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~İPer A.unı Müdürü Fah 1 
J ııau ı ~llatta b 0 u Aiamnna 

h ulunarak har· 
1 l'llltı~ı .. 
~rne guçli.ikler ve 
~ \7 ~'Okluğ 

~~ akıfl una rağ 
" 11:Sini ar idaresinin 
vilı.. Yap 

·:ı f!lti~· . ınağa de· 
~tılıi •nı ve b 

~ tlı.ı .k'Yın\!ti ~ arada 
:ıu\•u~ltıjle . haız abide· 

• .- , ~ k ı.. rın lurn· . . . ..,. ~ııı1 ~rukk· ır ışının 
~~ ki: ııuyıerni ılerle ilerledi 
~·' .. ş ve demiştir 
ıt~ 11\ı ...... v ı. 

s:; "tlt;ı,ı aıı.ıfıu . 
lr "" "l.l\\ l r ıdaresi 

leymaniye, Bayazit, Sokul· 
lu, Ş&msi Paşa, Yenicnmi 
ve NuruosmaniyecamUeri· 
nin tanıirile u2raşırkun 
diğer taraftan Diyarbakır, 

Manisa, Afyon, Eskiş11hir, 

Balıkesir, Kayseri, Bursa, 
Edirne, Divrik, Antalya, 
Kocaeli, Konya Ere~lisi ve 
Ceyhandaki eski camilerin 
tamir!ne devam etmekte 
dir. Bundan başl<a Türk a 
bidelerinin yüksek değerini 
Türk gPnçliğine tanıtmak 

için devamlı neşriyatta bu 
lunmaktadır. 

Q~\-
aı ~··~<ıhar ekimine başlandı 
d l!kı. I A eru1 ,1

" lllı V .A.- Zira 
0<tlı 11rg bir t ılfıyetlere gön 
Ilı \' ekirıı' lltnirnde ~on 

e eı 'lJe b <i~k' aşlannıası 

lardan is lif ade etmek su 
refüe mümküıı olduğu ka 
dar fazla ekim yapılması 

na ı:ayre.t edilmesini bil
dirmiştir. 

1 Ü"t" 
~l VU"1la 

\ıAc~}'' i Ş~e-f--A-k_d ___ n_ı.-zd-e 
IJL l l:.1 Ç , '"' 
ı\ L IJLy ı:sı~ıı KA- Blll FHA ~sız GEJ\11 l 

11 kıır t;Hüt.;LAll BATIHILDI 
ctııın cı. 6f\ A 

~aj ~·eııj · · - \laca Kahire 7 A. A. -
•:ı• htıg~ Ankara H la Fransanın Teofil Gatye va lld n sa r 

, ~ Qı,t.ı rııerasj ·ı~ 16.30 da puru SelAııikten .Marsilya 
lltla

11
r ! ıtıet 01 ~ Heisi- ya giderken bir deni1..altı 

~ıtb111 ~Utıka .lnö?ü tura gemisi tarafından torpille· 
~'cıt~4 buYrut"' köşkünde nerek batırılmıştır. Gemi 
ltı~ ıue" ınuş · · mür2llebatından 2 ölü 18" 
h lit. ;ıırıj taı.,,, ve ılı- k • • 
~ti~· l\uı "uını eyle- ayıp vardır. Bu gemi, 
uııı'% (',,lul esnnı:;ında nıalürn olduğu üzere Suri 

ll'l ~ '"'%1 Se ye müdafaasına iştirftk et· 
1..ir lı leııe kreteri miş Vv Vişi hükllmetiııin 
~ı~ 1'Jnıııu~~ncioğlu da emrile .... eUlnikten maızeme 
rık~lı~I ' t:Sı~~l· alıp götürmek üzere Bey 

il{! ru tifo ... ~ut~an ~u limana ielmişti. 
ilk \'aııı lJ' a~ısı tutbi ~urıyenın müttefikler tara 
\,ı 0kullar~ ılıııektec.t:r. fıııdan işgali üzerine Teo-
t>tıa er01 

11

1 
aşı tatbi- fil (.;otye SelQııikte kalmış, 

l\ı~ 1 ' e \ ü~ ecı· s b' it ı ~L'.~~ı l..İsesind . r ır. on.ra . ır ayan gemi 
t~J lcttb;!( .ekı talebe kafılesıle yola çıkması mü 

tqtıı~re lıir :.uılnı:ş ve nasip görülmüştür. Fakat 
1 Ştir, gun istirahat ln~i.liz bahriyelileri bu ge 

~ı\cı lll"' ,, nuyı batırmak için yemin 
~ ktllr 1,t ÜLÜ~I ı etmişlerdi, 
ıa Zunıun.ı~rııaı Ku~eyri SOVEYŞE AKlN 

Old "'•lllbu · Kahire 6 A. A. -
t~I Uğu rı nıüp· Mısır Dahiliye ezaretinin 
4l qllıh,,.. "hastalıktan t bl'ğ' ö Al (!t :ı-.rak b e ı ıne g re. man tay· 
~at ltııştir ,. u sabah yareleri dilıı Süveyş kana· 

il lr" • '-'l'nr- y t lı l.ıt lll.>Zleriııi .., aş a na hava akını yapmışlar-
tt ~eıtıuı yumun 1 dır. ı\.laddi zarar ehemmi· 

cliıer- e lunrıdaıı yelsiz oluı> insanca uıyial 
ız.. 

yoktur. 

L( ıJU l HA El FAK.. 1 IUNU 
ISTlYOll 

Novyork 7 A.A.- lngil 
tcreden buraya dönm:.iş 

ohm lngilteroni.ı V .tşing• 
ton Büyük Elı;isi l.t>rd Ha· 
lifaks şerefine verilen bir 
ziyafette nutuk söyliyerek 
demişlirki: 

"ı\lürnkün olduğu ka· 
dar kısa bir zamanda mü 
dafaa harbinden taarruza 
geçr .. eK İ<,:İll çok lıiiyük 
gayret sarfctıııeliyiz Fn~n· 
sanın m:ığitilıiyetinden son 
ra baştıyan yaş •ma harbin 
<lnıı ş: nıdi ı.afor muharebesi
ne ge\'nıİş bulun uyornz. 
Amerika ve l.ıglltereııiu 
şimdi b .ış'ıc :ı g •yc'3ı şu· 

dur: 
lnw'8t, daha fuıla ima 

ifil 
THAK\ ADA ÇETEL.Ell 

TENKiL EDıLUl 
~of ya 7 A.A. - Trakya 

Valisi, Yunan çetdeıinin kur 
gaş ılıkla r ç.kurmuk ~s~e: 
dfüi Urama \'e havalısını 
teftiş etmiş ve esayi~iıı ia · 
de edilmiş oldı.ığunu g(fr· 

müştür. ' 
Q1!1~~;a:w~l'.:.;1~cJ:t!Ji..::~ 
mek için fabrikalar ı.-.alı· 
şırktm diğer taraftan ıııgi · 
liz, Amerikan yardımı tla. 
1t:tılmektedir. 

Kıştan evveJ Alman or 
dt.sumuı daha bir kaç çe· 
tin zarbe vurması nıulıte· 
mel ise de, şimdiki vaziyet 
umumiyet itibarile cesaret 
v cncidiı'. 

r 

' 



IŞundan bundan 
Fakir kimseler arasın

da söylenen darbı mesel· 
ler, hep tembellik, .cesaret 
sizlik telkin ljdan menhus 
cümlelerden ibnret olduğu 
na hiç dikkat ettiniz mi '? 

Dikkat etmemiş iseniz, 
hunlardan birkaçını size 
hatırlatayım~ 

" Rahat ve süku. et her 
şeyden üstün. ,, 

" Bu dünya bukadar 
zrhmeti üeğmez. ,, 

" Fazla çalışmak ha 
ramdır. ,, 

" Hin sene çalışsan 
dünya yine l>Jdur. ,, 

" Aza kanaat dmiyen 
çoğu Lulamaz. ,, 

•• Eldeki serçe, damda 
ki tavuktan iyidir. ,, ~ 

·' Bir lokma, bir hırka 
hayalın temelidir ... 

Bunları ve bunlra ben
zer birçok darbımeselleri 
gördükten sonra f ukaı:aların 
yoksul kalmalarının sırrı 
anlaşılmı~ olmaz mı ? 

Ş. ocuz 
Milli piyaı,go 
DG~ AfYO~DA ÇEKıLDI 

Milli piyangonun 7 nci 
tel'lip üçüncü keşidesi 
dün naat 17 de Afyonda 
zuf er meydanında ve ka 
labahk bir halk kütlesi ö 
nünca çeki!mi~tir. 

Hu çekilişte en büyük 
ikramiye olun 3) \..ıin lira 
yı 288718 . numaralı bilet 
kıı:r.aıımışlır. 

Ka:zaaan diğer numara 
lur şu nlaı dır: 

10 bin lıra kuzananlı:ır 
13 1553, 255564,271727 

396296 
5 IJin lira kazananlar 
35711, 39956, 114516 

15329 \ 158634, 217555 
Son dört rakamı 6238 

ouın biletler iki~r bin 
Yiııo son dört rakurnlar; 
0411 2513,2519 olan bi 
letler binerJira kazanmış· 
laıdır. 

~on dört rakamı 0576 
1907, 8850, 998 ) olan bi' 
let:er beşeryüz lira kazan 
ınışlardır. 

Son üç rukamı 248 
459, 761 le nihayet bulu;ı 
biletler yüzer lira 015 064 ' ' ' 969 la nihayet bulan 
lıiletler ellişer lira, so:ı 
çift rukamı 26 ve 69 la 
nihayet Lulanlar onar lira 
Jrnzannw~lardır. 

Bundun başk:ı son tek 
rakamları2, 6, 8,9 ıa niha 
yellenen h~leller de ikişer 
lira anwrlı alacaklardır. 
~ . 

K;\)IY MtHüH •. 
Bedirge muhtarlığıma ait 

Mühriirnü kaybettim yeni· 
5; 11i alacağımdan a~kisinin 
bükmii yoktur. 

U ·dirg Nahiyesi Mulı· 
tarı HüsP.yin Çelik 

- AM V 
Neşriyat ~lüdürü 
SELı~l ÇELE~K 

ç.H.P Malbaa!ı Antakya 

Bend, dolap, değirm n 
istimlaki 

flelediye Riyasetinden : 
Istimlak edilen gayri menkullerin 

Mevki'i: Aş ·ığı bedevi nam mevkii ile Amudiy., köyü 
Cinsi : Su bendi ve dolaplarile dt!ğirmen ve Anıu

diye köyü değirmen Td dolabı 
Parsel numarası : Bend ve bedevi dolabı No. 70 

Bedevi değirmeni No· 49 Amudiye değirmeni ve 
dolabı No. 29 

lledevi oond ve dolaplarının sahipleri : Arif ~lima-
ri kızı Münirt1, hmed Miaki oğlu ı afi, Mehmet Yah 
yn oğlu Hasım, Şahin Geddu o~lu Memet, Durmuş 
kızı Fatma, l:falil Bedevi oğlu l ecip veresesi, Ali Ue 
dE vi kızı t>aniye, Durmuş lskif oğlu J.lczzuk, Muı:;tafa 
Bı\devi kızı Raife, Selim Derviş Şaar gğulJarından Me 
met, Necip, Abdülgani ve Süley.wpn oğlu ,\lürşit, 
fittci liboba oğlu Omer. 

Bedevi değirmeni sahipleri : Mehmet l labube Vııı 
Eıoine, Hifat oğlu Mustafa Kuhrarnun,Hifatııı diğer 
vneseleri. , 

Amudi)ed~ki değirmen ve dolap sahipleri : Hagıp 
oğlu ~ükrü ve Suphi, Hagıp kızlurı Hatice, l>uriye 
Nedime, Dudu. 

Takdir edilen kıymet : 
Lira 
5000 Bend 
40DO Bedevi mevkiindeki iki dolap ve ocuklur 
2 ... 00 ,, ,, değirmen 
2000 Amudiye rnevkiindeki dolap v~ ocuklnr 

13000 Yekun 
3.) .. O Amµ.diye mevkiiııdeki Deği~men 

J 60· O Wmumt Yekun 
Su işlt:ıri 14 üncil şube i\lüdül'lüğünce istimlakine ka 

rar verilen cins ve evsafı ve sahipleri yazılı gayri men 
kııllerin hizalarında gösterilen bedellerle ceman 160 U 
liraya istimlaki takarrür eylemiş olduğunJan Hir<tZ 
etmek istiycnlerin bugü ıdeıı itibaren 8 güne kadar 
Antakya llelediYt4l{eisliğine ·mürucau"Llurı iliiıı olunur. 

Belediye Jliy aeelinden : 
lştimUik edilen gayri menkullerin 

Mev.ki'ı : Şakin Kavas yahut Yukarı Bedevi 
Cinsi . Su bendi maamüştenıilal tio!ap ve ocuk 
Parsel No. x 
Sahipleri : Ali Kavas oğlu Ş:ıkir Kavas veresesi, 

Nt cip Abdülvehap ve Hamit Hacibal, Ayuş kadıu 
Boyacı, ı. ııı·i efendi veresesi, 1\lehınet Hakkı, Abuuı
lalı, .üuuu, JJt-mzi, Emine Ömer, Jlaci ZülJeyu~. Sa
dık Allar, ı.t\buş, 1\lemet, llılcı lsınel, Haci Na~ım ve
re-sesi, i\lustafa Şemsettin, Hatice, Sıdıka. 

Takdir b<;iilen kıymet 
Lira 
3500 Su benüi 
25 ... 0 Muaıuüştemilat dolap ve ocak 
60 .. 0 YekWı 
Su işleri 14 üncil şube müdürlüğünce.ı istimHlkiı1e 

kıırur ve'l·ilen cins ve evsafı ve s.ıhipleri yukarıda ya 
zılı gayri menkullerin lıizasınua göslel'ilt!ıı b dellerle 
c ·man 60 JO liraya istimlaki takarrür eylemiş oldu
ğıından bugünden itibaren itiraz elnıek isliyenleriu 
s< kiz giin zarfında Antakya Belediye lleisliği.ıe mü 

r .. c<.ıalları illin olunur. 
lleledi~·e Riyasetinden 

lstimlAk edilen ~ayri menkullerin 
~levkii : Amudiye yahud Hacidurmuşlu 

• Cinsi : Su bendi ve maamüştemiliH <l11lap vo ocak 
l'Brsel numarası: 46 

ahipleri: Sanıih Azmi Ez:-:r, Abdülcelil Çinçin kızı 
ı\lukbule,Fazıl ~.mçin kızı .ı.~ebihe, l{ecep llanıaıı ka 
rısı Süleyman kızı ~azife ve oğlu ~imel 

Tukdir edilen lliyruel: 
Liru 
45 JJ Su bendi 

500 ~hıamüştemeilat dolap ve ocak 
7 00 Y~kun 
Su işleri 14 iıncü şubeı müdürliiğünco istimlakin ka 

rar verilen cins ve evsaf ıve sahipleri gayri menkul 
ların hiıasıııua gösterile Bedellerle le c~men (70 JO) 
yedi bin \\raya ~ timluki hıkarriir eylemiş olduğundan 
bu giindMn itibaren itiraz etmek istiyenlerin 8 gün 
1.arfınıJaAntukya Uel~diye eisliğiue mi\rucuatları ilan 

oluuur. 
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Fıfranı ~ 
Hava Kur~ 
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İANE TOPLAl\lYOH GEMIL.b11 
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Loı dra 7 A. A. - Ken 1 dı 6 A A, on ·a ~·') 
tirburi p"ıı;koposu söyle-
diği bir nutukta Husyaya 1 z tebliği: d veoıdııJI 
yapılacak yardım için ia Akdeniz 0

: 0ııtrı 
ne vermeğe halkı davet düşman geıııisı ıı~ 

veyi:! ağır hasarıı ıt ıı 
eylemi!ilir. Pıskopos, mazi ı;a 
yi düşiinıneden hal ve is hr. Hundan lJaŞ 
tikbal..: bakarak bütün hal ~fr.ıb. ai t ~~r iajj~ P 
km - küçük te olsa - ı e ır torp ı o. l"e r 

b · (J'emIBi iki nak 1> bil u ıaneye iştirilk etmesini b ' ·ş 
istemiştir, si de torp'llenn~ı · l 
~loskova 8 A.A.- Onuy- dan luıngilerin11~ tıf· 

tıdPress aj ı nsı bildiriyor: tespit edilernertJ'~ıJ'" 
Krazn~ya Sveıda guzete ESIH MüBt\D~· 

sinin yazdı~mu göre Timo- DUHDU \ 
Ç{-nko orduları ill· Alman Lorıdra 7 A· ~~t)l 
kıtalorı arasında çok ş:d İngiliz Hariciye • 
detli muharebeler ol!nukta 
dır. Son <lafa Sovyet kuv - ııin tebliği : 011

110 

vetleri Alın anlarııı ı 90 A iman ra?Y~~eşri~ 
tankile 31 tayyaresini tah- ak~m _y~pdtıgı j\l(llilıı 
· t · t' zerıne ıçm e jliı 
rıp e mış ır. hları bulunan ~11~1 -""~ Moskova 8 A. \ - Tass .-.11) ev leri lureket eh ... 
:1j msı lıildiriyor: 

L("ningrad etrafında Sov dir. .-- - uer1 

\>'dl, tank, top, l yyare da Alman kuv'"'? cııe~ 
süvari ve piyade kuvvele faa siperlerine gır ştır 
ri tarafından yapılan rnnş buriyetinde lnılıtll rııg . ı-aıırtı 
terek taarı-uzlaroa Alman· Lenıııgradııı ~ lJıl ~ 
hırıl ağır Hıyiat verdirilmiş dafilPri diiş•un° 1 dıf· 
· · •·ıa tı · . uvyet hucumıı karşısın lerdende aunu~ 

Erzak ulıııacak 
Maarif Müdürlüğünden 
Tutarı Fialı Miktarı 

Lira Kr. Kilo 
1485 13,75 1080J 

663 51 130) 
942,5 J 145 650 
483 35 1380 
288 24 12DO 

52,50 17,)0 3JO 
35 17.5) 20) 

130 13 lOOJ 
12 15 80 

200 su 4 o 
52,50 ıo 525 
52,5) 10 525 
60 40 150 
90 60 150 
74,20 53 140 
6J 20 300 
75 50 150 

Cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 
Sade yağ . . ci) Mı 
Pirinç (yerli hırın r 110 ;ı 
Kuru fosu'yu (\er 

1
·) l 

Nohut )Yerli uiriııC! jııci rJ 
. , .1· hır Mercııııek ( \'. eı 1 

Patates 
Salç·a · 
J} . rerl• Jeyaz peynır ) 
Süt 
Yoğ'urt nliı;) 
Ze}·tin tuııesi (geı .... e)'11 

. ·su,, 
Zeytin yağı(~rerlı ı;;;ıı 
Sabtm (yerli toPr~dııl 
Un (Yerli dört Y~ri'~f~ 
Tel ve ıırpu şe )'iİl11 
ci nevi irnıildc 1•1 •11cı 

55 22 250 Bulgur (yerli bırı 
48) Liz adedil60 3000 Adet Yumurtıı ~ı 

4858,20 ) ckOa 1 J'll119 
ı -Tlirk ~laarif Cemiyeti Ant:ıkya 'fııle 1:11ııf1:ı 

nu~u.ıı 1 - biri!ıcı_ teşrin 941 tarHıınde ıO ı,.lıJ1'11,1 
tarıhıne kadar ılıtıyact olan cin~, mıktar, ~Jl t~, 
bedeli ve tutarı yazılı olan erzak 24 -1---: 1 u1ıo ;ıÇ 
den itibaren 249J numaralı arttırma, ek:;ı f 1'tı 1 
nunun 46 ıncı maddesi ( \.) fıkra:;ın ı te\1 

1 
rı' 

eksiltmeye ._:ıkarılmış t ır. ttJ1$ 
2 - lhtı~ <ıÇ gorülen orzakın muha~Jlli:Jl 11 

kumı4858 lıı a 2) kuruş tur rı:ı" 
3 ~ Ahn~cak erzakın şat'lnameleri. ve 

0 
l • 

nolerı iaarıf \lüdiirlüğilnde göriilebitır .. j~iıl .i' 
4 - Açık eks ltıııcye iştirak edebitme1',., 130~~1ı 

mulıaınıneııin yiiıde yt:dı bu~uk o aıı864'. 1 1 ı l1~ı) 
miual ak~dsı ıı Antakya Zir.ı ·tt B .ıık' ı::- 11e":_i' 1;ıı 
banka kr.edi nı ~ktubu almaları ve açık ,fe<1 ı 
bu mukbuz veya m.,kluplarla iştirıik el

11113 ,t# 
dır. t ıb f 

5 - llıalelO 10-941 cuma günü sJil d> ' 
arif Müdürlüğü ıde müteş.,kkil komis.Y0 1 ~ 
caktır. ~ 1, 

Gün Jüzde 11 ;ı ldeı• 1
,j 

B . f'I ı , d lk'ı fı'lnı 1.Jir\~,td u •. akşam ikı ı m uir en '> 

MEl\llŞ lürkçe sözlü ve lIAi\ E l'l{f 
Volga ;\lalıkünıleri Kartal 


