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BE.LEDİYE MECLİSİ 
ÇALIŞMA YA BAŞLADI 

............... 
ı Başvekilimizin : 
• radyoda konuşması • 
: Başvekilimiz Or. Refik ı 
• Saydamın pazar günü saat • 
f 20,30 da Ankara radyosunda f 
• yaptatı konu,ma şehirli v~ • 
• köylümüz üzerinde derin te .• 
• sirler yapmıf ~ ve büyük bir f 

M ulıtelif meseleler konuşuldu ::::~:~:
1

::'.::..ı 
to /

Adana R~letli_ı•e Meclı'sı' dı~ın sa"'t 14.30 da Sovyet Cebhesi 1 ı .. son madde.11i teşkil l!Jen Belecl~ııe intilıap şubeleri 
'P anmışlır Be p /"k . m l · ş mac ae ı · rıızuanıeyı teşkil eJen lı'1.kkmdaki rl.ıJa!el teklıji konuşularak, bu işit g~· 
ue •l•r fu il d a t h kk ' ı ar arasın a mıinakale, de/161 ai· 

a ı a · zncla l b kı:ı· d 
1 

• mu ıase e le • ı, ı , kanara mıistalı · 
em erı ücreti • 'l ki/ . • ne aı le ı , yoksul asker aileleri 

çen yılki usulün tatbiki muu11/ık görülmüşliir. Diler 

tara/lan şelıir lıududunıın taslıilıi için fıerilen takrir 
ıçın ç a l r ş t l le/ . ı r ı a c a k memura aitti Bu mese• mıizaker• edilerek kanrınlt1r ve imar tezyin enci1· 

•rzn letlciki Bütçe encümenine havale ~dilmiş t•e meninin tetkikine lıav11lesi kararlaştırılmıştır. 

... 
~ ,,,. 

Uzakıarkta 
1

mühim bir merkez; Hong-Kong 
leıı· Ahıı~bara : 2 ( R. G. ) - Ge- s . 

a erler " • 
radyoa b ~ gore • Singapur ' ıngapur 
den 

6 
~ 

1 
ugün sebep bildiı me· 

nı o arak·suamuıtur. 
Nevyark-· 2 h b• d •• riy.e -· · ( a_ a. ) - Balı- ar ı 

töre n~rlı~anın , resmi. tebliQ'ine un 
nıen~ IDerı~anın Paıif ık filoıuııa 
l>Ohların ~mıler ve ... uçaklar J•· b ı d 
lırına bir :rşat ve~Cılbert ada· aş a ) . 
vafbkiyetl" ~ııkın yapmış ve mu 
ralt t . 1 arclıetlerde buluna. 
On b~,,. ... •••betler kaydetmiştir . 
- .ır ~ l'\lllerıL:an . ta}•yar<-si do-n· 
.. •etllıfhr . ·• 

Bata,,y a . · 2 ( 
terin s· ·· ı. a. )- Ror· 
diriyor1~';fnurda\<i muhabiri bil
haıara • b fapur adasının mu
J•~onı:'ri~ ~Ş!a~ıftır · Malezyada 
Ya kıt 1 o~uşcn bütün Britan· 

• arı fimd' ı ı 
mevcut tıb· . 1 

• op anmıştır. Bu 
500 kilo ıi bıldırilcmcı. . Fakat 
elaa bıa mtdlr, icara hüyüklü~ünde 

• ayı -d kuvvet mu afaa edecek 
ve maJ:ı.e · } 

dutu mulıakka menın ıcaaplı ol: 
800 m t L:tır · Bazı yerlerı 

c re ge . r~· ' lıore b ~ nıı ıa; ınde olan Ja • 
Oaazından _ 

Jııponlar ü l- _ yapılacak hucum 
bile çok ~ unl~k; t.emin (etseler 
teıebbüı ~~ bır:-ı~tır · Böyle bir 
hiiyük k • um_edenler için çok 

- 8}ıplar v 
ıarnın · - ermeden hiç bir 

T 
.~uvaffak olamaz . 

OllyO • 2 (" • 
heden ılın · • .. a ..• 8 • ) - Cep-
s. •ntıon hab ı .. .. 
ınaapu ... er ere oore 

• r muh b ·• ' 
Motorlu J are eıi batlamıştır. 
pur •d ıtpon kuvvetleri Siııga. 

aııne dnJ\. · ı Yare ..,.ıu ı erlerken tay-
depol:~\?~nla_rı, kışlalar ' petrol 
taaslı a k et munakale yolları gibi 
ve t s er hedeflerde tan are 

opçu taraf ıııdan"b b 
•diliyor "" • om ardıman 
f . uuşmanın hav "d 
aa11 chemm· . t • . a mu a-

l} e sızdır 
Tokyo • 2 ( · 

lu bu ·· • a. a. ) -- Japon. 
tir Jun_ J•hure Bahruye girmiş-

. nculcr fehre g' d ~. 
burasının tam .

1 
b ır ıgı valut 

dutunu iÖrc.lü~:• e oşaltılmış ol
tan başa al 1 •• ~ahalleler baı
aapur harp e~ er ıçınde idi . Sin-

ımanında ve l' 
dolaplımnda çıkan b' ıman 

J t ır çok yan 
aın a ı•ra llatıru aarayınd ... 
rüUiyor . 811 ao-

Tok)'O : 2 ( a a ) D . . . - um. 
•ıansının bildirdiğine göre j eı 
hava kuvvetleri dün s· ' apon 
'd ıngapura 

ıı detti Lir ıkın ya)tmıştır . Bu 

~kıftda 50,000 tonluk Jngiliz yüLer 
~·~vuzu bat~tılmıştır . Yapılan ke· 

1

• uçuşları bunların battı~ıııı te
Yıd elmiır H 
ihtiluf ır. avuı Çın - Japon 
den '. başlndı~ı zaman İngiltere· 
nı Sıngapura i~tirilmi•ti Bı·r 

any d k' J .. · · ınıy 1 
a, 1 apon kıtaları Mol-

e yaıdıtmı•tır B 1 . 

Mulmey dün 
Japonlara geçti 

Japonya barlclye 
aaıırıaıa beyanatı 

Japonlara göre 
Jahore Bahru 

dün işgal edildi ...... .. .... 
J Japon adalarına f 
ı Amerikalıların ı 
ı ı 
ı büyük baskını : 
ı ı ...... .. .... 

SINGAPUR RADYOSU 
BiRDENBiRE SUS1 U 

dakikada gelen bir telgraf Mol
meyin Japonlar taı af ından zapte
dildiğini bildiriyor . 

Tukyo : 2 ( a. a. ) - lmpa
ratorluk tebliği : Japon tayyare· 
teri dün akşam Jalıur boğu.ı kı· 
yalarına varmıştır. Jt1pon kuvvet
leri Siyam hududundan itibaren 
25 günde 600 kilometre yol aldı. 
ve 150 tankla zıı hlı otomobil ve 
330 top, 360 otomobil ve kam· 
yon ve ba~ka malıeme ele ge
çirdi. 

Tokyo : 2 ( a. a. ) - Harİ· 
ciye naz.arı Müsyö Togo Singapu· 

ron itgalinden sonra Malcı.yada 
ııe gibi tedbirler alınacağını şöyle 
izah etmiştir : 

• 

iş Bankasının bir 
ikramiyesi Adanada 

- ( Son nutkumda hü~·ük 
Asya suvafının hayatı öııe~de 
oldu~uııu söylemiştim . ttu yalım: 

Asya milldlcrinin kurtuluşu bakı
mından değil ııyııi 1.amanda yeni 
bir dünya nizamı kurulmuı hu· 
susunda önemlidir. Singapururı İŞ· 

gali bu yolda esaslı Uir merhale 
olacaHır. Askeri vaziyete gelince: 
Japonya diğer bü.vük Mihver ciev· 
letlcrile ittifak etmiştir. Siyasi ve 
iktisadi tedbirler de alınmalıdır. 

Avrupa ile Doğu Aıya arasında

ki işbirliğinin gitgide sıkılaşaca~ı 

aç.aktır . 

Vaşington : 2 (a. a.) - Bir· 
!eşik devletler deniz ve hava bir
likleri Marşa! vr Jilbert adalarına 
bir baskın hücumu yapmışlardır. 
Hareket muvaffakiyetle net celen· 
miştir. Diişmanın askeri tesislerine 
tam isabetler kaydedilmiştir. Bu 
adalardaki limanlarda bulunan düş· 
man birliklerine de isabetler kay· 
dolunnıuştur. Bu harekele iştirak 
c!den deniz birlikleri arasında bir 
muharebe kruvazörü de bulunmuş
tur. Bu hareketten 11 Amerikan 
tayyaresi geri dönmemiştir. 

Tokyo : 2 (a. a.) - Yam:yu
rn Şimburm gazetesine göre Johor 
bo"tazının iki tarafında bir lopçu 
doellosu başlamıştır. 

Tokyo : 2 (a. a.) - Henuz 
teyid edilmeytn haberlere göre, 
Pankıyamak Japonlar tarafından 
işgal edilmiştir. 

Japon hava kuvvetleri _30 Son· 
kanunda Ambuan'dan sonra Murn 
adasında Kuyurug şehrinde ve 
Timur adasında bulunan düşman 
hava üslerine kitle halinde hücum· 
lar yapmışlardır. Banda denizinde 
yedi düşman tayyaresi düşürülmüş 
ve askeri tesisler tahrip olunmuş· 

{ Gerisl 2 nel sayfada l 

Har kof 
düşdü 
Baı zalerl 

. 
Hitler Bahar 
taarruzu· için 
160tümen 
ha~ırhyor 

Ankara : 2 (R. G.) - Ruslar 
bug-On Harkofu ita-al etmi4lcrdir. 
Bir Alman ~nırali kalp hastalı· 
tından ölmüştür. 

Alınanlar Yaz taarruıu için 
yüz atmıı tümenlik iki •ordu ha:ıır· 
lamaktadır. 

Londra : 2 (a. a.) - . Deyl 
Ekspresin askeri yaıarı "Hitler 
llkteşrin hattına sürüldü., başlıklı 
ince\emesin<lc diyorki : Kızılordu 
do2'tı ·cebhcsindeki Almıın müda· 
faa sisteminin bath bulundutu 
beş şehri tehdid ediyor. 

Bu şehirlerden Rijev, Viyaı· 
ma ve Orel çenlıter içindedir. 
Sovyet kıtaları bu şehirlerin hı 
mahallelerine : varmıştır. Ditcr iki 
şehrin, Kurs ve Harkof'un da bu 
ay içinde düşmesi bekl~niyor. 
Sonkrtnun, Ruslar için muvaffaki· 
yelle dolu hir ay olmuştur. Rus 
ordusu hatlarını bütün harp böl· 
ilesinde ilerletmiştir. 

Leningrad ve Sivaslopol mu
hasaradan r kurtarılmış ve Mosko· 
vayı t~hdid eden tehlike ortadan 
kaldırılmış, 1 Ukraynanın ıeniş en· 
düstri sahası düşmandan temizlen· 
mişlir. 

Rus başkumandanlıtının bü· 
yük stratejisi şimdi açıkca belir· 
miştir. Muttefikimiz, Alman ordu
sunu dört grupa ayırmak v• bun· 
lan birer birer yok etmek istiyor 
Bu rrupl r Leningrad, Simolensk, 
Harkof ve Azık - Harkof bötıe· 
terindeki Alman ordularıdır. Bu 
ordu ırupları arasında Jerin ke· 
dikler açılmıştır. Bunun da baş· 
lıca hatta düşmanın demiryolu 
münakalelerini altüst etmektir. 

Bertin : 2 (a. a.) - Sonka· 
nun sabahı Bolşevikler Sivastopol 
muhasara hattında Romenlerin tut· 
tuğu mevzilere taarruz etmek te· 
şebbüsünde bulunmt11laraır. Ka· 

ı Gerisl 2 ncl uy fada) 

Ark - Royal tahkikatı 
Lonclra : 2 (a.a.) - Zanne· 

dildi~ine iöre, Ark • Royal hadi
sesi heyeti kararını çarşamba ve
ya perşembe iÜnÜ bildirecektir. 

•n t . ... · u 'e ıran her 
eılım olma11 beki . NO -. A enıyer. 

T ' ~olu ıjanıına ıon 

Ankara : 2 ( Tilrlcııöıü muha· 

birinden ) - lı Bankuının kilçük 

tasarruf hesapları ilHanıiyesinin 

çekilişinde. 750 liralık ikramiyeyi 
Adanada 1555 sayılı hesap sahibi Eooelce hhrılan Ari • R•yal 
lraıanmııtır • 

Adana - lstanbul tren seterleri 
Adana katarının 

geçirdiği ha.fi! kaza 
lç Anaıl• ıluda tekrar şiddet

lenen kar fırtınaları .> üıünden tren 
seferleri yine bozulmuş, Kayseri
K o n ya hatlarının birltştikleri 

c Kardeşaeıti~i :> mevkiinJc üç 
gün e\'vel Adanadan hareket eden 
katar karlara:-gömülerek lokomo
tif hattan çıkmıştır . Bu katarda 
bulunan muhabirimizin Kardcşge
cliğinde kaza ver inrle yaptı~ı in· • 
celemeye göre, hiç bir hasar ol
mamıştır • 

imdada koşan trenler kazaya 
ugrayan katar yolcularını alarak 
Konya yolu üzerinden götürmüş· 

tür. Yüı.lerce işçi yolları temizle
melde metguldur . Vinçli vapon
larla hattan çıkan lokomotifin kur
taralmasına çalışılmalitadır . Bu 
mevkide hatları kapayan karlar 
bir buçuk metre irtifadadır . 

Kayaeı i - Erzurum tren yol
larında da muhtelif kat•rl8'rın şid-
detli ~ar fırtınalarından ve \'Ql
ların "8Jtınmış .ım11ınd•n ·ara 
iıt .. yenlarda kadıkları ÖQ'rcnilmit-

.tir . 
letanbuldari Ko.ıyayı ve Kon· 

yı Ereitliainden lıienra Çakmak 
iıtaıyonundan Hacılrırı'na kadar 
olan kııımlar görlllm~miş dere
cede kar tutmuıtur. K.ayıeri-Si· 
vas-Erzurum tarafları ise daha 
kaim kar tabakalarile örtüludür. 

Toroı sürat katarı ve Adana
Kayseri-Ankara treni ancak Kon
ya )'Olile aidebilmelaedir. Yolla
rın hutlin, yarın açılması be\.len: 
mektedir. 

Mısır Kabinesi 
istifa etti 

Ankıra : 2 ( R. G. ) - tffl. 
sır kabinesi iıtifa etmiı ve }'eni 
kabineyi k.urm•I• yine H6ae) in 
Sırn Paıı memur edilmiftir . Ka· 
bineye de Veft partiıine mensup 
na da bulunacaktır • 

Batan gemiler 
Berlin : 2 { a .a. ) - Alman 

denizaltıları Kıtnada sahili açık· 
larında bir torpido muhribi, Ce
bellüttarık yakınında bir korvet 
batırmışlardır. 

Saydamm nutku 
ve Almanya 
Bedin : 2 ( a. a. ) - Yarı 

resmi kaynaklardan bildiriliyor . 
Türkiye Başve\tilinin dün"ü nut
kurıdan çıkan mana Türk dıı po 
litikasında hiç bir deR'if;lclitin ol· 
madı~ıdır. Berlinde şu intiba git
tikçe daha ziyade kuvvetlenmek
tedir ki, Türkiye Batvekilinin liu 
demeci Tiirkryenin ma ıide oldut\a 
gibi kendi taraf11ılık siyasetinde 
ıabit bulundu~u olajini belirtiye. 
Bazı iç siyaset tedbiri ılmdıfı 
takdirde bun'ar hemen hemeu 
cepheler arasında bulunan TGr· 
kiyeyi anlaşmnlıiın dıfında tut· 
mak aımilı iıa"h olunıbUir . 

C. H. Partisinin 
okutacağı talebe 
Ankara : 2 {a.a.) - CRihü· 

riyet Hatk Partili ıdrfCI ıekreter· 
li~inden : lıtanbulöa çıkın bir 
~ubat 942 tarihli ba~ı rnetelertle 
Cumhuriyet Hıtlk Partisi t1tiiful· 
elan himaye edilmelc ihere ilim· 
leri Ünivenite dircktörlüfü tır.· 
fından tesbit edilmekte olan yllı· 
sele tahsil talebesinden mecbari 
hizmete tibi tutulmaları için ta· 
ahhilt ıenedi istenilmekte eldu· 
tuna ve Parti aenel aek1'9terllli• 
nin bu it hakkındı malilaıatı ~ 
lunmadıtını ılair .}'aırlır ıörlli. 

müttir. 
Ha.-Uki himaye isteyen w 

sayısı binlere balit olan talebe 
içinde hakikaten çalışkan ve yar• 
dı•• cid<ten mohtıç.. t>Ulunam.hn 
tefrik edilebUmelcri için taılWil 
dert'ccsinin en aııiı (Eyi> elma· 
11 hükumetle Parti araaınde ev· 
velce kararlaıtırılmıf e ... h fMl· 
tardır. Ve milletin pıraslle yetit· 
mele isteyen bir vıtandıta bu 111· 
darcık bir külfetia yüklotihnit ol
ması tabii ve zaruri aörilhatık 
ıazımdir. 

Ekmek kartları 
tevzi meselesi 

Barlçtea lebrlmlze gelea vataallaflar 
Şubat ayı ekmek kartlarile 

'azar gününden itibaren satııa 
başlanmıştır . Ekmek satııı çok 
muntazam bir ıekilde ce:-eyan et
mektedir. Belediye hariçten gelip 
de şehrimizde muvakkaten kala
cak olanlara kart verilmesi için 

üç tevzi bürosu kurmuıtur . Bun· 
!ardan birisi Yeni istaayonda, di
ğer ikiıi şehirdedir . Ay ıonuna 
doğru Mart ayı ekmek kartları 
tevi efunacaktır . Bu kartları al
mak için muhakkak ı;urelte nilf~ı 
teıkeresini ibrazı lfiıımdır. 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· • • 
1 Seybaa vuareu nat llarallau ! 
! Bomlıyoaa 8ıllllllndıa : ! • • 

iResmi Begannamel 
• 

1 - Ktırn• ltullanmalı hakkı •ncalı unu elmayıp j 
tltı lurundan elım•lı •atın almalı itiyatlındtı lf{,luntıta• ı . 
U.rındır. • 

2 · - EuinJ• a.z V•va k 1 ._ • ! • ,, fO unu o anuırdan ayrıCfll 1 
ı lıer~ almıı 6ulanonlar varaa bunları derhal Belediye• ! 
. y• ıad• ve mevcud un • t ı... b . 1 
ı . unu ıo• eren var •yıır•nanNyı • 

• 1• Vıldyet• •tevdi eJeceklerJ. ! . 
3 

ır. t 
! - Beyannameler •n •on 5 12f942 P•rfembe ı•nO İ ! •'ı1amı ıaat 11 Y• kadtır Vildy•t• t••lim edilmiı el· i 
. ma ıdır. i 
i . . 4 - Yulcarıdcı ı&terilen tarih• icatlar b•y•nnam•• ! 
i ""' v•rmey•n ve her luınıi bir ıurett• neaJinJ• u11 ! 
•. tutan ue • ..J_ le ! • •Ynı zamaftua art al•n a>al•ÜGfların wol#i 1 ! •ııanacai '11• unları muıadere etli/,,,.ftle hr11brr 1talitfi• i 
! rında •n alır ceza tat6ilr edilecelttir. i • • i Seyhan Val ist ! 
··•·~·•••+o• oo o· o·-••••·•••·••- ••••••• ·-••••"••e.t~~ , 



Memurlara dün 1 Okula devam etmeyen 
- Zamla birlikte -

maaşlari verildi 
Dün hemen bütün devlet cla

irclerin.!e çalışan memurlar yeni 
kanunla ya111lıın zamla Dirlikte 
fubat maaılarını almışlardır. Müs 
tahdcmlcr ay senu maaş aldığın· 
dan ayın yirmi altıniı günü şu

ltat aylıldarını z
0

amla birlikte ala· 
(l:aklardır. 

Mersinde kartla 
ekmek satışı 

Mersin : 2 (Türksözü muha· 
•irinden ) - Dündenberi şehri
mizde ekmek, kart ile verilmeğ'e 
ltaşlanmı~tır. Şubat ayına ait kart 
tarın da halka dağıtılmasına bele· 
diye ıalonunda iki iÜndenberi 
dıvam edilmektedir. 

Bu &urctle • ekmek işi yoluna 
~irm İl bulunmak tadır . Mahallele
rin bir çek yerlerinde ekmek da· 
fıtaıa yerleri açıl rı ış ·olduğundan 
furunların önünrle kalabalık he· 
men hemen kalmamıştır. Dün 
laazı kimıaler ekmek tevzi yerle
rini henüz bilmedildui cihetle 
fırınların önünde biraz fazlaca 
bulunıııYJlarsa da: bittabi bu, ilk 
tıfaya münhasır bulunmaktadır. 

Lig maçları 
Cumartesi ve Pazar 2ünleri 

hava müsaid olmadıkııulaıı Lir 
maçlarına devam edilmemiştir . 
Geri kalan maçlar önümüzdt'ki 
cumartesi ve paur günleri yaı)ı
lacıktır. 

l Olü ile evlenmiş 
Bul2ariatanda Perni~ 1.asaba· 

ıınd<t l\fariyka At . T oneva İs· 

mindc bir kadın kocası Kiril lv . 
Zag~f ve J.:ayınııtederi aleyhinde 
Sofya mahkemesinde bir dava 
açmıştır . Bu davaya göre , Ma
riyka kanuni iUrette birinci defa, 
Kiril Zaggf ile evlenmiş ve bu 
izdivaçtan bir çocukları •lmuştur. 
Evliler iyi geçinerek mesud yaşa 
mışlar , fakat bir gün kadın , 
evlenme evrakında kgca.ı Kiri! 
ile de~il , kocasının ölen kardeşi 
Stoyçe ile cvlendirildig-ini anla· 
111ııtır . 

Bunun üzerine Gaspwja Ma· 
riyka bu yanlıiın düzeltilmesini 
derhal kocasından istem iş , ko. 
Hil da müteaddit defalar tashih 
ıttirece~ini vadetmişie de vS.di· 
ni bir türlü yerine getirmemiştir. 

Bu sebeple kadın , aldatıldı· 

tını , dolandırıldığını ileri sürerek 
dava açmıştır . Davanın bugün
lerde bakılmasına başlanmıştır . 
Kujm şııhid •larak Mariyh Tso· 
neva , Pernik kasab.ası papasla· 
nndan biriyle kayınpederi , yani 
kıcaıının babası olan lvan Zagof 'u 
röıternıiıtir . 

Ôlü ile evlenmek Bulgaristan
dı şimdiye kadar i'Örülmemiş 

bir hadiıe •lduğundan dava bü
yük alaka uyandırmıştır. 

Mekteplerde oparlör 

Oparlör , mikrof ın günlük 
hayatımıLda i'ittikçe yayılmalı:· 
tulır . 

Ameıilı:ada bir: çuk nıeldep· 
Jardı sınıflara mikrofon vo opar
lör ~konmuılur . Bu tesisat. saye· 
inile melı:tep: mütlürleri , otur· 

ti ukları müdü(oda111n.ıa . istedik
leri Laman:ani~olarak Öfretmen
lerin verdikleri denlerı , veya 
tnle~enin öiretmenlere cevabını 
e!iııliyorlar , Hatla , icabetti~i 
zaman miidür , otlasıntılan sınıfa, 
ö~rotmcn• , taleaeye direktif 
variyermuş . 

Bu tesisat Alman mekteple· 
rinde de tatbilı: edilmektedir. 

talebeleri kontrol 
.......................... 
ı . ı 

i H(M~(HRllER 1 i • ı i Eğer kllerlnizde unu-: 
ı nuz varsa aynca kartla ı 
ı ekmek almayınız. Böyle ı 
! yapanlar ceza görecek· ! • • ı tir . ı 

ı : .......................... 

Mtıtekalt maaşları 
Üç ayda bir maaş almakta 

olan mütekaitlerin şubat 942 zam-
ları martta üç aylıldann tediyesi 
5ırasın.ıa verilecektir. 

Satılacak üzümter 
hmir : 2 ( Türksözü muha· 

birinden ) - lngili1. ticaret kor· 
porasyonları birli~ine lımiruen 
satılan dört mil) on lira kıymet i n
deki üı.üm ve inci rin ilıracdtçılar 
aruında tevzii işi iltmal edilmiş

tir . Sat ış fob lımir elduğu için 
teslim muamelesine başlanmak 
ilzeredir . Bu ÜLÜm ve incirler , 
lımirde depfıt edilecektir • 

Hatay seylabı 

Tetefon, telgraf 

hatları bozuk 
A

0

ntakya : 2 (Türkaözü muha 
· birinden ) - Yağmur devam et

mektedir. Bu }Üzden etraftaki 
karlar erimiş fokat bunlardan ha· 
sıl olan sular nehir ve dereleri 
kapatmıştır . 

Fırtına yüzünden bir kısım le· 
lef on ve telgraf hatları boıuldu · 
~undan bunlar ~tanıir edilmekte
dir. Şehrimizde Ankara ve lston
bul arasında iki günden beri fe · 
lefon konuşmaları yapılmamakte
dır. 

Antakya Elektrik 

motörü tamir edildi 
Antakya : 2 ( Türksözü mu

habirinden ) - ~ir haftaclanberi 
tamir edilmekte olan büyük elek· 
trik motörünün tamiri bu gün 
bitecek ve bu akıam işlemeye 
başlıyacaktır . Bu suretle şehre 
umumi elektrik cereyanı bu ak
şamdan itibaren verilmt'~e başlı
yacak ve hiçbir yer ış ıkm kal · 
nııyacaktır . 

Radyo mecmuası 
Rady;) mecmuasınin ilinci 

uyısı çıkmıştır. Okuyu•ulaı-ımıza 

hararetle tavıiye ederiz. 

Mersinde tatil 

edilen okullar 
Menıin : 2 (Tüı ksözü: muha

birinden ) - Hıfsıssılıha meclisi · 
nin lcarariyle Merıinde okullar iki 
gün tatil yapmııtır. 

Sovyet cephsi 
(Baştararı Birlncicle) 

ranlık, müdafaayı i'Ücleştirmişsede 

Ruslar püskürtülmüş ve kayıplara 
u~ratılmışlır. Kırımın doğu kesim
lerinde bir Alman tümeninin ileri 
mevzileri düşmanın diğer hir ileri 
hareketini püskürtmüştür. 

Bertin : 2 (a. a.) - 241- 30 
Sonkfinuna kadar Sovyc::tler 164 
tayyare koıybelli. Biz ayni devre • 
de Şark cephesinde 33 tayyaro 
k:ıybeıtik . 

Bcrlin : 2 ( a. ı. ) - Şark 
ceplıesiııin Cenup kebimiııde şid
detti kar fırtınalarına rağmen 

ehemmiyetli faaliyet olmuştur • 
Cephenin merkez ve Şimal ke· 
simlerincle diişmanın bir çok hü
cumları püskürtülmüştür . Topçu. 
muzun Leni~gradda mühim askeri 
Fabrikaları tcı;irli ateşi altına alın· 

mıştır t 

Talebenin okula devam işi 

etrafında okul idarelerinin 'daha 
sıkı suretle kontrolda bulunmaları 
Maarif Vekaleti tarafından alaka· 
darlara bildirilrQişlir. Okula bir 
2ün bile 'devam etmiyen talebe· 
nin durumunun velilerine bildiril· 
ınesi kararlaşlırı lmıştır. 

Atrikadaki 
hareketler 

Barcenln sukutu 
Ankara : 2 ( A. A. ) - Son 

dakikada gelen haberltre gôrcı: 

· Barce şehri Mihver kuvvetleri 
tarafından işgal edi l miştir . · 

Berlin : 2 ( A. A. ) - Res 
mi tebli~ : Afrikııc\a ı.ırhlı •>rclu
muı. Uarce ve Elabiyar'ı işgal et
mişlerd i r . Alman tayyareleri ta
kip muharebelerine y11rdım etmiş 
ler ve düşmanın Marsa Matruh 
yakınındaki malzeme depolarını 

atefe vermişlerdir . 
Kahire : 2 ( A. A. ) - Ce

beli Addarda dördüncü Hindli 
tümenimiz çok büyük kuvvetlerle 
bo hareketi takip eden düşmanla 
temas halinde geri çekiliyor. 31 
Sonkilnuııda Mnradua'da 11 ci 
Hindli tu~a.yı bir karşı hücum 
yapıpış ve_dOşmana bir çok insan 
kaybı kaydettirmiştir . Dün ayni 
tuğay karşı hücum yıpm•ş ve 
düşıoanı Tlaussa bilgesinde mu
vaffakiyetsizliğ"e u~ratmıştır, Msus' 
un şimal doğu bölgeıinde seyyar 
kuvvetlerimiz bir düşman motorlü 
koluna hücum etmiş ve dört ara
ba ele geçirerek esirler alm ıştır . 
Bütiin bu hareketler e:.nasıncla ha
va kuvvetlerimiz kara hareketle· 
rine tesirli surette müı.alıercıte bu 
lunmuştur . Bomba tayyarelerimiz 
Ageyla ve Agedabya bölgelerin· 
de düşman motorlü taşıt kotlarına 

hücumlarda bulunmuşlar ve }8fl· 

gınlaı çıkarmışlardır . 
Bingın:iyi müdafaa eden 7 ci 

Hindli tu~ayı şimdi dolu Siranayk· 
taki üssüne dönmüş bulunuyor. 

~8-29 Sonkaııun gecesi Bin· 
gaı.i bölgesinin Mılıver kuvvetleri 
taraf ııırlan \'.enber altına alınmış 
olan l linclli tuğ'ayımıı. <lüşman 

çcııbeı ini yararak çölde 360 kilo· 
metre katetmiş ve esir bile almış · 
tır . 

Roma : 2 ( A. A. ) - ltal· 
yan tebliği : Gebe! böli'esinde, 
düşman kıtaları ileri hareketlerine 
cievam eden ltalyan-Alman:kuv· 
vetleri tarafından mahalli mahi· 
yette çarpışmalarda me~lüp edil· 
miştir . l lava kuvvetlerimiz geri. 
çekilen düşmana hücumlar ya~ 

mış ve Toprulı: limanında demirli 
bulunan gemileri bombalamLştır. 

Yunaaıstanda 
eşsiz sefalet 

Günde binrerce 
çocuk ölüyor 

Lonclra : 2 ( A. A. ) 
Gazeteler , Yunan milletinin Na· 
ıi rejimi altında çekti~i açlık ve 
yoksuıluk faciasına dair yeni ha· 
herler veriyor : 

Yiyecek ve içecek maddeleri 
yoktur . Fiatlar müthiş surette 
artmıştır . lıaç çek azdır . OH· 
teri çocuklar arasında ölüme se 
bep oluyor . lrving Standoırd 
2azeteıinin Nevyork muhabiri 
her gün Ati'la<la ve Pirede 2000 
çocuk öluü~ünü , 9ir çok intihar
lar oldu2'unu , soka1'1arda ölüleri 
soyan insanlar görüldü~üııü ya
zıyor . 

ZA Yl - lçindı a:>kerlik ter· 
hiı teı.kerem bulunan nüfus ka
ğıdımı kaybettim. Yenisini alaca-
2ımtian hükmü elmadığını ilan 
ederim . 13864 

Adananın Paşa ~oka~ın

da lsmıil oilu Ahmed 
E.şm• 326 ôet!umiü 

Singapur harbi dün 

başladı 
ıea,tarafı Biı-inclıle) 

tur. Japon donanmasına mensup 
başka tayyareler 30 Sonkanunda 
Suıoatra adasında bir düşman ka· 
filesine hücum etmiş ve tam isa· 
betlerle sekiz,- altı ve beşer bin 

-~~·_.~~·~···········••§+~ 
1!i ASRİ SİNEMADA! .j 
f 1 Suvare Sıwau 1 t

1 
a,311 la Ak,am 1•31 

•ı Büyük aşk ve kahramanlık destanı • Ser.enin 
:ı muazzam ve muhteşrn şaheseri . j 
•ı Türkçe sözlü ve Türk musikili i 
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deniz taşı !1 SELAHİDDl\JI EYYUBİ ! 
T. C. ZİRAAHAHKASIHOAN: lf VE BOZ ASLAN I 

Yapağılara ait beyanname 1ı.. Yeni şiir tıe giifteler Yeni ksle <ıe şarkılar J .1 VECDi BINGÔL SADETTiN KAYNAK 
verme müddetinin beş gün '• , ı 
daha temdit edilerek 26-1-942 I• Boz aslan şarkısnı söylegen Selmanın şarkısını söyleyen f 
tarihinden itibaren on beş f MÜNiR NUREDDiN MÜZEYY AN SENAR 

gün zarfında verileceği ·ilan 

olunu ·. 13863 3-6 

HA l KEVİ REİSlİGİNOEN · 
Daktilo kursu 
Bu sene de Halkevi tara· 

fından Ticaret okulunda Ba· 

yanlara mahsus bir Daktilo kur

su açılacaktır. 

lstiyenlerin vakıt geçirme· 

den Halkevine müracaat ede· 

rek kaydolunmaıları. · 13865 

Jandarma genel ko· 
' mutaaııam,tan : 

Orta okul m~zunlarından Jan· 
tıiarma geaikli erbı·f ekulaoa ta· 
lebe alınacaktır. 

1 - Olr.ula girdikten itibaren 
iki buçulı: ıene sonra Jandarma 
gedikli çavoıu olmak ve ayni za. 
manda askeı lik . hizmetini 2örmek 

üzere orta olcul meıuolarından 

gönüllü Jandarma kaydına başlan 

mııtır.~ 

2 - Gedikli o\:ulunu muvaf
fakiyetle bitirenlere kanun\muci· 
bince iaşe bedeliyle (54) lira ve
rilecek ve hi2mctlerine devam 
cdt'nler (134) Jiraya kadar maaş 
alabileceklerdir. 

3 - · lstekli'•erden aranan şart· 
lar bulundukları mahallin Jandar· 
ma Kemutan)ıklarına müracaat 
oderek matbu izah nam,:yi iıtc· 

meleri ilan olunor. 29.31.2 13857 

.. ................. J ........... ... 

Nlbetçl eczane 

TOROS ECZAHAHESİ 
Yenl Cami y ,.,nr 

.................. -.ı ......... 

Vatandaş! 
Hava Kuru-

muna üye ol 

r 
a 

lf Rekkase şarkısını söyleyen T AHSIN KARAKUŞ 

ıl. SAZ HEYETi 
l ıl Selahiddin Pınar • Sadi İşılay • Necati Tokyay .. 
.• 

1

. Feyzi Arslangil - Şükrü Tuner - Ahmet Yatman .. 

'f Kavsi Baykara - Şevki Sevgin • Kadri Şençalar - Mazha~ ' 
1t Konukcu - iBrahim Uygun - Tahsin Parsadan - Hayri Sadt. 
!:ı DiKKAT: Localar satılmaktedır istical ediniz. Telefon - 250 f ........................... ~ 
Telgral Muhabere bilgisi olan ilk mektef 

mezunu· memur alınacak 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - idaremiz münhallerfoe İlk mektep mezunu ve tela-raf 

muhabere bilgisine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı veya ÜC' 
retli memurlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edece' 
ti yerlerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 ~ayılı kanu11 

hükmüne gire ( 10) lira maaş veya 50 lira ücret verilecektir. 
4 - idare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat ba' 

kıcı . baş müvezzi, bakıcı ve müvezzilerin 30 yaşından ~-~vel IJa· 
reye intisap etmiş olmaları şart~ır. 

5 - idare haricinden müsabakaya girmek isteyenlerle hak~ 
İdare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıcı .,. 
müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü madde' 
sindeki şartları haiz olmaları ve Devlet hizmetine ilk defa alı· 
nacakların 30 yaşını geçmemiş olmaları lazımdır. . 

6 - Halen idared~ müstahdem olanlardan müsabaL:aY' 
girmek isteyenler 25/Şubat/942 Çarşamba günü akşamına k•' 
dar yalınız bir dilekçe ile ve İdare haricinden girmek isteyefl' 
ler de yine mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı miiS 
biteleriyle birlikte imtihanın icra edileceği P. T. T. Merkez Mii' 
dürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka Vilayet P. T. T. Merkez MüdürlüklcrinÔ' 
muhabereden 26/Şubat/942 Perşembe günü saat 10 da ve Uo1ıl' 
mi bilgilerden 27 Şubat/942 Cuma günü saat 1 O da yapılacak 
tır. 21-26-29-3-12-17-23 13829 

ilan 
ÇUKURDU HlRASI MOOOftlOGO.HOEH_; 

1 - Müessesemizce dinlendirme maksadiyle bor bırakıl• 
ve azami beŞbin koyuna kafi arazideki otun 60 iÜn otlı\talm•f 
23/ 11942 tarihinden itibaren on beş iÜn müdd~tlc açık arttırın' 
ya: çıkarılmıştır. 

2 - Bedeli muhammenesi üç bin liradır. 

3 - Teminatı muvakkatesi iki yüz yirmi beş liradır. 
4 - isteklilerin 6. 2/942 Cuma günü saat 2 ye kadar Hat1 

merkezinde toplanacak komisyona müracaat etmeleri ilin· olıl' 
nur. 

1 1 

25-28-3 13834~ 

Umumi Neşriy( Müdürü : Macit Güçlü 
Basılalığı yer : Türksözü Matbaası ,A 

=======::====================~ 

D ·.O '-ôAN. 
SiGORTA ANONİM ŞiRKETİ 

Çalışmalarına başladı 

Sermayesi : 500,000 Lira 
ııtanbul. Babçekapı, Tatban Cçoacl Bat 

Kısa Telgraf adresi: DOGANTAŞ .. İSTANBUL il 
il 
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