHko 
vunın ~akınında harp de
vam elnıt:'kt :dır. \ luharc -
bn meyd:.ı.nı onbinl rce ve 
halta yDzhiııle C"' .düşmnn 
cesudilf' doludur. 

Amerikadan Rusyaya 
tayyar,~ gönderiliyor 

O\ y >rk 16 '\ \. \ 
n~t>rikad,ın Pd uy gıtmek 
üzere iki v.ıpuru yılki • ·ı 
miş olun 18 tııyyar'!J vapu 
dan \ıkarılmışlır. Hunlaı· 
Sovyet Husyaya gönderile 
ce~tir. 

Cuma ----------bon şartları : 
Dl"ıhllde yıllı~h 5 lire 

Y b ncı m mi k ti 
8 lira 

il nların her Kell:tle
lıı Jen ~.kuruş lınır. 

Ücr t pc indir . 
Gllnil a .;en sayılar 

10 kU;'UflUJ" 

. Bunun sebebini Tay 
mis gazetesi yazıyor 

Londra 16 A. A. -
Tıwmis gazet~si yazıyor : 

Eğer lngilizler Husru
daki harp vaziyt:tinden en 
dişe ve teessür duyuyorlar 
sa bu, Almanyanm Rus 
yadan sonra lııgiltereye 

hücum edeceğinden d~ğil, 
fakat kardeş bir miHetin 
tecavüze uğramasıdır. Her 
ne olursa olsun, batta Al
manya Husyayı mağlOp 
ederek lngilterey~ hücum 
etse b;le allı ay evvel ol
duğu gibi İngilizler kork 
mıyacaktır. :\lamafi İngıl
tere, Husydmn sonuna k3-
dnr mu ıarebaye devam 
edeceğine ka'lidir. 

Düşmanı faydalan

dırmamak içio 
Londra 16 A. A. -

Höyterin diplomatik mu • 
hdrrıri yazıyor : 

Düşmana f ydalı nıa· 
lOmat verme.nek için In
giltJ eden B.usyaya gönde· 
rilecJk lı ırp mulz.~ınesıi · 
ııin miktarı ve cinsi bu ı · 
ddıı sonra neşredılmiye.ceı-c· 
lir. Uu karar Avdnı Kama 
rasında memnuniyetle kur 
'ıiılanmışlır. 

Yeni bir sulh 
şayıası 

İspanyada müzake
reler olacakmış 

1udr" d 16 A. A. -
Sulh şayıuları son giinler
de bütün 1spanyada <_:ok 
artmıştır. Bır lngiliz Geııe
ra'ıııın bugünlerde Loıı -
dradan \lJdtid l gdl ·re\: 
nıtiz ıJ\,eı elc:re başlıyucı:ıgı 

söylen mel\. tedi r. 

Hitler 
Porfekizden bir as 
kerl heyet çağırdı 

Bertin 1 ~ A.A. - Al
man Devlet He=si IJitlerin 
daveti lizerme Berlilıo gel 
mek üzere l.Jir Portekiz us.ı 
keri heyelı yola çıkmıştır. 

Almanlar 10 bin tay 
ydre ile hücuma 

hazırlanıyorlar 

Londra 16 \.A.- Mos 
l, " ıyd kati zarb 0 yi ın· 

Sayfeyi çeviriniz 
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Vilayet Makamından ; 

Cümhuriyet hükumetinin büyiik bir teveccüh esen 
olarak lhtay çiftçisinin tohumluk noksanını iknıal 
etmek üzere gönderdiği ve kısmen tev lİ olJnnn tohum 
lukhm alan çift<:iler bu tohumluğu tarlasına atrmsğa 
veya bu tohumluğu anlıarındr ki kcmdi malı buğday 

la ayni miklf.rda değiştirC"rek bu buğdayı tohumluk 
olarak topnığa atnıağa ve bunu lıilktiıuet memurları
nın talebi halinde ispat etıneğe mecburdurlar. 

Aldıkları tohumluklurı satanlar aynen veya lebdi
len t rhsını atnuy.ın ır hukl\:ınl ı emniyeti suiisti 
rn::ıl ve hükumet omirl ·rine ademi itaat noktasından 
kanuni takibat'l gecil ceği v satanlar hakkında ihti 
kar esaslarına göre takibat y~pılacağı ve kendilerine 
verilen tohumlukları 1 istirdat oluııac ığı alakadarlar-
ca bilin nek üzere ilan olunur. Hatay Vulisi 

Tarla icar edi
lecek 

Hat:.ıy Defterdarlığından: 
1 -Afsiye köyUnde 

Haziııeye ait ceman 35,5 
hektar mesalıasında 26 
pilrça tarlanın ü~· senelik 
icarı aı;ık artlırmayu ko 
nulnıuştur. 

2-Senelik muhammen 
bedeli 762 lira 50 kuruş 
ve üç nenelik muvukkat 
teminatı 51 liı a 30 kuruş 
tur. 

3-Müzayede 21·10 
941 salı günil saat 10 da 
Dt>fterhkto yapılacaktır. 

'J urlalaı m hududu ve 
taksit miiddetleıi müza· 
yede kaimesiudı:ı görülür. 

13-15- 17-20 

Kayıp evrak 
Içerı~:nde vergi mak· 

l uz1 aı 1 tapu kayıtları ve 
ilf; nı senedi bulunan bir 
çıkını kaybettim. Bulanla 
rın bana te.:li:nini insani 
yet namına rıca ederim. 

Havran ): orgımcı 

Ka} ıp mühür 

Adıma mahkOk zait 
miilıri'mi.ı kaylıettim.Yeni
sini alacağımdan eskisinin 
hükmi' yoktur. 

) ::ıkto kövünden 
AhdıılH\h oğlu~ Ali Bii 

yük Aşık 

Neşriyat ~liiılürü 
·sELıM ÇELENK 

r..H.P.Mnthnacı1 AntnkvP 

dirmek iç' n Pn son ih· 
tiyatJarını kabil olduğu ka 
dur toplıyau Almanlar cep 
henin merkez Kısmına ye· 
ni den 253 bin kişi daha 
getilmişlerdir. 

Bu askerler Fransa 
ve diğer işgal allındaki 
yerlerdc-n alınmı~tır. Le· 
ninirat nnntakasına da 
mi.ıhim tayyare kuvvetleri 
naklcdilmiştır. Halen Hri 
yansk ile Leııingrat nra· 
sındaki sabada 10 bin tay 
yarelik il\i havn ordusu 

Şükrü Sökmensüer 

ilanen tebliğ 
lskenderı.ın Be1ediyesin· 

den: 
1'ikola Markopoli oğ· 

lu Hanri ve müştereklerine 
tapu kaydine ait olduğu 
anlaşılan ve üzerinde ma
ili inhidam eğilmiş 'az.i· 
yette enkazı havi ve 1742 
nıetıe muralıbaından ilıa 
ret gayri menkulün enka 
zıııa 341 lira 6 ) kuruş 
kıymet takdir edilmiilir. 
Arsanın mevkii naz.arı iti 
lıure alıııanık lıuranın en 
çok metre murabLaının 2) 
kuruş kıymeti havi bulun 
duğu takdiri kıymet ko 
misyonunca anlaşılmış 

ve IJu suretle bütün ar!" 
ya 348 liru 40 kuruş kıy 
met takdir edi!diğine gö· 
re ankazile beraber beledi 
yernizce istinılAkine karar 
verilen lsl~enderunda bi 
rinci mıntakada kain ve 
NikolaMarkopoli oğlu Han 
r\ ve müştereklerine ait 
228 parsel numaralı ııayri 
menkul vo arsaya cenıan 

690 lira kıymet biçildiği 

~tlilkadarl11rın malumu ol· 
mak üzer~ ililn olunur. 

llaneh tebliğ 
Kırıkhan Asliye l lukuk 

hakimliğinden: 

Kırıkhanda oturan Ka
rabacakyan lluçudura Kı
rıkhan noterliğinden mu
saddak 31-11-930 gün 
ve 1065-204 sayılı resen 
munazıam scnf:1tle ü~ y ü:ı 
elli bir buçuk osmanlı al 
tın lira .. ıaa bor\lu olup ve 
fat eden lbrahim 1 leneno
nuıı varisleri oğlu Turik 
ve kızı Nelıihe aleyhlerin· 
de Kırıkhan Asliye hııkuk 
hakimliğine açılan ve al
tının Türk parasına <;evril
mesine mütedair olan da· 
vanın duruşması 28 -11-
941 turihin~ müsudif cu· .. 
ma günü saat 9 a mua11ak 
olup rnüddeialeyhlcrin suri 
yeli ve uriyedeki mul:al
li ikametleri malt1m bu
lunmamasına binaen nı uha 
kemeniıı muallak bulun· 
duğıı günde mahk'3nıedc 

hazır 1 uluıımaları hususu 
il!ııen tebl ğ olunur. 

İskenderun Malmüdürlüğünden : it 
Kapu Mahalle veya Cinsi Müştemilfitı Kinıdt-n met- Mll tı 
.L\o. Köyü J Ok olduğu kıY~ıı 
269 oğukoluk Kargir bin,a Tah.4 oda 1 mut. Agop Uı{erciy:.ırı kızı 
273 A 273 ,, ,, l·ev. 1 oda 2 oda Matyos Balyan ınıt 

Talı. 1 mut. Vnrtubi ) 
275 
276 
278 
279 
283 
281 

,. ,, 1'ah. 2 oda 1 mut. Ohannes sucul\.araoğlttıı 

" " 
,, ,, Fil ip kızı i\1uı ta şerrıtııı)11~ 
Fev. 2oda Talı loda .Matyos Balyan oğ. (lıı 
Talı 2 oda 1 mut. , •· 
Tah 2 oda 1 mut. ' 

., 
,, 

,. il 
1' ev 1 odu 1 koridor Kasan yan DerestepY3 

,, 

" " T h 6 oJal mut. ıı 
286 ,, ,, Tah 3 odu lmut. ~lardıros Ayvazyan ogl;oP 
292 ,, ,, I1ev. lodıı fablod. Arrn Sıtrrafyan oğ. 
295 ,, Bir bnp diikkiln ,, ., ti· P 
301 ,, ,, Talı 3 oda 1 mut. İbrahim Ayvazyan og 
303 ,, ,, Bir bab dükan ., ,, 
305 " " ., " " .. ()# 
306 ,, ., falı. 4 oda 1 mut. Hırant Ayv.1zyan oglu ç ı. 

.' u,kanda yazılı guyri menku~lerin nı~lkiyeti açık ~rttırma ıl s ı ıŞ 1 
d'J(l 

tıı. lalıp olanlarm 3.11,941 tarıh ne musıdıf Pazırt('SI gli ıu Sı.ı'lt 14,3) 
29 kadar malnıüdiirlüğiiııe miıracatları. 17 20 25, 

ıskenderun i\ taJm ıld ürl iiğünden 
Kapu Mah:lllesi veytJ Cin.,i 
No Köyü 
155 ~oğukoluk 
156 ,, 

KttDükkan 
Kar 3 oda 

* ... 
* * 

~lilşt nıila ı Kiıud ·n !!!elrilk 
olduğu 

1 babdnkka IIirmıt U AıTOP 
Taiıtani 3 oda Birant V alıa';ı 

157 Ka bina 
1 .Mutbalı ~BO 

,, •• Karn~tSurraf vnıı 0 "') ~ ,. 
1 Bab dukkan Karabe ::>arrafyarı Ot;' 

1 Hamam "1 ~I 
158 

" 1 hab dükkan 
159 1 llanıam 

" ' " j·ıı 1 ah .)Oda 1 mut Haçır Ciznıeciyan ~1 
" 160 Ka binn 
" 163 
" " " 'l ah 4 oda Ayvaz} azvaıı J<.al'I 

lMul 1 Bahç Haçık l..ıı~ıı 
Tah2oda lMut Osep Ohanyaıı O 1 

164 .. " " 
165 
166 
201 
2 '4 
205 
206 

1 bahçe ) ııs 
,, ,, Vanas Sinanyıın O .. " " " ., ., ., .. \ ,, ,, ., ., 5ı..ırı 

1 bab dukk, n l«ır1.1.c~an Haınp::ır ()1'~' 
,, ,, ., lardir (;tlzel)'•tıı 

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

211 ., ., ., lah2odu1mut lbrahirıı 
Y~k.arıda y<tıılı g tvri rn,,nkul er n rn ı k'yetı cçı c arttı ma il 

lır. l ılıp olaıılamı '27 -10 -911 tarıh ne mfüı ıdıf p.ızıırl sı gurıu ::;uııt 
16,3 J a kadar ~lalnılidürlüğüne mtirncaatlaıı 14-17 -19 

ı;: * 
* lskendern ı :\lal rnüdiirlügünd n 

Kapu :\la hali~ ve) a Cınsi muşteınılalt Kimde ı metrOk 
No. Kövü 
1 )3 Soğukolu 1 Bab 

JJükkfin 
Dükkfü· 

olduğu 1~,ıı \rtın [',UYU.'11Ciyarı 

102 
Hırıstıne 1ıe 

" 1 yas a<leı kıZ.l cerı1 " ' 106 Kii. Bina l'ah.2odal \lut Corc Corci 
,, ,, ,, Htrı tofı \zar Lnıilt' LlO • 
,, ,. ,, Nuzaıet V .. nisp:.ı o..,lı.ı ıı'P 

" 107 " " " 1 q 
Dukkfüı Artin \ .ıne ~an oğ ı.ı 

" " " 131 " 1 B~1b 
Dükkan .. 

132 " ,. ., " " " 
139 ., Ka. Bina h3v.2 odaL.ıhır Manos Nahasynn . \sı)' 
1-4-4 ,, ,, ,, 'J ah 2 ooa 1 1ut Agop sarnıfyan cŞ• .. 
143 ,, ,, ,, Tuh 3ud 1 \tut ,, ,, ,. 
1-46 ,, ,, ,, l ah.2od 1 \lut Hğop Sa r fyun AgoP 
148 ., ,, ,, ., ., ,, ,, Bogos :.ırrafyan ) 
152 ,, ,. ., Atlı 4odal" ut ~anıı 1 o Mardiros \~<11 , 
153 ., BırKalıve 1 nhve Al>rJlıum ~l ırdirOS 0 .. \' 

154 ., l• urun 1'_urun Apraham o"'ıu Ma.rdı~, ı; 0ı 
\ ukarıdu yazılı gayrı meııkullerııı mülkiyeti açık arttırma 1., 6 3 J 

tır T lip olanlar~!ı ~ 1 :-10-94~ ta ıhin~ mlis dır s ı ı 1\.İa i s ııt !1 ' zO 
ye kııdar ~lalmudurluğune mur.ıcda.tları 13 -15 _..ı 

METRUK EMT Al< SHTILACKK 1 
Ilutay Defterdarlığından 11 011 

Kimden ~filtrOk \Iuhf~ıill 1 
1 

P.i'fo ~Jahallesi olduğu Lr \ 
1

11 rıı 
157 izzet Ağa ~1ihail Hoca Malıu ı O..{lu B dros 2 O 1 1tı" 
ı 03 K Hıristiyaıı Abdülmes.tı z u u Alu r, !\r sto 2soJ 5 rıı ı 
193 Gül Nikola Danya oğl \rşiJ~ a \e l>anyal 1 )0 ;b tı ~ 
5 13 K uh_ilay A h~ülmesilı r o u Alber.Aı isto 350 ıırıı 

19 ~aı.ıpttşa Q u . ll~nnu audır~ og u Cırci 3JO }ııoı 1 ı 
1 138 Cedıt ~:tbr c~bbara ve e~ı Vedia Cebb..ırn 20 O ııırtı 1 ~ 
293 Fevıipışa 1-hnnıt j, asıh oğlu lıya sOJ ;Z 11 

35 Gaz~pJşa G.~rc~ Kehya oğıu Mıh 111 10 > z.l 
31 Gazıp.ışa Cırcı oğlu Yakup veres sin ie ı Cırcı ıOO ) ı 

227 Ethem iye Kertuş Ilyas oğlu Cebrdı l 35 ' z.l 
28 Gazi paşa F ~tullah oğlu Cırc s ~ 1~ 8 " 
62 Acun Koııstantin paşa kYzı Vesile .:>2~ p1 

t 56 izzet Ağa Hanna Dip :)ahura oğlu C rci 13 s 
Yukurıd1 yaıı'ı v;ayrimenkull rın nıül r. yetı uı;ık art ırmtı 1.l} ) 
Satış bedeli p ·şıııdir DelHUiye, iHlıı ve s r ma raflar 111 LI~ ğ ı 
Ih le 27 -lJ-941 günil ~a.ıt 10 da Üdft ffd..ır ık.ta } ıpıl.ıı; 1 

yüıde 7,5 teminat akçasıle bi ıikt müı ac rntlurı. J 
Binalar Milt eml!k daıresınde talıp.erı;! gösterilır.) 


