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lllnların her kellrr.1ı1-
alnden 5 kuru, alınır. 

Ocret pefindlr •· 
00n0 geçen taaydeP 
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. E U 

ıı·· ASKERLERE KIŞLIK 

b l d EŞYA ~UPLı\.NJYOH 
U arasın Q BerlinSa.a.·Doğuceph&Sin· 

S deki askerlPre kışlık gaye 
'.. iddetli soğuklardan kırılan cek toplanması son hızını 

aJrnıştır. Şimdiye kadar 
raylar y·üzünden bir fren toplamm eşya 32 milyon 

kazası Old U 
parçayı bulmuştur. Bunlar 

şılınıştır. 
dan 12 milyon parçasını 
kürklü palis:gibi sıcak tuta 

Japonlar 
Singapu 
ru alır 
/arsa 

Rus-Japon mü 
nasebah 

Tokyo 5 A.A.- Japon' 
sözcüsü Rus-Japon müna J 

sebatı hakkında şunları 
söylemişti .... 

V t1şiugton anlaşması 

Atıkara 5 A.A.-.Hay· ' 
~'Paşadan külkarak An 

raya gitm~kte olan yol· 
il ~treni Malıköyle yeni 

' ıı lirasında deruyman 
~~ ve tren yoldan ;ı· 
~·k dört vagon devril· 
'ır Bu kcızada yolcu· 

Diğer tarnfıaıı Ankara 
He Kayseri urı.sında ya 
ğdn şiddetlı karları1an hu 
sul ~ gden çığlar muhte· 
lif noktalarda hir çok ray 
lann kırılmasına SAbep ol 
muş oldu~und:ın kırılan 
rayların ekiplt.r tarafından 
d rhal değiştirihnAsine baş 
laıımışıır. Evvelden göriıl 

mesi imkanı olmıyan bu 
durum karşısında trenle
rin süıati azaltılmış oldu 
ğunda:ı yolcu kutarla11 te 
ahlıürle gelmektedir. 

cak·elbise-ler te~kil etmekte r 
olup bunlae l.ı...>O \Tagonla 

Amerikadan 
Rusyaya yar
dım yolu ke

silecek 

-hakkı da henüz rHSrni 4eb· 
!iği yoktur. Bu itibarle bu 
huiustu şimd· tefsiı·lerde 

bulunma mevsinısizdir. 
-Rusyı: Japonyaya karşı sa
vaşa girerse o zamLn du
rum başkalaşacaktır. 

td 24 kişi hafıf yaralı 
, ır hepsi de ayakta· 
· Bu kaza yüziinden 
~Un llaydarpaşadan 
lcarıya tren tıareket 

~.ellıiştir. Kazanın şid. 
~ı soğuklar yi.izilnden 
'ti ~tı raylcrJan ilorfgel 
~tahkikattan anla 

~illı Şefimizle 
1 

. 9an Kralı rasında 
ıl ~ 

\ıı llkara 5 A.A.--Af-
l l\raJ, Haşmetli l\Ieh· 
Zahirh<ının •annesinin 

\~G dolayısile Milli Şe 
\ı. Cümhurreisi ismet 

~ U Krttlı le1graf1a taıi · 
~flliş v.J bu taziyeye 
~ kur c vahı g~lmiştir. 
~Gyük Millet 

~eclisinde 
~erler kanunu de 
\ ğiştiriliyor 
llkara 5 A.A.- lHi· 
~ ~1illt,t Meclisi bugün 

tnış ve gündemin• 
\ltıaddelcrin müzake· 
• devam eylemiştir. 
~t·d 

et a Noterler kımunu 
~zı maddelerini de· 

kanun Ulyıhasının 
~~eresine başlanmış 
le kanunun iki mad· 
~rar Encümene ia· 

~:ı~iştir. Kanunda 
'1~rın siyasi partilere 
~)eceği, seçim fdali

\16 \re siyatıt neşriyat
~lltıamıyacağı, başka· 
\ ~efalet tdemiyeceğ'i 
~Yunlarına iştirak 
~~1~lik ücretinden hiç 

~hine feragat e<le· 
i hakkındK hüküm 

't~ a r d 'ı r. Recep 
Noterlerin siyası 

~ "' ğ' '!ıııremiyece ı ve 
h ~lerine karışernıya 
ilkkındaki kaydiu 

~ llıasını teklif eyi"'· 
bu teklif kubul e· 

Suriyede 

Pahalılık vaziyati 
artıyor 

... on P"Sta ile gelen Su 
l'iye gazetelerinin haber ver 
dığine göre, Suriyede paha 
lılık ve sıkıntı gün w·ı;lik
çe duha çok aı lmaktudır. 
Bu:arada el'eıine.fmııt ge 
çen nıulılt·kirler cit• ha kın 
ihtiyaç rn.ı.ddelerine ait yi 
yeceklerio fıatlurını durma 
dan ytlkse1tmektedirleı. 
Mahalli lıükfimt-t muhtekir 
lne karşı ş'ddetli bir mü· 
cadele açmış ve bunlı1rı as
keıi nıabkeırelere ve eneği 
karar altına a.mıştır. Pıya 

sada hemen biç pirınç kal
mamış ve kurban bayra 
mında halkın pirinç tedarik 
etmes' mümkün o1 manıış· 

hr. Hükfimet -salıunuu ki 
losuna 110 • kuruş mtrh 
koymuş ise de Lu fıallarl .l 
çarşıdan sabun tedariki im 
kansızdır. Diğer bütün 
maddeler de ayııi şekılde 
dir ve çok yüksek fiutla· 
ra güçlükle ledarık edıle· 

bilmektedir. 

Gazetelerin en çok şi 
kayel ettikleri pahalılıktan 
biri de doktor muayt'ne 
ücretleridir. Doldorlar ınu 
aye e ücreti olardk 20 li· 
ra alnıaktadu lar. Bu hal 
fakir hastularuı kendılerini 
muayene ettirrnelttrine im
bin vermemektedir. Gı ze
te!er hüktlrnelın buna da 
akla yatan bir narh kO) mu 
smı istemektPdirJe ... 

doğu cephesine yollanmış· 
tır. 

Bulgaristanda 
MEMURLARIN SERVE 

Ti INCELE~l YOH 
Sof ya 5 A. f\ ,- Bulgar 

hükQnle i memurlar ttra· 
sındaki rüşvetçiliğ · karşı 

şiddetle mUcadelP. için ö· 
rıemlı tedbiri r olmak üze 
e l.ıir kanun lilyıba ı ha 
zırJamıştır. Bu kanuna gö 
re mdmurıarm me.Ji dııru 

mu ve g~lir kaynakları kon 
trol edilecek yolsuz kaza 
nıli:ln sorvetler mü 'ldere 
edileceği gibi bu gibiler 
hakkında şiddeHi cezalar 
verilecektir. 

ALM \N H \RICIYE Nı\
lJIHJ ~\1ACAIUST \NDı\ 

Uıdrıp şte 6 \. A. 
AJmun Har ci 1 Nazırı Fon 
Hihh uf rop bugün bu .,da 
beklan-n~ktfdir. Fon Hib· 
bentrop cumn' gününe ka
dH Rud p şted~ k.ıtar.11k v~ 
iki hükOrneti ilgi 'ıırlireıı 
bütün jşJer üzerinde Mucar 
devlet adamlarile görüşe 
ceklir. 

RUS CEPH~l DE 
Moskov~ ""5 A.A -

Yeni mrvzilerini tahkime 
çalışan Alrnuulara karşı 
hUcumlam dt-vıırn edılmiş 
ve ağır kayıp1dl' vordıril 
nıiştir. 

Dün ye:-ı'den bir ktıç 
kasaba geri alınmıştır. 
14 Alman ta yaresi düşü 
rillmüştiır. 

Japonlar 
memnun 
iLK HEDEF SıNGAPLR 

MUŞ 
Tokyo 5 A.ı\.-Manil 

lama ışg1lini inceryfHı 
bütiin Japon hasını bundan 
biiyük bir memnuniyet a
çıldamakta ve hemen hep 
bir dilde'l~ şunları yaz
maktadırlar· 

"Bundan ısonrct ilk hu· 
def Singapur.!ur. ı g 
purıı mil'e ı~ıp h.ık Do· 
ğudaki lngifz Sörnürge1eri 
işr;al edılecek t1e bur.ıda 

ı k1 Anglosakson hakiın ye· 
ti ~ok tdilccekl1 '(. 

Ve bu hal hem Rus
ya ve hem müttefik
leri için f elak~tli 

bir hadise olacaktır 
Lonıin 5 A. A. -

" DAyli Meyl!,, gazetesinin 
askeri vazarı yazıyor : 

YALA LANAN BiR JA
PON IDDlASl 

Vaşington 5 A.A.-Ma 
ııillanın işgali es asında 
J.ıpouJar 25 Amerll{an de
niz altısı ile 17 destroye 
ri de ele ge<.;irdiklerini ililn 
etmişlerdir. Bu h-ıber Ame 
rikan Bahriye ... nazareti ta 
rafından ydlanlunmaktadır. 

" Miittefiklerin Pas:fik 
teki bozgunluğu Rusya 
için olduğu kadar mütte
fikleri için uğır bir darbe 
olacaktır. Singapurun el
den çıkması }almz Gt!neral 
Veyvil için değil, Mareşal 
Timoçenku için de fela dt 
lt hir hadise sayılır. Çtin 
kii Singapuruu Japonların 
elıne g çrnesi Ameri kndırn 
Ru~Y"Ya yapılan yardım 
yolunu kapıyacağı gibi lı 

pr>nl:l'·m Sibiry ya hücu
muna yol açacaktır. Bu 
itibarla her ne olur ~a olsun 

BİR YALANLANMA 

1 Berli~~~~.- Doğu 

Singapuru muhafaza etmek 
·gerektır. Zira bu k· yıp O 
mit Burnu yolile Uzqk do 
ğuya yapılan fogiliz yardı- '
mım da zoıJ:.ştır: caktır. 

ş·mdi J tponların başlı 
c her fi ·ngapuru ele 
~eçirmektır. Bir kisım in
suıılar Çn asker1eriniı> ·in 
giliz toprağma g rrnesini_ 
hoş gö 01em'şlerdır Bu 
düşünce )Janlıştır. Çünkü 
bu suretle General Veyvi
Jin durumu kuvvet!enmiş 

buluıuyo:-. Çn- ıy Şı-k 

in t>n s ı;me kıtalaı ı şimdi 
lng'liz kuvvellerile beraber 
Hindistanı müdafaa e lecck 
lerdir. 

cephesine gönderilmekte olan 
Almıt ı nskerleriniıı,lu:reke• 
tine mani olmak içın Al 
man kadınlam:un numayiş 
yaptığı Ye trenlerin ttllına 
yattıkları hakkındaki Ingi 
liz ·kaynaklarından yayılan 
haberler Bertin- radyosu 
tarafından gülünç . bir yu· _ 
lan olarak hrvsif olunmak 

SON DEKIKA 

Finlandiya 
Barışmı istiyor? 
Stokholm 6 A.A.-Ve 

rilen haberi re göre, şid 
detli ve korkunç ;bir so 
vuğa rnğmeıı Ruslar "Fin· 
landiya cephesinde şiddet-
li bir 1aurruza geçmiş ve 
to(>\:ulnr Fiu Mevzilerini 
al .. ş altına almış bulunu· 
yor. 

Bazı gaz teler ·Finhm 
diyauın tratejik hedefe 
vardığım ve Finlandiyanın 
artık barış ist~ruekte olda 
ğunu yazmakta 21 Alman 
uskeriııin FinliJer tarafın B t.tvyıı 5 A. A. -

Guzfltele Fil pin!erdeki Ja· 
poıı oıuvdffokiyet erind n 
bı:ıhseJerken. nıüllefiklerin 
Fıl'pin.erle Malezy'lyı mu 
vcikkül l>ir z lman 'çin tar 
keylediklerini ve zumnnı:ı 
muttef klcr lelıine çalıştıgı 

ltı ,).ii·i liti 
m •ktedir. 

l i . 1 

oı f ..tkut Japony .mın .F'el .! 
menk llindi...tanını işgdli 
nın şiddetle ö ılenmesi lazım 
g .d ğini, z· ra bu takdirdPö· 
n m li 1lk maddöleriıı Japon 
y ımn el.ne geçrnesi yu uu 
d n sav ışın c;ok uzua sur; 
c ğıni ) .• zmaktadırlar. 

KIHI\1Dı\ HUSL!\R 
IL~RLIYOR 

foskova 6 A. A. 
Hesmi makamlara gd 

Jen haberJert gör }{us ordu 
lnrı Kırımtin 45 k lo u tre 
k ada.. • • · e niş e ıf r. 1os· 
k0 .. ıd ~k . 'j • iJ ıedefJeriıı 
boıııb rdınrn ı edildiği hak 
krnd kı Al ll lO\ haberleri 
t{us 'm n mdanlığı tarafın· 

dıın )i.h ı l nmaktadır •• 
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Şundan Bundan 
Spor; bizde, çok eski 

~ve ulusal bir benimsek ol 
• makla bera~r, Cijmhuri 
7yet devrimine kadar disip 
linsiz, başı boş kaJmıştı. 
Onu gerçin ve sağlam yö 
netime:Cümhuriyet çevirdi. 

~Özel yasalar) arla spora u 
, 'lusaJ karakterini, yine 
Cı1mhuriyet kaza.ııdırdı, 
gün ~eçtikÇt1 spor, yurdu· 
muzun dört çevresine ya· 
yıhyor. Hu gün en büyük 

~şehrimizden, en kilçük 
kôylerimize kadar spor ku 
raklan yerJeştiriliyor. 

Terbiye ve kültür işle 
rinde zorlııycılık b~klemek 
tense, sevdirmek ve ısın 

dırmak prensibini tutmak 
~dıha yararlı olur sanırım. 
Çünkü; bu işe zorluk dam 
gası yapıştırılmaktansa, o 
işi berkesin içten gelen 
bir istekle sevip, om.ı sarıl 
nuısı ve benimsiyerek ısın 

'· ması daha karlı sonuçlar 
. verir, böylece de belli bq 
lı amaca doğru yürünmesi 
kolaylaşır. 

Sporun, gerçek konağı 
yurdumuz iken, Cilmburi· 
yelten önceki elltu-in spo 
ru iyi tutmaması ve kafa· 
ların spor anlamanı iyi 
kavnyanıaması yüzünden 
bu t ski 1'Urk malı spor 
yad ellere geçmiş, oralar· 
da daha çok sıcak kucak 
bulduğundan sporun I i· 
liz malı olarak tanınma· 
sına s lbep olmuştur. Hal 
bu ki: sporun anayurdu 
ve özel kaynağı 1 ürk ulu 
su ve Türk eli olduğunu 
A vrupahların " Türk ka· 
dar gilçJU " deyimi belge 
lendirir. 

Yurdumuzda, Cilm~uri 
yelle beraber beliren "da 
ha üstün, daha ileri Tür· 
1ri,)'e ,, iq~i; kij~ük büyük 
hepimizin' 'hiçbir zorluk 
duymadan sporu benimse 
mekliğimizle gerçekleş 
cektir. 

v. ta .. daş ! spora koş! 
Ş. OGUZ 

Hukuk i~leri Mü 
dürü geldi 

iki ay izinli ol ~m Hu· 
kuk işleri Mildilril Ekre 
min mezuniyeti bitmiş ve 
dün Şf!hrimize gelerek va 
zifesine başlamıştır 

MUGLADA ZELZELE 
Ankara 5 A.A. - Bu 

gece Muğladu iki defa 
şiddetli yer sansmlısı ol· 
muştur. Sarsıntılar devam 
etmektedir. Hasar yoktur. 

Toplantıya davet 
Antakya ~bir Ki i\bi\ 

Riyasetınden: 
Ruznaınede yazılı ı,usu 

satı mUuıkere etm~k . \lze· 
re umumi heyet l\~tımaı 
yapıhıcağınuan sayın aza· 
ların 10 son klnun 94~ 
tarihine mü .. adif cumartesı 
saat 15 te klilp salonw:ıda 

Res"li tebliğlei 

Alman tebliği 
Herlin 5 A.A .- Al· 

man tebliAi: Doğu ç.epheai· 
nin orta lriımainde ,dUşma 
nın taarruz hareketi mu 
vaffkiyetla tnlenrniştir. 

Diğer kesimlerde mevzii 
hareketler olmuştur. At 
!antik denizinde 20 bin ton 
hacmindeki 4 '1ngiliz ge· 
naisi batırılmış, hava ea
-Yaşlarıuda 5 4ıgiliz .tayyre· 
si düşilrUlmUştür. 

Rus tebliği 
Moskova S A.A -Rus 

tebliği: Dün 'Ye gece bütün 
cepheleNJe kıtalanmız dU' 
mania çarpışmış1aıdır. Bu 
Mvaşlarda 13 Alman taY. 
yaresi düşürülmüş, 3 zırh· 
lı otomobil, 400 vağon 
tahrip edilmiştir. Cephe· 
den v~rilen haberlere gö 
re, Kırım~ki cephed• do 
uanmanın ynrdimile hare
ket eden kıtalatımız Sivaı 
topol ü°ıcrine yapılan Al.:_ 
nıap baikıaını azaltmak 
için g11yret sarfeylemekt& 
dir Henüz teımanılanma· 
yan ilk rakamlura göre, 
Keıç cephesinde 10 binden 
fazla ~lman subayı va ı. 

Gayri Menkul emlak istimlaki 
Bttyhaniye Belediye reisliğmden 
Kazası : Reyhaniye 
Mıntakası : Salihiye ( Salihçe 
Parsel Cinsi Mesahası Takdir edilen 
No. Hr. M2. Lira Kr. Maliki __.-:" ıııel 
1 farla 44 6158 245 Ahmet Bermede o. Mal 
2 ,, 146 2241 1022 Bu dahi 
3 ,, 47 6847 336 " " 
5 " 9 9131 70 " " 
6 " 2'1.75 1 66 " " 
7 ,, 150 lO ,, ,, 

~ " - 100 msrn 7 ;._,.;.t;ıı~:aaı~;.a»~~ 
Rey.haniye Belediye Reistiğinden: 
Kaza ı : Re haniy 
Msotakas : T elebdal ( Abdalhüyük ) 
Par~l Cinsi Mesabası Tukdir edilen 

• nlikleri No. Hr. M2. f jra 
~--- - ~erı 

1 Tarla 96 7461 665 

14 Tarla 74 3188 530 

Reyhaniye Belediye 
Kazası Reyhaniye 

Riyasetinden . 
Mantakası T elkrat «Telli• 

24 hisse ıcıbarile 2 şt .t\l 
si Ahdulsettar Tatar ~· 
lamet ve Oomtın .o. · 1cıt.J 
ve Maksut Memet ~: !. 
ve Hıtbibullah Genç Ah111et 
2 şer hissesi Hacı ttiıı o-
oğlu Ismail ve Kalbe ğhl 
ve Ahmet ve Selamet 0 

met veresesi. . . Nanssl 
Ermeni rnuhacırlen 
mtıssili Burnye 

eri öldürülmllştUr. 1 Parsel Cinsi Mesahasi Takdir eJilen 
Merkezde Mojaı&ketki No. Hr. M.2 Lira Maliki 

dokuzuncu Alman 1 koli ı Tarla 228 808 1596 
ordusuna karşı harekete 2 Ev ve tarla 35 4332 345 

Ahmet Berrnede oıllu mustaf8 

" " 
başlanmıjbr. llk • hazırlık.. 3 Tarla 47 555 329 

,, 

" " 
,, 

o1mak üzere Ruı topçuau 4 ,, 17 9929 126 ,, ., 
bu şehre şiddetli bir talı ..._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiöiiim~~~-=-:;::::;;;;;;:;;;;;..;~;;;:::o::;;;;;;::;:;=__.= ..... 

., 

rip ateşi açmıştır. Son taar Reyhaniye Belediye Reisliğieden 
Buhurlu ru!_ Cll_!Pa akşamı başla· Kazası : Reyhaniye Mıntakasi 

mıştır. Pars'!l Cinsi Mt:aabası Takdiredilen 
Japon tebliği No. Hr. M.2 Lira__ Maliki .-- ssli~ 

ı Tarla 173 6515 1220 10 hisseden 3 his~.Msi Şe)~eeih 
Tokyo 5 A.A -Filipin- evlitları Necip ltefet ve 

lerde bir çok~:noktalarda diğer oğlu Neşet 
kırılanıt dUtman mukav!_ 

2 Kerpiçten3ev 
ve berdiden 
20 ev ve tarla 68 2935 730 Bu dahi 

metinden eonra~Japon kı 
talarının ileri hareketi 
devam etmektedir. Bilhaa 
sa cenuba dollru yilrllyilş 
bızlanmlflır. Malezyanın ba 
b abillerlne yeni asker 

-~Reyhaniye e:i:Ji;:R'iyaset:den .. ı'iL. 

çıkanlmışbr. 

BOLŞEViK HÜCUMLARI 
Roma S A.A.- Popo 

lo Ditalya gazetesinin Le· 
ııingarad ceph~lindeki mu 
babiri burada Boışe'fikle· 
rini anlatırken diyorki: 

"-Bolljevik hücumları 
insanlardan vUcüde gelmiş 
insan çığlarından mü~~k- 'ı 
keptir. Bu bölgede muda· 
faada bulumm Almanlar in 
san -yücudleriuden teşekkqt l 
eden yığınları kendilerine I 
siper yapmaktadırJur. t 

™' l'ieşriyat Mtldürü 
SELıM ÇELENK 

r.. H. P. M.ıtLaesı Anhıkva 
bulunma1arı rica olunur. 

RUZNAME 
1-942 yıJmn ait büt· 

çenin taS<iık ve kabulü, 
2- Hesabı k:ıt:nin ka· 

bulU ve ıdare heyetinin 
ibrası, 

3-Yeni idare heyeti 
azalaımın ve mürakipleai 
Din intihabı 

Kazası Reyhan iye 
Mmtakası Vazvaza 

Parsel Cinai Mmtakası Takdir edilen 
No. Hr. M.2 Li a _.:.:.fv.:.:la;:._li;:._k_i ----:-

1 Tarla 238 4763 1670 Tv ernec Bernıe<le 
2 ,, 65 9 150 462 Bu dah~ 
3 Evve tarla 33 9515 373 Bu dahı ;;l 
S Sulu Tarla 7 9264 60 Bu d rıht . kırııı11d8~ 4 
Devlet Zitaat Iş!etmelerı kurumu ıa ıı ı mıınafo umumıy'" L>ıı va ettll 01.ı 

kin~ karar v ~riten g ıyri m .... ı nKJ 1 1 i ı v ı ·ıf ar 1" b-''ed ye hey 1 tin1t41.C tJ. 
tarafında tal\diredilen kiym ll ·rı yLJkı.ı ıd ı gö::> erı nıştir. \J ·zkfi · ıs~ s 11CJl 

•t• ı. J , ı · 111 ,, ııY lesint:3 ve talcdiredilen bad-3\e ıtirııı Ll ~ıı e· ıı ı ır.ız u uı e dl ,ı r1J 
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