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~1: ' SAYISl 2 KURUŞTUR; 10 kuru~ur' 

S~ıi tnek fi;.ı;;IH~;; Ru~umun;-· ing.iliz Harki='_._ Manillanın - Bulgarlar 
15 40 GEMi iNŞA EDE ~- kuruşa düştü bağışlanan ye Nazırn~ın zaph CEKLER 0

\ ~ Ruğday, koruma ;vergi· • k Londra SA.A.- Güveni -
d\ t il) kaldırılması üzerine den ler n ut U J ponyaya göre lİ\' kaynAklard81,l verilen 

r:~ '.ı~•k liatlannın bir ku . DON AÇIK AR'lTIHMA Eden Moskovaya yap- Çok önemli haberlere göre, Bulgarlar 

~'iw ~ kadar düşe~ini yaz. İLE Sı\.TILDI İ b Tokyo 4A.A.- Umu deniz inşaat tezgahlarını ~ '1k K · · tıgv ı seya atin inti a- k öl ··d 
r )·b ' . .orunma vergısı . mi Jannn knrorgatunın genişletmek boyµ çu e ~ ~ k ~ Sayın yurtdaşlarimızm 1 · 1 t r.-~ "' l d 
h o~ aldırılmasına. dair o- Türk Hava Kur um una arını n a ıyor sözcüsü demiştirki: hazu lığa başlumış {'r ıı·. 
~ıeo ~ı. kanun resmi gaz.eted.e b d Londra A. A. - "'ıranı'llanın ı"ı:ıgalı" L. 'ilı" Ilk iş olı.m.ık bu tez~ah l{ll) bağışJadıkiarı kur an e I }{ · . N .vı Y r d tıı;sı ~l.ı ış ve yürürlüğe gırmış . ngiliz arı{.!ıye ı azırı pin adalarına hakim ol· ı rda 40 gemi inşa f e ı.ııı~Undan evvelki günden riforinin açık a'"ttırma ıle Eden Moskova st:-yahatiu - ·l K 

~t - • d-· b l ' mak için fevkalade önem ceklerdir. Bu gemı er a · 11arQn k . --k~ f tlar da sa4ı~·na uu aş anrnışlır. den döndükten sonra dün 1 
~ e me ıa 

1 
Şeh . . 1 k k lidir. ra denız sefarlerind.e işe .. t ~ kuruş· indirilereii: 15 rımız e mer ez aza akşam radyo ile bu seya yec •klerdir. 

~l'IJ • ya bai'lı köylerin bir kıs batın intibalarım anlatan Çilnkü burası: Fiiipin • ı5ı~~a satılmağa .,başlan d 1799 k · adalarının merkezidir. An lngilizler ifıvaf ı:::ıdiyor 
'l\lt, mm a taplanan eçı bir nutuk söylemiştir. Eden ' ~ 

Ç k ve koyun derisi diln 2JO demiştir ki ; cak düşman kuvvelleri ta· Londra 4 A.A.- lngi-
U U rOV a tanelik gruplara ayrılarak " _ Esasen Ruslarla rnamite yokedilmiş değil· rz basını ManiUantı:ı Japon 

l~k k d" Kurum merkemıde açık lngilizler arasmda hiç bir dir. Fllipinlerdeki Ameri· lar taı afmdan işgalinin 
ırn oşusu un arttırma He sahlmnğa baş anlaşmazlık yoktu. Bizim kan kuvvetlerinin yer yer büvilk öne nini itiraf et 

yapıldı lanmıştır. Dün yapıla.ı a • gibi Ruslar da barışı koro· yok ooilmesine girişilmi~ mckle beraber hıma karşı 
~ Çukurova takı;; koşusu · çık arttırmada da satılan mak gayesirıi güdüyorlar bulunmaktadır. g rek UbyaJak: iltıri ha· 

~1ıı Babalı __ saat_l._0_ da y.a· 1799 deri 396 ) lira 72 dı. Japo ı deniz kuvvet1o- Nkeljn v~ Gerek Rus or-
r... - • d l t t '"k kt - clcıJarmıQ kµzc,ındığı ı.afer· k"ıış ve~4ü00 metrelık kuruQ tut.'.lluştur. Rusyaya ayak bastıXım rı a a ann s ra eJt no a 
~ "' e terin bu,1dan öar,ırnH oldu ıı· bu koşuya 16 atlet Me'fsimin kıı:ı olması zaman gördilg~ üm H.us as· larmı bombardıman etmek 
1

1

ır "' d. ğpnu yazmA'·tadır. • ilk eylemiştir. Koşular dolay11i le daha bir kıaım ker ıeri bende çok iyi i nti· le ırler · Fi lip' 
0 

ada la rJnda J a. 
~ bırinciliği Gençlik klü · köylerden toplanan deriler balar bıraktı. iri cüsseli 0 Yalanlanan bir Ja ponlar bire karşı S misli 
~Qden ~lustafs Kurt Cebe henüz gelmemiştir. Onlar lan bu askerler, koyun pos h b . knvvo\(e Aıııerikan kıtal& ~!tın Koçak'•• Bekir :-oy da g•ldiğinde satılacaktır. .undon yap;İmış sıcak el· pon a erı ıı~a hücurn eyJemişl~rdir. 
Sağın teşkil ettiği takım Bu yılki kurban derilerinin biseler giymekte idiler. Al Londra 4 A.A.- Ingi· Il;ır~şı ko. ıımıık istiyen 
lıı deki ka 4 saniyede ka- beşbi n lira tutacağı tahmin m•n askerlerinin sun' i elbi liz bahri ye nez ıreti bildi· A mc • ., ka bu bölgelerde ge. 
~ llııştır. lkinciliğı .ıs ?e ~ olunmakiadır. selerle bukadar şiddetli riyor: reği k dM lıcıw· anmamış , 
'ı a 20 saniyede Lıst·nın., I d bir soğuga tanammül et· Japonlar Hongkongu tı. Şimdi Ilolarıda Hindis ~ •u ettiği takım ,k•z ın z m i r e melerine 1 ın k ıl.n yoktur. işgal ettikleri zaman bura hnı teh lik o,led .r. Japonlar 
~Ştır. Nüfus tespit edıldi Kremlin sarayında Sta da birç ık lngiliz savaş ge ı kesif· dalgalar halinde hü ~'litı.ciliği kaz!m~n Genç _ İzmir 4 A. A. _ lz· lin ve i'\:lolotofla çok sami· nıilerini batırdıklarını i<t- cum etmekte ve thava kuv 
~ . ta_km.ım~- Çukurova mir Belediyt>sinc~ ekm~k mi bir seri görüşnıelerde clia eylemişl~rdir. Bu .· vetleri de büyük raaıiyet 
t hat\ v ı·"'· · na bulunJuk. Sizi temin ede- b ı d H k ı k d" '.tıı . 61 a ıwız n~mı _ karnesi için yapılmakta er ya arı ır. ong ong· .!_?,sterme F=~~ ır_.,~ __ _ llıyet M"'d·· ·· ··z lora r·ım ki bu görüşmelerde d ı k"' -k b" ı · ~·~~ - ~ - -~ ı. u urumu f b" . . . a ya nız uc;u lr ngı SON DEKl'KA "~ ~kıncı tarafından olan nü us tes ıtı ışı sona elde edilen netice çok önem 
.. n B b. ·· liz harp gemisi batmıştır. E) ~ı:ıı ermiştir. u tes tte gore lidir ve Sd\'aşın sevk ida - ~ },~ e verilmiştir. Izmı"rde 50 l-ı·n evde 167 Ge.neral Veyvilin 1f ap~"' ~nku k k l ..... u resinde tamümile bir goriiş •!3 ~ oşu ço muıl ~- - bin nilfus bulunmaktadır. 8 k d 1 v 

~·olmuş ve Büyük bır 1 b I d birliği meydana çıkmıştır. aş uman an ıgı S 
450 \>.

1
tci kütlesi olmasına ine Q U a Ruslar sııvaş makiaesi Londra 4A.A.- Gene· l İngapurun 

ılb::ın zabıtanın aldığı nin nekadar muazzam ol· ral Veyvilin Uzak Doğu 1 k., f k 
güzel tedbir sayesin. Serseri bir mayın duğunu çok iyi hiliyorhr daki müttefik ordular Baş· J 1 ome re ya ı-

~İCbir: intizamsızlık ol - karaya çarptı Fakat Alman ordularının kumand•nhğma toyin .edil j n I na kadar 
':111•tır. Ankara 4 A. A. - Rusyada ) ıiptığı zar:ular mesı burada merunumyet· ı lid d k son santimine kadar yine ~ 1 d · ı il ti. •.. lm;boludu şiddetli soğuk . le karşılanmıştır. ge 1 er e 1 SOVu - Almanlara öc:etilecektir. 

1 
• • • ·• 

1 d lar devam etmekte ve kar Almanlar şimdi hiç hazır· As rnrı. m~~ah.ıtlere go INGJLJZLERI ÇEVIRı1\1E 
ar eva m arasız yağmaktadır. Deniz !anmadıkları muthiş Hus r~. b~ ta~ın, '~·~rm d:ıha HıUU!:K.ETI ıÇıN JA· 

d • ıle çok şiıldelli bir fırtına kışı karşısında geri çekil- ~uz_guo gıdecegı hakkm~a • PONLAR ŞiDDETLE 
e İyO hüküm sürüyor esm~kte mekle ve çok ağır darbe u~ıtler doğurmuştur. HÜCUM EDIYORtAR 

~~ 
r~ce sıfırın altında 

~ 6ya düştü 
~,~ilk dalgası hütün şid· 
1\ ~ devam etmekterlir. 
~eee geceleri sıfırıu al· l 
~ vii. 6 ~a kadar duşrnek • 
~~ş~ her taraf buz tut f 
~ bulunmaktadır. j 
~1 ~hah cv!etdeki mus 
~donmuş ve !ular 

olan şiddetli rüzgarlarla ler yemektedir. " Savaş KomislyomJ Londra 5 A.A.- Uzak 
dalgaların sürüklediği ser Eden .\1oskov.adan cep- Vaşington 4A.A. ~.\lu· DJğuduu gelen f htt· 
seri bir mayın lnebolunun hey~ yaptığı seyahati ve reşal Çan-Kay-Şek ile hedere göre, JapJnlar Sin 
500 metre ötesinde kaya· burada Alman esirlerini Goner~l Veyvil arasında gapurun 450 kitonıetre şi· 
lara çarparıık patlamı~ ve gördüğünü, hunların çok bır snvaş Komisyonu ku mal"ntı şidtl~tıi hiicumla-
bu sarsıntıdan civbrdaki pedşan bir elbi~~ İ\:!nde rulrnuştur. Amerikım Fi· r.a bıışlamışlardır. Oii:~ma-
köylerde bulunan evleı iıı soğuktan çok muteessır ol Josu da Uzakşa)·ktnki Jn. na hğır kuyıpl1:1r verdiril 
camları kmlmışhr. duklurını anlatmış ve de giliz deniz kuvvetlerile iş me~~dir. 

Maarifte nakil ve miştir ki : birliği yapmağa ·başlamiş !~ıgılız Hıtaları ba~ı yer}e-
·• [{us kışı dalıa yeni lardır. rı terke;derek g:.•1·1 -çQkıl • 

tayinler başlamıştır. Ve bu seyaha . . . . mektedtr. Japon\.a_mı kıs • 
~hrimiz Kız Enstitüsü tim bana şu intibaı vermiş lngılız Kralıle Sta· kn<; harek"ti g ttikc;e da .. 

~~ftııştır. Devam etmek 
~~ti tı.. şiddetli sovuklar 
~r <ı.Jın mahsulüne çok 

~· Yermiş, portakallar· 
\tıe sovuktan oldukça 

ev dairesi öğretmenliğine lir ki: müttefiklerimizin f in arasında f ralm ktadır. Jupnn hücum 
Samime Aydmoğıu,Denizli siyaset işlerınde ve mil et Londra 4 A.A. __ Rus l l n çok şiddetlitlir. t1 -

' li&Hi Tarih öğretmeni Akıf ler arası durumdaki gö- D 
1 

t 
1
, 

1 
. ...:. 

1
. .

1 1 
l.J'lark takım ada a ı a J • 

ev e "e sı uca ın ı e ı · ı . l -Erkek Lisesi Tarih öğı·et· rüş birliği katidir. Hür ve . . 
1 

, , pon I• va. nQ~ve ·rı ş.J. • 

\ ~örmüştür. 
1 ~\ıllklar biraz daha ar 

~lll llortakal ağnçlarımu 
İtlhudan korkulmuk· 

menliğine, Bayan Nadire müstakil milletlerin haşin gıiız Kralı ~ bncı Co~ ~ a· deli b r kın ~ apmış .ır -
L. . . · rasmda }em yı_l _ munas. · dt . I san k. yı ı a.zdır. Aylr~nat kız ısesı rıyaz1ye b:r düşmanı olan Hitler kı - b k 

l "ğ' kl d"l · betıle <,;Ok samımı t.e r.ı . l l· ' . .!İlız h ti 111 kesme öğretmen ı ıne na e ı mı~ rılıp yıkılmadıkca dünya 
1 1 

' .ı. ·~ ...,. 
l ~ ı k · ık k ı telgrafları a ıuıp verı 11 ~· ı s dı J ~ooııJar deniz Dörtyo l\ er ez 1 o u c~ 

1 

rahnta kavuşamıyacaktır. · 
l t . tir. d il bazt Oij;Lnlara. 0 ske na Nüzhet Ya çm ayın iliz Almanyayı dünyaya ye - - - "' -+ 

olunmuştw-. ni biı savaş b ıemiyecek bir imle koym ak istiy~:- s \(ıkuı rııı~ıar<lır .• 
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Uzak Doğuda Rus cephesinde 
JAPON BASKlSl ARTIYOR 

Singapur 5 A. A.-Ja 
pon baskısı artmaktadır. 
Japonlann cenup noğu i· 
leri hareketi a~ır kflyıp.ar 
}pahasına devam ediyor. 
Dün gece Malezyanın c~ 
nup batısı açıklarıı da ha 
va faaliyeti de artnuşlır. 
Singspura hücum eden 54 
Japon tayyaresinin attığı 
bombalar az hasar yap nı Ş 
sivil halklBn bir k.ıç ki:,ji 
ölmüştiır. 

lNGAPURA DoGRU 
Tokyo 5 A.A.-]upon 

ların ])ömcyi Ajansının 
bildirdiğine göre, Japon 
kuvvetleri Malezyanın ikin 
c; büyük şehrine doğru 
ileri lıareketete devam et 
mokted rler. bu şehrin 
düşmesi bir gün meselesi 
dir. Burası Smgapurun i 
leri müdafaa hattmı teşkil 
eylemektedir. 

GENERAL VEYVlLIN 
BEYANATI 

Yenidelhi SA.A.- U· 
zakdoğudaki müttefik or· 
'dular l Başkomutanlığına 
tayin edil~n General Vey 
vil buradan ayrılırken söy 
\ediği veda nutkunda de· 
miştir ki: 

Ruslarır. ileri hareke 
ti devam ediyor 
3tokholm 4 A.A.-Moe 

kovaya giden demiryolla 
rl artık Rus ordusunun 
kontrolü altına girmiştir. 
Mojayisk de düşmek üze 
redir. Diğer taraftan Le· 
nin~rat bölge!dnde Ruslar 
Renima demiryolunu tut· 
mağa çalışıyorlar. Alman· 
lar kendi isteklerile mer 
hale merhale geri çekil 
mPktedirler· 

Bardiya nasıl dü~tü 
Roma 4A.A.- Bardi· 

yanın lngilizler tarnhndan 
ifgali hakkında ltalyan 
askeri yazarı diyorki: 

"Bu galibiyet çok ön· 
ceden bel'i idi. Son günler 
de lngilizler buraya nefes 
aldırmadsn saldırma"ta i· 
diler Fakat buradaki gar 
nizon vazifesini tamamile 
yapmıştır. 

Resmi tebliğler 
lngiliz tebliği 

Kahire 5 A. A. -
logiliz tebliği ; 

Son savaşlarda düşman 
dan alınan esirlerin sayısı 
7 bini bulmuşlur. Bunla-= 
-rın bini Almandır. Akmcı 
kolumu~ düşmanı hırpal.!_ 
makta devam ediyor. Bir
çok düşman tankı yok e· 
dilmiş, bir miktar daha 
Alman esir alınmıştır. 

Trablus tıçıklarında bir 
Italyan himaye ~ gemisine 
hücum edilmiştir. 

Rus tebliği 

"'Hüktlmetimle Amerika 
büktlmetinin bana karşı 

gösterdlkleri itimadtan ve 
verdiklen şereften çok mlı 
tebassisim. Japonların al 
ç;akça hücumu karşısmda 
bana döşen önemli vaı.ıfe 
yi ruUdrık bulunuyorum. 
kuvvetlerimizi toplıyarak 
Japonları kovalamak için 
gereken hazırlıklar bilinci 
ye kadar Uzak doğuJa 
mudafaaya geçerek tutun Moskova S ·A. A. 
mamız IAzımdır. Japon Resa.ıi tebliğ : 
çapulcuları muhakkak su Ct1phenin merkezinde 
rette işgal ettikleri yerler taarruza devam edf'n kıta 
den atılacaktır " lanmız Alınan:kuvvetleri· 

Genera~ mUstnkbel ha ni dört yerden atıpış va 
rekAt ve karargahının ye büyük çapta malzeme ele 
ri hakkında beyanatta liu ı· geçirmiştir. 
ltınmaktan istinkaf eyle Alman tebliği 
miştir. 

..;;;:E~k.;..m_e_k~f i-at~I a_r_ı_ Bertin 4. A. A. - Al· 
men tebliği : 

Fiat Mürakabe Komisyll· Doğu: ceph&Jinin mer· 
nu kararları kezinde ço" şiıi.detli soğuk 

1-Koruma v ·1gisiııin hır dolayısile askeı·t f ıali 

z z sa F" mm:: 'Ptl'F.113 G , ..... ,_!'\& 

Gayri Menkul emlak istimlaki 
Reyhani ye Belediye Reisliğieden . 

Kazası Reyhaniye Mıntakası Meruş 
Parsel Cinsi M(,sabası Takdiredilen ı 

No. Hr. M 2 Lira Maliki 

1 Ev Vd tarla 49 5405 547 Mustafa Keyyali oğlu Derviş 
metCemil 

2 Tarla 61 9478 435 Bu dahi 
3 " 15 9323 105 P.u dahi 
4 ,, 39 7426 280 Bu dahi t (,efll1 

7 Ev ve tarla 42 2462 314 Mahmet derviş Keyyali oğlu mehll16 

8 Bahçe 24 3067 170 Nikola Hindiye oğfo Refail 
9 " 34 6639 230 " " 

10 ,, 45 7435 300 ,. ,, 
11 Ev ve Tarla 134 2450 1000 ,, ,, 
12 Tarla veev 100 480 150 Sait Keyvali oğ u eşref ~~ 

Q!?? ~--~~~-· ......,www~ ~o. 'IPi~~~--

Re:/ıdOİye Belediy Riyasetinden 
Kazası Reyhan iye 
Mıntakası Çayır asker 

Parsel Cinsi .Mıntakası Takdir edilen 
No. Hr. ~1.2 Liı·a Maliki 

1 Tar1 ~ 10 527 70 Ermeni Muhacir' Nans::ıl Ufisi 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 

Hurniye 
,, 41 736 284 " 
" 25 6507 182 

" 27Ev 18980 248 ., 
23 bV 1 7707 320 ,. 
'fal'la 55 8629 392 " 
Bahr~ ve 
Tarla 59 5629 5'00 " 
Tar hl 18 3625 200 Memet oğulları 

. Ş:ıbSfJ 
Ztıkeriy.ı veres~ ----

Reyhaniye Belediye Reisliğinden : 
Kazası : Reyhaniy ı Mıntakası Hanbesin 
Parsel Cinsi Mesahası Takdir edilen 
No. Hr. M2. Lira 

1 7 bin ağaç 154 4221 24 O 
zeytin tarla 

2 40 ağaç "'zeytin 258 2597 1910 
ve Tarla 

6 Tar. ve bina 00 1223 250 
. . aerfJ18' 

1344 hisseden 402 bıss~sı 57 tıi~ 
de o. Ali ve Abdillkadır, l{ö86 ~t 
si Hasan Köse o. Mustafa , ~ "aJ 
met o. Abdullah kızı Fal~~ 
se veresesi lbrahim Abdu ısOJB!I ~ 
kızı Asya ve AbJullab 0~ 0 • ~ ~ı· 
resesi ve Ibrahim Hana~ 0 isl•~ııf 

kaldınlması dolayışile 3· yet topçu ateşile ve keşif 
ı-942 tarihinden itiba kollarının faaliyetine inbi il 
ren 950 gramlık bir ekme sar eylemiştir. Cenupta 
ğin 15kuruşa ve72 kiloluk şiddetli dilşman taarruzla· 

1 

·Devlet Ziraat lş1etmeleri kurumu namın manafıi umumiye ba.kımın ~li \flJ r 
kine karar verilen gııyri me ırnkul erio v.ısıflarile belediye heyelı .v~ 0

4" cıı••':i" 
tarafında takdiredile.1 kiymııtleri yukarıd ı gösterilmiştir. M"!zkur ıstını~ . ce tet oıı 
lesine ve takdiredilen bedele itiraz edenlerrn itirazı beledıye mec~~';yal 1 tıJ' 
olunmuş ve varit görülmediğindeo r..!dde iilmii Vda m reci kararı da 1

10ııı ~ıf· 
sek mttkamınca tasvitp .ve tastik{>lu unuş ve kt!yfıyet ik<irnetgahlaı 1 ~0310ıaıııJJ1'ııs' 
mm mal sahiplerine·veya vekillerine o ıbeş günlük ihturnamP.lerlı-i te? ığ 80 -1e ~-· 
Ancak vefatları dolayisile veresdP.ri mıılı1'1l olnl!llığıııddn tesbit edıJern~uıı ol• 1 İJ çuval un 1450 kuruşa rı çok ağır kayıplarla püs 

2 - Kepeğin bir kilo· kUrtillmilşlUr. Şimal Afri ! 
sunun toptan 7 kuruşa sa · kasında iki taraf arasında 
Wmasıca J arar Vt\rilmiş şiddetli devriye faaliyeti ol ı 
olduğu iHln olunur. muştur. Multa adasındaki 

HALKTA hıgiJiz tayyare meydanları 
bombardıman edilerek a· 

Bu akşam 2 film Türkçe ğır h3sarlar yapılmış, bura 
sözlü Rus-Japon hurbi ve larda yangın ve infilAkhır 

lnkilApçı geııçlik olmuştur. 

Gündüzde 
Bu akşam iki fih:P ö)mi· 
yen valslar ve Karamnço 
~-etesi fırsatı kaçırmayın 

1 t şriyat Miidürii 

1 
SELıM ÇE! ,E K 

C. H. P. Mat/ aasi Anbıkva 

•metgahlan bilinmeyen mal sahiplerine ihturmıme tevdi ve teblıği rnJıtl ... hıl ·o ı:r 
mışl_ır. . 10riı:J1 ııel'I 
. Bınaenaleyh adresleri ve ikam lg ıhları •r.ı lıi n hulunrn :1yan mal :;ahtPt geııe 3rıJ" 
ıU\n tarıhinden ittıaren -bir ay !çind~ usul i ıh r~.; ıd~ e !erindeki vdra~9 ıı ııı'" ~ 
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