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Moskova müdafaa 
edilecek mi ? 

.:\evyork 17 A. A. -
Husyadan Ameriknyn ge
len en son haberlere göre 
Moskova etrefıııda çok şid 
detli muharebeler cereyan 
etmektedir. 'talinin Mos · 
kovayı açık şehir iUln ede 
cı:>ğiııe deli\lP.t edP.n yeni 
bir alamet yoktur. Stalin 
v • arkadaşlarının şehrin 
m tidafua pHlnlarmı . haztr
ladı kları zannediliyor. 

Moskova tah-
liye ediliyor 
Şehrin müdafaa e
dilip edilmiyeceği 

be1lideğildir 
Vuşiııgto ı 17 A.A.

Moskovadan burayu gelen 
habel'J~rc g-ör(). şelıirdeki 
scfıil e r Vdz;y~t icabına v,ö-
re .v1oskovada l ayrılacak· 
lcırdır. Alınan tazyiki nrt 
tığı talidırde ~efirlerin hU 
kO metl(-ı beraber çekilmesi 
muhtemeldir. Moskovcınm 
Hus ordusu tarafından 
müd. faa edilip edilmiyece- I 
ği henüz belli değildir. ) 
~ lıriıı tahliye edilerek ltus 
ordusunırn yeni luıtlara 

çekilınesi rnümkilndiir . 
Moskovadan ayrılan 

S\~faretler 
Moskova 17 A.A.- ın 

gilterenin Moskovndaki 
askeıl heyeti ile .. ·ovyet 
askeri heyeti Rus makam 
iannııı tulebi üzeri11e Mos· 
kovayı terkeylemiş'erdır. 
lııgiliz ve Anı~riknn sefa· 
faretleri de :\lo kov ıidan 
ayrılmışlardır. Gerek he
yetler ve gerek Sefuret
ler yeni nıerkern gitmek 
üzere yoldadır. 

llUS HOKC~u.: rı Dl~ 
AYHlLDl 

Londrn 17 A.A .- Tay· 
mis gaz0 tesinin diploma· 
tik muherriri Hus hüktl-
metinin Moskovayı terke· 
deı ek uyrıldığıııı yoznrn k 
tadır. Hükumet ~lerkczi· 
ııiıı başka bir yere nakli 

Japonyanın alac~ğı 

vaziyet merakla 
bekleniyor 

Tokyo 17 A.A.- Japon 
imparatoru yeni Kabineyi 
teşkil edinciye kadar Prens 
Konoyenin işbaşında kal
m~smı emretmiş ve eski 
kabinede Harbiye Nazırı 
olan (;eneral Toioyu Kabi· 
neyi te~kile mernur ey'e
miştir. 

Londra 17 A.A.-Höy 
terin Umkşark !muharriri 

• 
yazıyor: 

Yeni Japon K abiııesini 
kı..rm ağa .memur edilmiş 
olan Tojo Japon milliyet 
pervederinin en ateşli Li 
derlerinden biridir. Tojo· 
tıun siyasi akidesi Asya 
da Jnpon hakimiyetini kur 
makhr. 

Bu hal Japonyada muf 
rit milliyetperverlerin va 
ziyete artık tamanıile lıAkiın 
bulunduklarını gösterınek · 

tedir. 
Tojonun yeni bir hare 

kete geçmesini beklemek 
ll\zımdır. Fakat hu hare 
ketin ne tarafa teveccüh ede 
ceğini kestirmek mümkün 
değildir Buı un ıçm bir 
kaç gün heldemek l~zını 

dır. 

Eğer Japonya 
harp isterse 

İn'.)iltere buna ha 
zırdır 

Londra 17 A. A. -
Gazetı•Jer Japoııyudaki ka 
bine buhranından bahse
derken şu mütaleayı yü -
rütmektedirler : 

·• Biz Japonya ile har
betmek istemiyoruz, fukal 
Japonya bunu isten;e lıuzı 
rız. Uununla beraber vazi 
yet ~~ok vahim değildir. ,, 
-·~--=-~-=-=-~-~~=~L=L===gfis;;_ 
Moskovamıı dilşec<"'ğine 
delfttct etmez. Hunun ie
bebi harbin idaresini d1ılha 

iyi tanzim etrn~ktır. Du
rum daha ziyade gorgin-
leşıoedon Moskovadan ay 
rılmak öııenılidir. 

Rusların çökeceğine 
inanan Japonya Sibir 
yaya hücum ederse 

Amerikada harbe 
girecek 

Vaşington 18 .A. A. -
Amerikan ordu Te donan 
masına mensup şuhşiyetler 
le diplomatlar dün beyaz 
!arayda toplanarak Japon· 
yadaki kabine değişikliğini 
ve Japonyanin muhtemel 
bir hareketini tetkik .st -
mişlerdir. 

Birçok kimseler ve a-
yan azasının tanınmış si -
ınaları ]aponyamn hareke· 
te geçmesinin pek ya kın 
olduğunu ve Uzak Şarkta 
vaziyetin vahim olduğunu 
mhttefıkan söylemektedir-
ler. 

Vaziyeti çok ciddt gö
ren Amerikan siyası me • 
hafiliııe göre, Rusların çö 
keceğine inanan .laponya 
Sibiryaya hücum ececektir. 
Bu hal nihayet Amerika
yı da harbe sürükliyebilir. 
Bu itibarla Amerika çok 
ciddi bir an karşısmdadır. 

ı\merikan 
yardımı 

Tayyareler deniz yo
lile Basraya oradan 

Rusyaya gönderilecek 
Londra 17 A. A. -

( )rla şarkta dört hafta sü
ren seyahatttan sonra bu· 
raya gelen Amerikan hava 
orduları kumandanı gaze
tedlere beyanatta buluna
rak lngiltereye yapılan 
yardımlardan bahsetmiş 
ve Husyaya sözü getirerek 
demi~tiı· ki : 

'' - An·erikadnn Hus 
yaya gönderi!ec~k tnyyare 
ler deniz yolile Hasraya 
gönderilecek ve oradan 
huva yolile Rusyaya yolla 
ııacaktı ... 

İki Amerikan deniz 
altısı 

Nevyork 17 A. A. -
Bahriye ;\aztrı Alba~· Noks 
iki Amerikan dt:nız8:ltıs. 
mn ödünç olarak lngılte • 
ı eye verildiğini söylemiş -
tir. 

Cumartesi 
~~..._.......- ~----

Allone .. .-tıarı ı 

Bahllde ıllhDı 5 lira 
Y•bı•••• mamlaketler'e 

8 llP• 
lllnlarıp har ttell11tı· 

tinden 5.k11ru, ahnıı-. 
Üet"et P•flndlr . 

IDnG ge9en aaydar 
10 kurQftuı-
... w 

Peten 
Karannı Frar·
sız milletine 

bildirdi 
Eski devlet adamla 
rının suçu ne imiş? 

Vişi 17 A. A. - Al • 
man Ajansı bildiriyor : 

Fransız d~vlet lleiıi 
Mareşal Peten dün akşam 
saat 19 Ja radyo ile Fran 
sız milletina bir nutuk söy 
liyerek Fransız feH\ketinin 
rnessulleri hakkındaki 

kararını okumuştur. Mare 
şal, F'ransanın yıkılmasına 
sebep olan devlet adamla· 
rının cezalarını göreceğini 
bunun fayda ve zararları· 
nı ölçtükten sonra kararı 
nı verdiğini. ve eğer bu 
karar da daha ıecikmit 
olsa bütün memleketin za 
rar göreceğini söylemiştir. 

Vişi 17 A. A. - Gaza
teler .Mareşal Petenin ka· 
ranndan bahsederken ~u , 
mütaleaları yazıyorlar ; 

Daladyenin idaresi al
tındaki hükQmet Fransa 
kafi deNcecie hazırlanma
dan ve yüksek Harp ~lec
lisinin muvafakatini alma
dan harbe girmiştir. Harbi 
ye 1' azırı General Gamlen 
orduyu tamamile teşkiUlt
lanrnadan harbe sokmuş, 
İspanyaya fazla miktarda 
tayyare gönddererek Fraıı 
sayı zayıflatmıştır. Gam • 
len, karaktersizlik göster· 
miş, harp esnasında meş' 
um kararlar .kumandayı 
bozmuştur. Blumuo suçu 
da sınıf mücadele!ini arttı 
rarak Fransayı karaktersiz 
lettfr•ittir. Bahıiye Nazı
rı Ko, diıiplinsizliğe mey· 
dan -.ermit, hava kuvvet
lerini bozmıı,, yanlış temi 
nal JY.u•rek parllmentoyu 
aldaUıutlır. 

Frınsada· 
Eski devlet adamla

rı hapsediliyor 
Vioi 17 A.. A. - Oft 

Ajausı bildiriyor : 
~lareşal Peten mevkuf 

bulunan eski devlet adam 
!arından Daladye General 
Gamlen ve Leon Blumun 
bir kalede hapsedilmeleri· 
ni emreylemiştir. Yine es
ki .Nıızırlurdun Key La 
şambr du bunlar aradında
dır. Halen go~ altında bu
lundurulmakta olan Re:yno 
ile l\ landel fle ayrı bir kale 

l 
de mevkuf tutulacaklar -
dır. Bunlar hakkındaki 
mnlıkeıne kararı yakında 
illn edilecektir. 
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Odesa 
nasıl zaptedildi 
Herlin 17 A. A. - Al

man tebliği : 
Fevkalade bir tebliğle 

de bildirildiği gibi, Ho· 
manya Devlet Reisi Mare 
şal Antoneskunun kuman
dasında bulunan Homen 
orJuları dün OJes:.ıya gir· 
miştir. Ede edile ı gani • 
metler henüz sayılamamış 
br. Odesa açıklarında Ode 
$adan kaçmakta olan Hus 
nakliye gemilerinden 30 
bin tonluk 4 gemi Alman 
tayyareıeri tarafından balı 

rılmış, 8 gemi de ağır ha 
sara uğramıştır. ~ark cep· 
hesinin şimalinde İspanyol 
lrjiyonları da muvuffaki -
yelle savaşa başlamışlar· 1 
dır. 

YENi HOKO.\IET ı\IEH / 
KEZi NEHEDE '? 1 

Londra 17A.A.- .Mos 
kovanın tehlikeye düime
si üzerine Sovydtlerin ye 
ni hükumet merkezini Ka 
ı.aııa nakletmekte oldukla 
rı bildiriliyor. Yabancı 
Devlet mümessillerinin de 
Kazana gidecekleri .lıaber 
verilmekte<lir. Fakat y~ 
ni hükftmel merkezinin a 
dı henüz ilan edilmemiş- 1 
tir. 

Rus ve lngiliz ordu 
lan Tahrandan çeki 

liyorlar 
Tahran l 7'A.A. - in· • 

giliz ve I\us kıtaları salı 
ıwww•msa us 

Ruslara göre 1 

Alman ilerleyi 
şi biraz zayıf-

la m ışh r 
~1UHAREBE MEYDANI 
AL\lAN OLUL~RILE 

DOLUDUR 
i\loskova l7A.A. - Sov 

yet haberlt-r bürosunun 
bildirdiğine göre Has kı· 

taları yalnız dü~mana mu 
kavemet değil, fakat kar 

şı hücumlar yapmaktadır· 
Jar. Bu hücumlarla Al
manlar Kalıminden püskür 
tütmüştür. Hus k ıtalaı 1111 

çevirmez için Almanlar p:ı 

raşütçüler ındirmişlerse de 
buıılar imha edilerek Hus 
Jar yeni mevziierint: çekil 
mişlerdir. Harp meyda ıı 
baştanl>a~a Alman ölüleri 
le doludw-. 

lhlkumel merker.inin 
kapııında tahşit edilen bil 
yük miktarda Rus Lntala 
rı Almanların ilerleyişini 
biraz yavaşlatmış gibidir. 
Bununla beraber Alman· 
lar hücuma devam etmek 
taclirler. 

günü tahranı tahliye ede· 
r~k çekileceklerdir. Her 
iki ordu Iranın muayyan 
mınlakalarmda lıirlf'şecek 
ve bu topraklar preas· p 
itibarile Iran hükumetinin 
hükümranlığında kalacak· 
tır. 

_._.~ 

Beden terbiyesi mükelleflerine 
Antakya Bi.ıinc' Gen~lik Klübü fü•rlen Terb'yesi ~lü 

kellefleriııin 29 birinci teşri ı Cünıhuriyet bayramı 
hazırlıklarından o1arak önümü1.d~·ki 19 10-941 pa 
zar güııii sabahı s ıat sekiz.1ie Gençlik kişlasında ynpı 
lacak olan ge~it resmi provalarında buluumaJarı lü
zumu tebliğ <.ılunur. 

Bölge Başkaniıtı 

Bend ve dolap istimlaki 
Su işleri 14 üncü şube müdürlüğünden : 
Cinsleri : Bend ve dolap 

'ı: eri 
Şakir Kavas ve yukarı Bedevi 

T. kıymeti 

4540 Lira 
'ahipleri:l- Necip Abdülvahap ve Hamit Haciha\ 

2 - Ayyuş kudm 
3 - ( 1\telımet Hakkı, Abdullah, Dudu, ftıı11zi, , 

Emine,) Nuri Efendi vereseıi 
4 - Ömer 
5 - Hacı Zübeyde 
6 - (Sadık Attar, l\bbuş, Memrt, J lııcı ismet) 
7 - ( l\lustata Sem~ettin, llatic(", Sıdıka ) Ha-

·' cı Naz1rn veresesi 
8 - Şakir Kavas veresı•si 

Cinsleri Yeri T. Kıymeti 
5100 Bend ve dolap Hacı Durnıu~lu 

Sabipl~ri 1 - S'lmih Azmi Ez"r 
2 - Nihad ağa ailesi 
3 - Nimetulıah Hı•cep Ha} dar 

Ası nehri üzerinde bulunup islimlaki t.ak;,rriir eden 
yukarıda cins ve miktar ve sahiplerile takdir olun.ın 
istim!Sk bedelleri yazılı mallar 20 - U -941 tarihin· 
~e teslim olu.~ıacuk!ır .. ~ahiplerinin mezkO.r günde tes 
Jıın ve te~e!lum edılmek üzere malları yanında lıulun 
maları ve 1tırazı olanların istimli\k kaı·arnamesinin 17 
nci maddesi . mucibince itirazlarını 15 giln uır fmda 
bildirmeleri ilan olunur. 

Soğukolukta metrCık emlak satılacak 
lskeuderun ~htlmüdürlüğünden : 

Kapıa Mahallesi Cinsi ~lüştemi atı 
~ O. Teyı köyü 

Kimden melı lİk 

olduğu 

217 Soğukoluk Ka. Bina Tdh 2 uda 1 mut. Vcnes Glizelyan ,>ğ. ıl 
~azaı et 110~ 221 ,. ,, ,, " ,, Agop V artenasyan:Oğ. Mu ~ 

225 ., ,, ,. Fev. 2 oda l mut. Ağop Sanunlu oğ. SerkiS ~·.. 51 
226 ,, ,, ,, Tah. 3 oda 1 mut Nazaret Holacıyan oğ. ~ar •; 
227 A ,, ., ,, , ~··ev. 3 oda 1 mut :\1anok agazaryan oğ. M!}' 
232 ,, Ahşap ,, J 11h. 2 oda ll.ıraka lbmhim oğ. Ayvazyao 
243 ,, Kil. ,, Talı. 3 odu 1 mut. Kasırga Balyan oğ . .Kir 
244 ,, ,, ,, Talı. 1 odu ,, Manok Sinanyan t 5 
246 ,, <.;imeııto ,, Talı. 2 oda ,, Mi nas Balyan oğ. Karabe 11ıı ~ 
261 ,, Kfı. Bina ,, ,, Tant"'sKirkor <'ğ. Ohan11e5~ ~ 
763 ,, ,, ,, ,, ,, llaçir Samilyan oğ. LeV~11[llııel • 
264 ,, ·• ,, ,, ,, 1\lardıros Ayvazyaıı oğ ull 11e:ı 
265 ~' ,, ,, ,, ,, Toros Dumanyan o~. Ohtıu1 e:ı 
266 ,, ,, ,, ,, ,, Toros Amanyan oğ. Oh81 

267 ,, ,, .• rı 
·~ '' ., '' ,, '' ~fh"° 

~~k~rıda yaz1 1 ı gayrı meııkul!e:in m~lki~eti acık arttırma ile satısn Jııtl 1 
tır. Lalıp olanların 3 l, 10,941 tarıhıne mu~adıf p ·rş ·mbe genü s ıat 9,3) 
kad1r ~lalmü<lüdüğünc müracdatları. ıs, 18,21,29 

lskenderun ı\Ialrnüdiirlüğiinden 
* * * 

KPpu ~lahallesi Cinsi Müştemilfilı 
N·> veya köyü 

.ri nden \1etrfik 
olduğu 

310 'oğukoluh. Çirnento bi Tuh2odalmut Kirkor Oh:ınyan oğlu AvnK 
315 Kft Bına Fev 2oda .. Ayvazyaıı oğlu Vaııes 
316 Fev2oda., .. 
317 ,. .. Tah2oda .. (Jhane!::i Bizciyau Kızı Va Jıit 
318 " ,, " " " Ayv dzyan oğlu \ ane::ı • roS 
319 ,, ,, ,, ,, Karabet Hanciyan oğlu Zol\) 
320 ,, ,. ,, ,, ,, ,, ,, '' oP 
324 ,. ., ,, Tah3oda ·,, \lurdiros 'arrafyan oğlu A~ 
326 ,, ,, Tuh2oda .. Asadur GüzPlyan o«lu Artııı ~c: 

n )b ıılt:i"' 329 ., ., ,. ,, ,, \1 han Arslanyan oğlu (. 1 

232 ,, A lışap.. ,, ,, Fransız teba ısmd rn delerın 
336 ., ., Tabloda ,, Filip Filippa yan 

Yuk:ırıda yar.ılı gayri rnenkuııllerin mülkiyeti açı~ arttırın -ı 
n11şlır. Talip olanı rın 7-11 -941 tarihin.! miisadıf Cuma 

çı 

ile satışı t 1 
.. 5n!l 

güıHı .. 
dwn 16,30 kadAr .\l ılmüdHrliij):üne rnürac atları 

18-21 - 25 - 1 

Metruk Mahsulat satışı 
Hatay Defterdarlığından: 

t\luhummen Bedeli 
Lim Kuruş Adet :Nevi 
2)5 85 58625 Portakal. mand ılin ı 

3 00 lOJ Kilo Ayvct ' 
limo ı, kebhat 

26 OJ 1300 ,. llurıueles 
3J 10 430 ,, Zeytin daııe~i 

128 8) 322 " c;arduııesi 
393 75 YekOıı 

38 10 660J Adet Porlakal, linıoıı, nı:md·ıl•no ,kel>bJl 
1 14 50 Kilo Ayva 

13 65 260 " Zeytiıı danesi 
Ayva 1 14 5:.> ,. 

13 65 260 " Zeytindanesi 
Garda nesi 26 03 65 " 

78 89 Yekfin 
Yul•arıda yazı 1 ı nuh·mller açık at ı r nı ıl ~ ı:>ltı~ l çı1< ırıl nı~t r. 

tarı yüzde 7 ,) olup ihale 2 )-10 -941 p.ııarterıi giinii Baat 10 Ja 
yapılacaktır. 

RUS TEBLİGİ 
Moskova 17 A. A. 

Hu~ rrsmt tebliği : 
l{ug ordusu bütüncf phede 
düşman 1a şiddetli rnuhare 
beıer yapmış, çarpışmalar 

bilhassa batıda şiddetli ol· 
muştur. Her iki taraf ta 
uö-ır ve kanlı zayıatu uğ • 
r~mıştır. Çete bar"ka 1 

düşman işgali altırdaki 
bölgelerd~ çok şiddetlen 
mişlir. Yeni i~gal edilen 
yerlt'rde çeteler lıinden faz 
la Alman öldürmüş, mü 
himmat yükıU kamyonlıır· 
la trenleri yakmış, mühim 
vesikahır ele geı.:irmiş'er • 
dir. 

11 - 13 - 16- 18 

Tamirat yapılacak 
1 lutay Viıayetind ıı : 
1 - Antakya :\lerko: 

<;azipaşa okulunun tamiri 
açık eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 - Keş·r bedpli 636 
lira 31 kumştur. 

3 Hu ışe .uit evrcık 
daimi enı.:ümeıı kaleminde 
görülel>ilir. 

4 - Eks'Hme 27,10, 
941 p.ız:ı rtesi günü saat 
10 da Antakya lıiiklimet 
konrığınd ı y.ıpılacaktır. 

5 - Muvakkııt temi · 
nal 5 l lira 47 kuruştur. 

6 - Talip!eriıı Tica · 
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