
~ 'lk 
,' teşrin . 19-41 
llttı --·-··--Şn:•ı: ••hıbı 

~, "il BALCI'" 
s:~:·t MOdO;o: 
~et...........__ÇELENk . I·~~ fiı,1 ~ •ı Yazılar 
Q~ll.d lldOrQ adına 
•~•dıtrııntetıdir. Ö 
o.,.:rrııhn Ynılar gleden sonra çıkar uOnlilk siya.? hal!< aazatesl - TESiS TARiHi 192S YIL 13 SAYI 2SW1 

1 
Vtrilntu: ADRES ı YENıGllN - ANTAKYA - Telefon 1 • 4«5 Posta kutusu 24 

sa SAYISI 2 KURUŞTUR 

söy!emiş ve demiştir ki: 
"-Hulgar milletinin 

Hus miiletıne muhabbeti 
vardır. Fakat bu mulıabhel 

SALI 
Ahene eartları ı 

Dahilde yıllıOı 5 :ııra 
Yabancı memleketlere 

8 , IJ,.ııt 

lllnların her l(el11111-

elnden s;kuru, alınır. 
Ücret peflndir • 

OOnO geoan sayılar 

10 kuruftur 

llombay 6 A. A. -
Hindistan Umumi Valisi 
beyanatla bulunarak, Hin· 
dh;tanın müstakbeldeki lıü 
> ük harekat için bir üs 
vuz;fes!ni göreceğini söyle 
miş ve demiştir ki : 

" ildşkumandan Gene
ral Veyvilin üzerine aldığı 
vazife '.'Ok büyük ~hemmi 
yeli haizdir lı:z bunu ıııüd 
rik bulunuyoruz. lliııdis -
tan harbe çok miktarda as· 
ker gönd ' rıniştir. Uu mik 
tar daha ~ok artacaktır. 

l.NGILTEREDE TA .. AHHUF 
HO."JULARI 

Londru 6 A.A.- lngi· 
liz Maliye >:azırı, harp 
ta:>arı·uf bonoları salışınıt~ 
1 milyar lrıgiliz limsıııaa 
baliğ olduğunu hildirnıiştir· 

ı~u miinasehetle lngiliz mil 
letino hitaben bir mesuj 
neşredon Kral bu mesajı .1. 

da şunları söylemek'edir: 
"Harp va nihai · zafo~ 

h:ıkkım.la milletin ve· diği 
karara bunu m d ıh.t iyi 
l.ıir isp.lt ola:q~.,, 
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IŞu~d;n-bundan Finlandigaga 
., :=cw ==• - TEHDlTLER DEVAM 
... ~ııkil~p veilerlemeJer; ı EDiYOR 

gurup göst~n:ıeler ve ko· Londra 6 A. A. -
uuşup anlaşmaların mahsu Taymis gazet~inin diplo-
ludurl_ı:ır. 1 matik muharriri yazıyor : 

lyı gören, düşünen va .ı FinJandiya Rusyaya 
tandaşların konuşması ve .t-":ır;;ı harp ilanından ev · 
izahatı büyük vatandaş vel lnailtcrenin noktai na-
kütlt:sini bu mühim işleri zarırıı sormuş olsaydı daha 
yanlış düşünmekten, yan- iyi olurdu. Fakat Finlan· 

.lış hükü~ler verm eklen diya, Almanya bir haydut 
korur. Milli ufukları aydın gibi Rusyaya saldır r ·en 
latır. mütecavizin ajanı ve Al-

llir vatand:\Ş ya konuş- manyanın aleti olarak.Rus 
malıdır, yahut konuşan yaya hüc:.>ro et(!liş!ir. in · 
diğer vatandaşını, kendi giltere Fınlandiyaya bir 
Parti arkadaşlarını dinle nota vermiş ve bu müna 
melidir. Konuşmak, hare- sebeı.le Eden de Avam ka 
kelli, sesli, anlayışlı ve ınarasında b_eyanalta bu -
şuurlu bir politika yaşayı· luomı.ıştur. Ingiltere bu -
şıınn temeli olmak noklai nwıla beraber Fmlandiya 
nazarından hayatı ehemmi ile milnasebeti idame et -
yeti haizdir. mek arzusundadır. Bu no 

::>essiz\ik karanlıktır. ta ile Finlandiyaya soa 
Konuşulmıyan muhitlerde şansı verilmiştir. Finlandi-
söyleıımiyen bir takım giz ya halkı'ldan bilyilk bir 
li, tahammur etmiş fikir · kısmının da bu arzuda 
lar olduğu vahimesi insan - yani muhasamatın du 
ları rahatsız ı:der. rulması - olduğu şüphe· 

ş. OGUZ sizdir. 
ACIR Y ARALILAHI.N 

MÜBADELE:31 
Londra 6 A. A. -f ... ıtı a ve ze 

katlaı ınrıızı 
TÜRK HA VA KuHUı\lU 

NA VERECEGIZ 

Ramazan ayında fıtra 

ve 2ı :katların Türk Hava 
Kurumuna verileceği ma-
lumdur. 

Hava Kurumu ,her sene 
olduğu gibi bu sene de hiç 
bir vatandaşın bu hayırlı 
i~terı malıı um kalmaması 
111 temin için fıtra zaıfları 

nı kendi tcşkilfitı ve me 
m urları vasıtasi!e evler.! 
dağılrm.ığa başlamıştır. 

llu münasebetle sayın 
yul'ldaşların dikkat nazar 
Aannı şu nokta!ara çekeriz. 

1 - Fıtralar zarfın 
içiue konduktan sonra ka
pağı iyice yapıştırılmalıdır. 

2 - Zarf ııı üzerine ad 
l'eS ve konulan para mik· 
ta11nın mümhün olduğu 

kadar okuı aklı yazılması 
lfiıımdır. 

3 - Zarf m arkası im 
za edılnıelidir. 

4 - Bu ::;ene f ıtralar 
niifus bnşına 25 kuruş 
tur. 

I 'iruail Hakkı Bal 
tacıoğlu 

Değerli ilim adamları 
m 11.dan Prof eı:;ör lı:ımall 
J laldo Ballıcıoğ;u Anadn· 
iuda bir tetki~ seyahatine 
.çı ıurnştır. l'u arada Hatayl 
.Qa :tiyaı ete karar vermiş 
olan Jsmail hakkı Baltacı 
oğlunun perşcrn~t- günü 
şelı ··i •niıe gelme~n beklen· 
ıı ekted\r. 
.r.:ı~~~-:~~ 

Neşriyut l\1üdürii 
SELıM ÇELENK 

ç.H.P!~latbaası Antakya 

I~inde Alman ağır y drdlı· 
lan bulunan iki IngUiz 
hastane gemisi yarın sabah 
lngiliz liman~arından hare 
ket edcce~tir. D;ğer taraf 
tan nıübad~le edilecek hı· 

giliz yaralılarını hamil bir 
Alman vapuru <hı ayni sa 
atte Alman limanlarından 
hare.ket edecektir. 
H.USYADA KADiı LAR 

l~ BAŞI~DA 
Moskova 6 A. A. -

Tas Ajansı bildiriyor : 
Unbinlerce kadın silfilı 

altma alınmış olan er.kek· 
lerin yerine j,~ görmek üze 
re vezife alıiuşlardır. 
HUSYAYA fAPlL.\CAK 

YARDIM 
Londr 6A.A.- Deyli 

telvaf gazetesi ~ıızıyor: 
Husyadaki harp vaziye 

ti Ortaşarktaki d~işiklik· 
lerin tam :aımanında yapıl 
mış o1duğunu ispat elrnak 
tedır. Husyaya yapılacak 
yardımı arttırmak jçin Irak 
ve ~uriyc lıar~k~tı vaktin· 
ele ele alınmııtır. Hus cep· 
hesine ail olan lngiliz plan 
hrı hakkmda l.ıir ş .,y söy· 
lc~ck mlimkün de~ildir. 

Ortaşarktaki İngiliz 
ordusu Kafkasyada Hus or 

· dususuııun gerisile temasa 
gelmiştir. Hu ordunun ar· 
kasında bir milyonluk mü 
kemmel bir ordu vardır. 

YUGO::,LA VYADA ÇE> 
TELEll 

Loııdra 6 A. A. 
1 ugoslavyııda ~eleler bir 
~hre hlicum etm·ş lıir Al
man askert komutanına 

suikıp:>t yapılmıştır. Sui)rnst 
<.;ıları l>u1fırıa p~ru mükil· 
falı verilect:ği ilau edilmiş 
tir, 

ffl'IC C~ 

Ruslja 
TAYYAHE KAYIGIN1 

TELAFi EDECEK 
Berlin 7 A. A. - Al

man Ajansı bildiriyor : 
H.uslar daha şimdiden 

15500 U g1:'\Çdil . tayyare 
kayıplarını telAfi edemiye· 
Cı>k vaziyete diişmilşlerdir. 
Ingiliz yardınu da buna ça 
re olamıyacaktır. Ukrayna 
daki fabrikalar elimize 
geçtikten sonra Huslarm 
.Moskova ve Urallarda an 
eak birkaç tayyare fabri
kası kalmıştır, 

24 SAA'll'A 116 TAY· 
YAHE DOsro ~ 

l3er.lin 7 A. A. - Al 
maıı Aiansından : 

Uün lıütün cephe uo -
yunca çok bilyük hava fa 
aliyeti olmlJş, Alman hava 
kuvvetleri, elde edilen mu 
vaffakiyetlere ehemmiyetli 
surette işlirAlc eylemişler
dir. Bo lşevikler son 24 
saat içinde 116 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

H l;.(DISTANDA YAPILAN 
ıŞLEll 

Londra 6 A.A. - Gene 
ral Veyvıl beyanatuıda de 
mişlir ki:tllarbin birinci se 
nesinde hindistaııda hemen 
lıiçhirşey yapılurnamıştı. 

!kinci ~ılda bir miktar bfrşe~' 
yapılmış, fakat üçüncü se 
nesinde Hindistan Ol'dusu 
en millıirn :ve en öıdürücü 

sılAlılarla teclı\z eJilnıi~tir. 
YAHUDI HAV HALAIU 

KAPA l'ILIYOR 
BerJin 6 A..A. - lluhem 

~· a Vb ı\loravyadaki bütün 
yahudi Havralarının kapa 
tılması emredilmiştir. llu 
Havralar gizli bozgu~cula
rın toplandığı bir yefdir. 
Yalı udilere iyi muamele 
edenler ve sokaklarda on 
larlu. görüşeuler tecrit 
kamplarına sevkedilece 
terdir. 

liaıl 
Antakya llatilanesi 
üaştabibliğindeıı: 

l·Anlakya Hastane IJinası· ı 

Illll ualıç~ tarafında ç1tlaydll 1 
duvarlarda tahkirıuıl, d=re 
kenarında istinat duvarı 
ve hendek yapılması açık 
eksiltmeye k onulrnu~tur. 

2 · Keşif bedeli ( 4998) 
lira (16) kuruştur. 

3 llu işe ait evrak 
hastane Uaştabibliğinden 

görülebilir. 
4 · Eksiltme 25 -i0-

941 cumurtesi günü saat 
10 da Antakya llastunesi 
Baştabiblik odasında yapl· 
lacaktır. 

5 - l\luvakkat teminat 
(374) liru (86) kuruştur. 

6 · Taiiplerin . Ticaret 
odasuıda kayıtlı bulunduk
~rma d~r ve~ku ile 
muvakku.t lt•minal mak· 
buzu ve ehliyot vesi kası 
ibraz etmeleri laumdtr. 

Maarif 
Tutarı 

Lira 
1485 
663 
942,5') 
483 
288 

52,50 
35 

130 
12 

200 
52,50 
52,5) 
6') 
9J 
74,20 
6> 
75 

Müdürlü~ünden 
Fiah Miktarı 
Kr. Kilo 

13,75 1n8o'J 
51 1300 

145 650 
35 1380 
24 1200 
11,;o 3'JO 
17.5J 20) 
13 1000 
15 80 
50 4 o 
10 525 
10 525 
4) 15) 
60 150 
53 140 
20 300 
50 150 

Ciı1si 

Ekmek 
Koyun eti 
Sade yağ .. i) 
Pirinç (yerli bı~ı~~i tıO 
Kuru fasu~yH (_\~.cıl 
.'.'Jolıut ) YerJi bır~\:~ıı 
~lercinıek (Yerlt 
Patates 
Salça r 
Beyaz peynir yer 

1 

Süt 
Yoğurt Ji~l 
Zeytin t:ınesi (gen~ ı~> 
Zeytin yağı(yerli 5\; ı 
Sabun (yerli toP~dıı' 
Un (Yerli dört yı ·~el~ 
Tel ve arpa şehr!:ırıl 
ci llt!Vİ irmikten .~ .. 1 . rı.,v 

55 22 250 Bulgur (yerli bı 
48Yüz adedi160 3000 Adet Yumurta 

4858,20 ~ekOn 
1-Tilrk Maarif Cemiyeti Anlıtkya TııJebe Jlflfı" 

nunun 1- birinci teşrin 941 tarihindt3 ıO 1 ııııııı 
tarihine kadar ihtiyac\ olan cin!-4. miktaı', rıı~l tıı(ı 
bedeli ve tutarı yazılı olım erzak 24 -·ı-9 8 ~ 
den itihnren 249J numaralı arttırma, eksi~t~~n 1 

nunun 46 ıncı maddesi (ı\) f tkra5ın ıı teV 
1 

<? ksiltmeye çıkarılmıştır . tulıl~ 
2 - IlıtiybÇ görülen erzakın muhaT-ınfıJl 

kı1rıu4858 lira 20 kuruştur ı; ıı 
3 - Alı ıfü.•ak erwkm şartnameleri Vt' erıa 

neleri ~laarif i\lüdürlilğiinde görülebilir. . iıı l~ 'ıııı 
4 - Açık eksiltmeye iştirak edebilmek .1ç 30~~ ~i: 

nıulıammenin yiizde y11di buçuk olan864\JrD )', 
minat akç1:>111 Ant1kyı:ı Z\r ,ıat B .lnkaS111 ~ •• jltıt tı\l 

1 c~:ı • 
banka kredi mektubu alm .lları ve açı { I ri t>V t. 
bu mukbuz veya mektuplarla iştirak etrıı0 e 'l 
dır. ı6 d~ 

5 - lhalelO - 10- 941 cuma O'Unü sant )' aı 
arif .\1üdürlıiğünde müteşJkkil komisyond.1 d 
caktır. f tlft ua 

Gayri menl<.ul safıŞ 'll 

REYH 1\:-\lYE K\ Y~l \K \ \1l...l(;1~1J~.~tar•·J 
Par~cl No tamamının mesalıı·sı satıhıcuk Mı;".~ii · 

Kıynıeti.ur.hek 1\1. 
L. K. 

2 10450 00 330,25,85 
Tam anı ı · 4- o~ 
hisseuın !\tıtııı 

Akpıııaı' • -ve ~ 
Abdullıı 

Hududu 
doğ. şosa. ve ıl.)'a ve ycııi kö;T 
B. yol 
K. Vedi IJasus 
G Ziya ve yeni köy suurı 

P.N. 

1 

lam u rn mııı. 
kiyıııeti 
L . K 
8391 J 00 

(2) 
mesılhesi. satılacak 

lamam hisenin 
ar. lıck ı\1. 

897 45 61 0)~25 

t\~~ 
uırl9 ·01 1 
turııtı• ~ 
• ,•e 

II . oen11Ş tJ ı) ~ 
acı va . tıJll rl 

Hududu. dOJu. Üz.urık •li ve. Kefterk:ılt3 . \ıır<tr 1eı 
Topraklık kuzey kızılkaya ve bıldırall <

1
• 1 

•ı J 
T • .• )rif) ı, 

): ukurı.!a ciııs hullud ve evsafı :mıre:i'ı 11:;o!Jll .~ 
s~hibinin Heyhaııiye kazasııı111 husuı'I ıııü .~c}'l 'f11 rfl ~ 
sıne 939,94 J,941 yıllurıııtı. ait a ·nıi veıS'' .. rıı~'1 ~ ı r 

zaınanııuk.ı ödt!meJıklcri gıbi hacti nıuc ıı 1ı1ıı 1 ~· r 
kulleri buluıı 'll ldıi1ıııllrn tahs l i e nı v .ıl l~ıl~~ııı" 1 

mına le\~fıkaıı ıray~i menkullel'inin sutılr11 1 .: • • 
• b 1 ,,ı 

v ,,. l n 1-11 u : · ı ı : l l .p ı n il i ı. ' . iılı; 11 ) 
zıyedeye kunulrnu~ ve 2J- 9 941 tırıh rı1 ı 

.. .. l{ l . 1 aıl ı..ı cuma gunu ty unıye k:ız;lsında yapı '. r 

sonunda talip zuhur ctrn~J g~inden iiıateı .. 
1 

ı:e> 
•' (lı I 

10- 10- 941 tarihine ıııüs~dif cuma gu 1/' 
yede yapılacağın la ı ld[ip olanbr yüıd0l 111.ı~ 
to akçalarını ve daha ziydd ~ nıalO ııut 11 ııtl,t' 
lerin l\eylıaııiyc kuymakamlığıuu ıuüra(')l 

olunur. 


